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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
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. 1
Ob-19150/04
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor.
2. Naslov naročnika: Prvomajska 1,
2000 Maribor, faks 02/45-00-225, tel.
02/45-00-262, zdenka.letonja@zzv-mb.si.
3. Datum izbire: 18. 6. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj
dobave: oprema: 1. sklop: plinski kromatograf z detektorjem ECD – 1 kom, 2.
sklop: plinski kromatograf z detektorjem MSD – 1 kom, kraj dobave: Prvomajska 1, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Chemass d.o.o., Ljubljana, Baznikova 40.
7. Pogodbena vrednost: 30,416.312,16
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1. sklop: plinski kromatograf z detektorjem ECD – 1 kom: 10,121.294,52
SIT, 2. sklop: plinski kromatograf z detektorjem MSD – 1 kom: 22,009.138,74 SIT,
20,295.017,64 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: 6. 7. 2004.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Št. 2
Ob-19151/04
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor.
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2. Naslov naročnika: Prvomajska 1,
2000 Maribor, 02/45-00-225, zdenka.letonja@zzv-mb.si, 02/45-00-262.
3. Datum izbire: 21. 6. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
prevozna sredstva: 1. sklop: osebni avto
– 2 kom, 2. sklop: tovorno vozilo kombi – 1
kom; kraj dobave: Prvomajska 1, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba, prejeli 1 pravilno ponudbo.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Štajerski avto dom,
d.o.o. Maribor, Tržaška cesta 38.
7. Pogodbena vrednost: 9,672.905,71
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1. sklop: osebni avto – 2 kom:
5,333.240,57 SIT, 2. sklop: tovorno vozilo
kombi – 1 kom: 4,339.665,14 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: 6. 7. 2004.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Ob-19179/04
1. Naročnik: Lekarna Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ulica Stare pravde
11, Ljubljana.
3. Datum izbire: 8. 6. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: zdravila in blago za nadaljnjo prodajo.
Dobava v vse poslovne enote naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Kemofarmacija d.d., Cesta
na Brdo 100, Ljubljana, Pharmakon d.d.,
Tbilisijska 87, Ljubljana in Salus, Ljubljana,
d.d., Mašera Spasičev ulica 10, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: skupno 13 mrd
SIT letno.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 21 z dne 28. 2. 2003, Ob-89083.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ob-84393.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 7. 2004.
Lekarna Ljubljana
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Leto XIV

Št. 12110016/2004-0029
Ob-19183/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Državni zbor.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-96-81 (Matjaž Vovk),
faks 01/478-94-03, elektronski naslov: matjaz.vovk@dz-rs.si.
3. Datum izbire: 7. 6. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
8 fotokopirnih strojev za potrebe Državnega zbora Republike Slovenije: I. sklop:
1 barvni fotokopirni stroj ter 1 spenjač po
opciji ponudbe; II. sklop: 7 digitalnih fotokopirnih strojev ter po opciji ponudbe
3 sortirke in 4 spenjači.
Kraj dobave: Državni zbor Republike Slovenije, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 1) cena; 2) življenjska doba
glavnega bobna (število kopij); ob izpolnjevanju zahtev in uporabi meril iz razpisne
dokumentacije so izbrani ponudniki prejeli
največje število točk za posamezen sklop.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: I. sklop: Konica Minolta
d.o.o., Vodovodna cesta 101, 1000 Ljubljana; II. sklop: Anderwald d.o.o., Brodska
cesta 21, 1210 Ljubljana-Šentvid.
7. Pogodbena vrednost: I. sklop:
4,054.167,07 SIT ter po opciji ponudbe
888.000 SIT; II. sklop: 4,698.000 SIT ter po
opciji ponudbe 1,419.240 SIT; pogodbene
vrednosti so navedene z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: I. sklop: 4;
II. sklop: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: I. sklop: 10,902.000 SIT, 4,054.167,07
SIT; II. sklop: 14,028.000 SIT, 4,698.000
SIT; ponudbene vrednosti so navedene z
DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 7. 2004.
Republika Slovenija
Državni zbor
Št. 52
Ob-19186/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 449-23-02.
3. Datum izbire: 14. 6. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
100 kotalčnih zabojnikov za prevoz poštnih vreč in paketov – 14,856.100 SIT brez
DDV, 75 kotalčnih zabojnikov za prevoz
poštnih vreč in paketov s horizontalnimi
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policami – 13,165.500 SIT brez DDV, 50
kotalčnih zabojnikov za prevoz pismarnic – 4,385.250 SIT brez DDV in 15 kotalčnih zabojnikov za prevoz vrednostnih pošiljk – 2,847.750 SIT brez DDV. Naročnik ni
prejel pravilne ponudbe za 47 transportnih
vozičkov, 58 vozičkov košara – enojna in 10
vozičkov košara – štiriprekatna.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 84%, garancijska doba
10% in dobavni rok 6%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Tokam, d.o.o., Sp. Ščavnica 74a, 9250 Gornja Radgona.
7. Pogodbena vrednost: 35,254.600
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: I. sklop: 18,556.100 SIT, 14,856.100
SIT; II. sklop: 14,877.075 SIT, 13,165.500
SIT; III. in IV. sklop je ponudil samo ponudnik Tokam.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 7. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Ob-19192/04
1. Naročnik: Lekarna Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ulica Stare pravde
11, Ljubljana.
3. Datum izbire: sklep o neizbiri – 10. 6.
2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
izdelava in dobava kartonskih zloženk za
galenske izdelke.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik na podlagi obstoječe
razpisne dokumentacije ni mogel oceniti
prispelih ponudb (25. člen ZJN-1A).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 7. 2004.
Lekarna Ljubljana
Št. 75/2004
Ob-19201/04
1. Naročnik: Vzgojnovarstveni zavod
Ormož.
2. Naslov naročnika: Žigrova ul. 6b,
2270 Ormož, faks 02/741-14-24, tel.
02/741-14-18.
3. Datum izbire: 22. 6. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago po skupinah, fco
naročnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: 1. skupina – meso in
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mesni izdelki: Podplatnik d.o.o., Kerenčičev
trg 7, 2270 Ormož; 2. skupina – mleko in
mlečni izdelki: Agroind Vipava Vipava d.d.,
Vinarska c. 55271 Vipava; 3. skupina – kruh
in pekovsko pecivo: PPS Ptujske pekarne
in slaščičarne d.d., Rogozniška cesta 2,
2250 Ptuj; 4. skupina – jajca: M.M. Kaučič d.o.o., Gornji Ivanjci 21, 9245 Spodnji
Ivanjci; 5. skupina – splošno prehrambeno
blago: Mercator SVS d.d. Ptuj, Rogozniška
8, 2250 Ptuj; 6. skupina – zelenjava: Mercator SVS d.d. Ptuj, Rogozniška 8, 2250
Ptuj in Pitus d.o.o., Pesnica 14a, 2201 Zg.
Kungota; 7. skupina – južno sadje: Mercator
SVS d.d. Ptuj, Rogozniška 8, 2250 Ptuj in
Pitus d.o.o., Pesnica 14a, 2201 Zg. Kungota; 8. skupina – domače sadje: Mercator
SVS d.d. Ptuj, Rogozniška 8, 2250 Ptuj in
Pitus d.o.o., Pesnica 14a, 2201 Zg. Kungota; 9. skupina – zamrznjena zelenjava:
Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234
Mengeš; 10. skupina – ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš.
7. Pogodbena vrednost: 1. skupina:
6,011.119,50 SIT; 2. skupina 1,550.127 SIT;
3. skupina 983.800 SIT; 4. skupina: 156.000
SIT; 5. skupina: 3,035.427,90 SIT; 6. skupina: 1,365.150 SIT in 1,003.570,75 SIT;
7. skupina: 1,053.000 SIT in 1,162.577,50
SIT; 8. skupina: 1,031.500 SIT in 974.872,50
SIT; 9. skupina: 210.674,45 SIT; 10. skupina: 937.440 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 24.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1. skupina: 6,841.300 SIT, 6,011.119,50
SIT; 2. skupina: 1,646.764 SIT, 1,550.127
SIT; 3. skupina: 1,093.700 SIT, 983.800
SIT; 4. skupina 156.000 SIT, 5. skupina:
3,035.427,90 SIT; 6. skupina: 1,365.150
SIT,
1,003.570,75
SIT;
7. skupina:
1,162.577,50 SIT, 1,053.000 SIT; 8. skupina:
1,031.500 SIT, 974.872,50 SIT; 9. skupina:
334.360,33 SIT, 210.674,45 SIT; 10. skupina: 1,322.422,96 SIT, 937.440 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št. 51 z
dne 7. 5. 2004, Ob-11978/04.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 4. 2004.
Vzgojnovarstveni zavod Ormož
Št. 015/2004
Ob-19263/04
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 5. 5. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
računalniška strojna oprema po sklopih:
A: osebni računalniki, B1: prenosni računalniki, B2: dlančniki, Č: monitorji, E: tiskalniki,
F: optični čitalniki.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: sklop A, B1: FMC d.o.o.,
Letališka 32, Ljubljana; sklop Č, E: Liko Pris
d.o.o., Verd 100a, Vrhnika.
7. Pogodbena vrednost: FMC d.o.o.:
41,010.960 SIT (z DDV); Liko Pris d.o.o.:
23,714.700,11 SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: A: 4; B1: 2;
B2: 2; Č: 5, E: 2, F: 0.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: sklop A: 32,005.848 SIT, 26,570.592
SIT; sklop Č: 18,039.360 SIT, 17,329.200
SIT; sklop E: 7,963.068,56 SIT, 7,828.368
SIT.
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: naročnik je izvedel drugo fazo
omejenega postopka pri javnem naročilu
RTV 003/2002-3L-OME/B. Pri sklopu B1
je naročnik prejel eno pravilno ponudbo. Pri
sklopu B2 je naročnik prejel eno nepravilno
in eno nesprejemljivo ponubo. Pri sklopu F
naročnik ni prejel nobene ponudbe.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 32-33 z dne 12. 4. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2004.
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod
Št. 167/12-2/2004
Ob-19396/04
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Valdoltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, tel. 05/66-96-100, faks
05/65-27-185.
3. Datum izbire: 4. 6. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
računalniška oprema:
1. sklop: strežniški sistem,
2. sklop: osebni računalniki,
3. sklop: monitorji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. sklop: najnižja cena za strežniški
sistem, najnižja cena za vzdrževanje
strežniškega sistema, reference, kvaliteta,
usposobljenost na sistemskem področju,
usposobljenost za strojno opremo,
2. sklop: najnižja cena, servisiranje, garancijska doba, kvaliteta nad zahtevano,
3. sklop: najnižja cena, kvaliteta nad zahtevano, garancijska doba, servisiranje.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. sklop: Agenda d.o.o., Gosposvetska
cesta 84, 2000 Maribor,
2. sklop: ITS Intertrade sistemi d.o.o.,
Leskoškova 6, 1000 Ljubljana,
3. sklop: Avtenta servis d.o.o., Šmartinska 106, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: za strežniški sistem 2,895.883
SIT brez DDV; za vzdrževanje strežniškega
sistema 120.000 SIT brez DDV,
2. sklop: 6,599.640 SIT brez DDV,
3. sklop: 3,370.400,50 SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop: za strežniški sistem: 3,905.000
SIT brez DDV, 2,895.883 SIT brez DDV;
za vzdrževanje: 120.000 SIT brez DDV,
115.500 SIT brez DDV,
2. sklop: 6,832.786 SIT brez DDV,
6,599.640 SIT brez DDV,
3. sklop: 4,154.000 SIT brez DDV,
3,370.400,50 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2004.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 35,236.270,36 SIT, 27,344.112,50 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: 6. 7. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor

ZJN-15.G

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila gradnje
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj

Št. 362-03-8/2004
Ob-19190/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
Vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis
skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27/a,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 4. 6. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: obnova službenih stanovanj
po Sloveniji – II. faza/2003.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 1. ponudbena cena – do 100
točk, 2. reference ponudnika – do 13 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: PIL 2 Inženiring d.o.o., Brezje 1, 1290 Grosuplje.
7. Pogodbena vrednost: 33,367.436,77
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 36,874.366,21 SIT, 33,367.436,77 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: 8. 7. 2004.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 362-03-11/2004
Ob-19191/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
Vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis
skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27/a,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 4. 6. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: obnova službenih in najemnih stanovanj po Sloveniji – I. faza/2004.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 1. ponudbena cena – do 100
točk, 2. reference ponudnika – do 13 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SPL d.d. Ljubljana, Frankopanska 18a, 1519 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 24,957.485,88
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 27,607.147,16 SIT, 24,957.485,88 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: 8. 7. 2004.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 37
Ob-19203/04
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: 10. 6. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: ureditev sistemskih prostorov, in sicer: 1. sklop: PE Celje, 2. sklop:
PE Koper, 3. sklop: PE Kranj in 4. sklop:
PE Novo mesto.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja vrednost ponudbe
po sklopu.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sklop 1: PE Celje, sklop
2: PE Koper, sklop 3: PE Kranj: Sortima
d.o.o., Koroška cesta 118, 2000 Maribor; sklop 4: PE Novo mesto: Arba plus
d.o.o., Pot v smrečje 3, 1231 Ljubljana
– Črnuče.
7. Pogodbena vrednost: sklop 1:
14,997.851,22 SIT, sklop 2: 15,715.038,68
SIT, sklop 3: 17,897.412,28 SIT, sklop 4:
15,958.337,19 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: sklop 1: 18,565.398,50 SIT,
14,997.851,22 SIT, sklop 2: 19,402.374 SIT,
15,715.038,68 SIT, sklop 3: 18,854.923,51
SIT,
17,897.412,28
SIT,
sklop
4:
15,980.900,87 SIT, 15,958.337,19 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: 6. 7. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 53
Ob-19204/04
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: 10. 6. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradbena, obrtniška in
instalacijska dela pri obnovi pošte Polhov Gradec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja vrednost ponudbe.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sortima d.o.o., Koroška
cesta 118, 2310 Slovenska Bistrica.
7. Pogodbena vrednost: 27,344.112,50
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: 20,652.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 6.

Stran

Št. 56
Ob-19205/04
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: 10. 6. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: gradbena, obrtniška in instalacijska dela pri obnovi pošte Slovenska
Bistrica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja vrednost ponudbe.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Granit d.d., Ljubljanska cesta
69, 2310 Slovenska Bistrica.
7. Pogodbena vrednost: 68,154.426,50
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: 35,000.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 73,991.912 SIT, 68,154.426,50 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: 6. 7. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 35205-005/2004
Ob-19206/04
1. Naročnik: Občina Sveta Ana.
2. Naslov naročnika: Sv. Ana 17, 2233
Sv. Ana, 02/72-95-880.
3. Datum izbire: 25. 5. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: zamenjava vodovodnega cevovoda med Krivim Vrhom in
Sp. Žerjavci.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: po razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mesgrad d.o.o., Lovska ul.
56, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 28,337.833,80
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: 18,304.184,58 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 39,638.507,76 SIT z 20% DDV,
23,400.000 SIT vključno z 20% DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 7. 2004.
Občina Sveta Ana
Št. 402-00-8/2004-22
Ob-19224/04
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.
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2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana, Dunajska 48, tel. 01/478-74-00, faks
01/478-74-22.
3. Datum izbire: 17. 6. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: obnova jezu na Kolpi v km
186,596 pri vasi Otok.
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: Drava, VGP Ptuj, d.d., Žnidaričevo nabrežje 11, 2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 58,331.458 SIT
z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 61,769.681,93 SIT, 58,331.458 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 6. 2004.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Št. 1/2004
Ob-19377/04
1. Naročnik: Dom upokojencev Ptuj.
2. Naslov
naročnika:
Volkmerjeva
10, 2250 Ptuj, telefaks 02/771-45-31,
elektronski naslov: du.ptuj@siol.net, tel.
02/780-73-00.
3. Datum izbire: 30. 4. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: preureditev obstoječega objekta ABC, Volkmerjeva 10, 2250 Ptuj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbeno podjetje d.o.o.
Ptuj, Osojnikova 9, 2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 241,359.158,40
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: 93,492.415 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 261,064.486,22 SIT, 241,359.158,40
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: 9. 7. 2004.
Dom upokojencev Ptuj
Št. 387/04
Ob-19406/04
1. Naročnik: Ekonomska šola Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Ulica talcev 3/a,
8000 Novo mesto, tel. 07/39-33-260, telefaks 07/39-33-280.
3. Datum izbire: 10. 6. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: dozidava in nadzidava Ekonomske šole Novo mesto.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 85%, reference 15%.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: PAM d.o.o., Mušičeva
15, 8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 100,225.174,09
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 100,225.174,09 SIT
z DDV.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 106,304.197,10 SIT z DDV,
100,225.174,09 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: naročnik je javno naročilo oddal
po postopku s pogajanji po predhodni objavi v skladu z 20. členom ZJN-1.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 7. 2004.
Ekonomska šola Novo mesto

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. 313-02/03
Ob-19497/04
1. Naročnik: Občina Vitanje.
2. Naslov naročnika: Grajski trg 1, Vitanje.
3. Datum izbire: 5. 7. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava lokacijskega načrta za območje proizvodne
cone 05 v Občini Vitanje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Urbana Kočar in Kočar,
d.o.o., Efenkova 61, 3320 Velenje.
7. Pogodbena vrednost: 2,808.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,480.000 SIT, 2,808.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 7. 2004.
Občina Vitanje
Št. 661-01-4/2004-14
Ob-19777/04
1. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad RS za meroslovje.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 38, 1000
Ljubljana.
3. Datum izbire: 30. 6. 2004.
4. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
Merila:
Na razpis se lahko prijavijo le domače
pravne osebe.

Ponudba se mora v celoti nanašati na
predmet naročila.
Merila za oceno ponudbe so:
– izpolnjevanje določil iz II. in III. poglavja
Pravilnika o nacionalnih etalonih (Ur. l. RS,
št. 69/02);
– usklajenost z nacionalnimi potrebami
po vzdrževanju merilne sledljivosti na področju zadevne fizilkalne veličine;
– sposobnost opravljanja dejavnosti in
obveznosti nosilca nacionalnega etalona,
ki sledijo iz V. poglavja Pravilnika o nacionalnih etalonih;
– racionalnost, izpopolnjenost in varčnost vzpostavljenega sistema, potrebnega
za opravljanje dejavnosti nosilca nacionalnega etalona;
– ustreznost ponudbene cene.
Urad lahko poleg oddaje ponudb zahteva
od ponudnika tudi predstavitev dejavnosti,
ki je vezana na predmet javnega naročila, v
njegovem meroslovnem laboratoriju. V tem
primeru Urad dodatno oceni:
– skladnost predstavljenega stanja v
meroslovnem laboratoriju ponudnika z navedbami v ponudbi.
Utemeljitev izbire: Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za
tehnološke meritve, Smetanova 17, 2000
Maribor, je usposobljen kot edini ponudnik,
saj edini izpolnjuje vse pogoje za priznanje
etalona dolžine za nacionalni etalon, za kar
mu je bila v skladu s 4. členom Pravilnika
o nacionalnih etalonih, izdana tudi Odločba
o priznanju etalona dolžine za nacionalni
etalon. Zato je Urad dne 16. 6. 2004 sprejel
sklep o oddaji javnega naročila brez javnega razpisa Univerzi v Mariboru, Fakulteti za
strojništvo, Laboratoriju za tehnološke meritve, za opravljanje dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti nosilca nacionalnega etalona
enote za dolžino na osnovi 1. točke tretjega
odstavka 20. člena ZJN, ki predvideva oddajo naročila po postopku s pogajanji brez
predhodne objave.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Laboratorij
za tehnološke meritve, Smetanova 17,
2000 Maribor.
6. Vrsta in obseg storitev: opravljanje
dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti
nosilca nacionalnega etalona enote za
dolžino.
7. Pogodbena vrednost: 12,852.288
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2004.
Urad RS za meroslovje
Št. 661-01-3/2004/14
Ob-19778/04
1. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad RS za meroslovje
2. Naslov naročnika: Kotnikova 38, 1000
Ljubljana.
3. Datum izbire: 30. 6. 2004.
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4. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
Merila:
Na razpis se lahko prijavijo le domače
pravne osebe.
Ponudba se mora v celoti nanašati na
predmet naročila.
Merila za oceno ponudbe so:
– izpolnjevanje določil iz II. in III. poglavja
Pravilnika o nacionalnih etalonih (Ur. l. RS,
št. 69/02);
– usklajenost z nacionalnimi potrebami
po vzdrževanju merilne sledljivosti na področju zadevne fizilkalne veličine;
– sposobnost opravljanja dejavnosti in
obveznosti nosilca nacionalnega etalona,
ki sledijo iz V. poglavja Pravilnika o nacionalnih etalonih;
– racionalnost, izpopolnjenost in varčnost vzpostavljenega sistema, potrebnega
za opravljanje dejavnosti nosilca nacionalnega etalona;
– ustreznost ponudbene cene.
Urad lahko poleg oddaje ponudb zahteva
od ponudnika tudi predstavitev dejavnosti,
ki je vezana na predmet javnega naročila, v
njegovem meroslovnem laboratoriju. V tem
primeru Urad dodatno oceni:
– skladnost predstavljenega stanja v
meroslovnem laboratoriju ponudnika z navedbami v ponudbi.
Utemeljitev izbire: Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za
metrologijo in kakovost, Tržaška cesta 25,
1000 Ljubljana, je usposobljen kot edini
ponudnik, saj edini izpolnjuje vse pogoje
za priznanje etalona za termodinamično
temperaturo za nacionalni etalon, za kar
mu je bila v skladu s 4. členom Pravilnika
o nacionalnih etalonih, izdana tudi Odločba o priznanju etalona za termodinamično
temperaturo za nacionalni etalon. Zato je
Urad dne 16. 6. 2004 sprejel sklep o oddaji
javnega naročila brez javnega razpisa Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za elektrotehniko, Laboratoriju za metrologijo in kakovost,
za opravljanje dejavnosti in izpolnjevanje
obveznosti nosilca nacionalnega etalona
enote za termodinamično temperaturo
na osnovi 1. točke tretjega odstavka 20.
člena ZJN, ki predvideva oddajo naročila
po postopku s pogajanji brez predhodne
objave.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za
metrologijo, in kakovost, Tržaška cesta 25,
1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg storitev: opravljanje
dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti
nosilca nacionalnega etalona enote za
termodinamično temperaturo.
7. Pogodbena vrednost: 15,946.842
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2004.
Urad RS za meroslovje

Št. 661-01-1/2004/14
Ob-19780/04
1. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad RS za meroslovje.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 38, 1000
Ljubljana.
3. Datum izbire: 1. 7. 2004.
4. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
Merila:
Na razpis se lahko prijavijo le domače
pravne osebe.
Ponudba se mora v celoti nanašati na
predmet naročila.
Merila za oceno ponudbe so:
– izpolnjevanje določil iz II. in III. poglavja
Pravilnika o nacionalnih etalonih (Ur. l. RS,
69/02);
– usklajenost z nacionalnimi potrebami
po vzdrževanju merilne sledljivosti na področju zadevne fizilkalne veličine;
– sposobnost opravljanja dejavnosti in
obveznosti nosilca nacionalnega etalona,
ki sledijo iz V. poglavja Pravilnika o nacionalnih etalonih;
– racionalnost, izpopolnjenost in varčnost vzpostavljenega sistema, potrebnega
za opravljanje dejavnosti nosilca nacionalnega etalona;
– ustreznost ponudbene cene.
Urad lahko poleg oddaje ponudb zahteva
od ponudnika tudi predstavitev dejavnosti,
ki je vezana na predmet javnega naročila, v
njegovem meroslovnem laboratoriju. V tem
primeru Urad dodatno oceni:
– skladnost predstavljenega stanja v
meroslovnem laboratoriju ponudnika z navedbami v ponudbi.
Utemeljitev izbire: Slovenski institut za
kakovost in meroslovje – SIQ, Tržaška c.
2, 1000 Ljubljana, je usposobljen kot edini
ponudnik, saj edini izpolnjuje vse pogoje za
priznanje etalona za električni tok za nacionalni etalon, za kar mu je bila v skladu s
4. členom Pravilnika o nacionalnih etalonih,
izdana tudi Odločba o priznanju etalona za
električni tok za nacionalni etalon. Zato je
Urad dne 16. 6. 2004 sprejel sklep o oddaji javnega naročila brez javnega razpisa
Slovenskemu institutu za kakovost in meroslovje, za opravljanje dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti nosilca nacionalnega
etalona enote za električni tok na osnovi
1. točke tretjega odstavka 20. člena ZJN, ki
predvideva oddajo naročila po postopku s
pogajanji brez predhodne objave.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Slovenski institut za kakovost in meroslovje – SIQ, Tržaška c. 2,
1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg storitev: opravljanje
dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti
nosilca nacionalnega etalona enote za
električni tok.
7. Pogodbena vrednost: 16,078.436
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2004.
Urad RS za meroslovje

Št. 661-01-2/2004/14
Ob-19779/04
1. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad RS za meroslovje.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 38, 1000
Ljubljana.
3. Datum izbire: 1. 7. 2004.
4. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
Merila:
Na razpis se lahko prijavijo le domače
pravne osebe.
Ponudba se mora v celoti nanašati na
predmet naročila.
Merila za oceno ponudbe so:
– izpolnjevanje določil iz II. in III. poglavja
Pravilnika o nacionalnih etalonih (Ur. l. RS,
št. 69/02);
– usklajenost z nacionalnimi potrebami
po vzdrževanju merilne sledljivosti na področju zadevne fizikalne veličine;
– sposobnost opravljanja dejavnosti in
obveznosti nosilca nacionalnega etalona,
ki sledijo iz V. poglavja Pravilnika o nacionalnih etalonih;
– racionalnost, izpopolnjenost in varčnost vzpostavljenega sistema, potrebnega
za opravljanje dejavnosti nosilca nacionalnega etalona;
– ustreznost ponudbene cene.
Urad lahko poleg oddaje ponudb zahteva
od ponudnika tudi predstavitev dejavnosti,
ki je vezana na predmet javnega naročila, v
njegovem meroslovnem laboratoriju. V tem
primeru Urad dodatno oceni:
– skladnost predstavljenega stanja v
meroslovnem laboratoriju ponudnika z navedbami v ponudbi.
Utemeljitev izbire: Slovenski institut za
kakovost in meroslovje – SIQ, Tržaška c.
2, 1000 Ljubljana, je usposobljen kot edini
ponudnik, saj edini izpolnjuje vse pogoje za
priznanje etalona za čas in frekvenco za nacionalni etalon, za kar mu je bila v skladu s
4. členom Pravilnika o nacionalnih etalonih,
izdana tudi Odločba o priznanju etalona za
čas in frekvenco za nacionalni etalon. Zato
je Urad dne 16. 6. 2004 sprejel sklep o oddaji javnega naročila brez javnega razpisa
Slovenskemu institutu za kakovost in meroslovje, za opravljanje dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti nosilca nacionalnega
etalona enote za čas in frekvenco na osnovi
1. točke tretjega odstavka 20. člena ZJN, ki
predvideva oddajo naročila po postopku s
pogajanji brez predhodne objave.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Slovenski institut za kakovost in meroslovje – SIQ, Tržaška c. 2,
1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg storitev: opravljanje
dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti
nosilca nacionalnega etalona enote za
čas in frekvenco.
7. Pogodbena vrednost: 6,392.154 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2004.
Urad RS za meroslovje

Stran
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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Ob-19034/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Kemijski inštitut Ljubljana, kontaktna oseba: Janez Plavec, Hajdrihova 19, SI-1001
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/47-60-200,
faks +386/1/47-60-300, elektronska pošta: janez.plavec@ki.si, internetni naslov:
www.ki.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup 800 MHz NMR
spektrometer.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 26. 7. 2004.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 7. 2004.
Kemijski inštitut Ljubljana
Št. 404-08-334/2004-2
Ob-19372/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/433-11-11, 01/471-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo
RS, Direktorat za logistiko, Oddelek za
nabavo, kontaktni osebi: Boštjan Purkat,
Dušan Cirar, vodja izvedbe javnega naročila: Marjeta Kordiš, tel. 01/471-23-40,
Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/471-25-86, 01/471-23-48,
faks 01/431-90-35, elektronska pošta: bostjan.purkat@mors.si, dusan.cirar@mors.si.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 213/2004-OMP.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.32.00.00-7.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: pijače, sirupi in napitki, ca. 375,000.000 SIT.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 1. 8. 2004.
II.5) Drugi podatki:
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.32.10.00-4.
2) Vrsta in obseg: sadni sokovi, nektarji
in sadne pijače.
3) Ocenjeni
stroški
(brez
DDV):
140,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka: gradnje/
dobave/izvedbe: 8. 10. 2004.
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5) Datum zaključka: 8. 10. 2007.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.32.18.00-2.
2) Vrsta in obseg: sadni sirupi.
3) Ocenjeni
stroški
(brez
DDV):
35,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka: gradnje/dobave/izvedbe: 8. 10. 2004.
5) Datum zaključka: 8. 10. 2007.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.98.00.00-1.
2) Vrsta in obseg: ledeni čaj, voda, brezalkoholno pivo.
3) Ocenjeni
stroški
(brez
DDV):
200,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka: gradnje/dobave/izvedbe: 8. 10. 2004.
5) Datum zaključka: 8. 10. 2007.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-334/2004.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 7. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Ob-19391/04
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: Barbara Gašperlin,
Šmartinska 55, 1532 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-38-00, faks 01/478-39-00, elektronska pošta: gcu.carina@gov.si, internetni
naslov: www.carina.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka
javnega
naročila,
ki ga je določil naročnik: št. zadeve
433-01/14-1/2004-0530-001, predmet javnega naročila: nakup strokovne literature
in dopolnil k obstoječi osnovni strokovni
literaturi.
II.2.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/CPC): CPC 22.11.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: dobava strokovne literature in dopolnil k
obstoječi osnovni strokovni literaturi po
lokacijah naročnika, ki obsega:
– prevajanje, lektoriranje, tiskanje; ažurno spremljanje novosti in sprememb, prevajanje, lektoriranje in tiskanje novosti in sprememb v obliki dopolnil k osnovni strokovni
literaturi avtomatično brez predhodnega
naročila naročnika; ter dobava strokovne literature z dopolnili po specifikaciji naročnika
po posameznih lokacijah naročnika oziroma
po posameznih carinskih uradih in na Generalni carinski urad, in sicer:
1. Kombinirana nomenklatura Skupnosti
2005 – 266 izvodov
2. Taric Skupnosti 2005 – 41 izvodov
3. Carinski zakonik Skupnosti – 137 izvodov
4. Izvedbena uredba Skupnosti – 130 izvodov
5. Funkcijska specifikacija tranzitnega
postopka Skupnosti – 56 izvodov
6. Konvencija tranzitnega postopka
Skupnosti – 53 izvodov

7. Uporabniški tranzitni priročnik – 61 izvodov
8. Priročnik o izvozu blaga z dvojno rabo
– 48 izvodov;
– ažurno spremljanje novosti in sprememb, prevajanje, lektoriranje in tiskanje
novosti in sprememb v obliki dopolnil k
obstoječi osnovni strokovni literaturi avtomatično brez predhodnega naročila naročnika; ter dobava dopolnil k obstoječi osnovni
strokovni literaturi po specifikaciji naročnika
po posameznih lokacijah naročnika oziroma
po posameznih carinskih uradih in na Generalni carinski urad, in sicer:
1. Taric Skupnosti 2005 – 110 izvodov
2. Carinski zakonik Skupnosti – 250 izvodov
3. Izvedbena uredba Skupnosti – 250 izvodov
4. Funkcijska specifikacija tranzitnega
postopka Skupnosti – 65 izvodov
5. Konvencija tranzitnega postopka
Skupnosti – 65 izvodov
6. Uporabniški tranzitni priročnik – 65 izvodov
7. Komentar CT št. V – 147 izvodov
8. Priročnik o poreklu blaga EUR 1 – 192
izvodov
9. Priročnik Enotna upravna listina EUL
– 413 izvodov
10. Carinski postopek – 334 izvodov
11. Zakon o carinski službi – 261 izvodov
12. Priročnik o izvozu blaga z dvojno
rabo – 99 izvodov
13. Droge – Kaj veš o drogah – 132 izvodov
14. Droge – zbirka predpisov – 137 izvodov
15. Mednarodne konvencije – 166 izvodov
16. Komentar CT št. I – 150 izvodov
17. Komentar CT št. II – 150 izvodov
18. Komentar CT št. III – 150 izvodov
19. Komentar CT št. IV – 150 izvodov
20. Praktični primeri uvrščanja blaga v
Kombinirano nomenklaturo – 163 izvodov
21. ATA ZVEZEK (ATA CARNET) – 168
izvodov
22. TIR ZVEZEK (TIR CARNET)
– 163 izvodov
23. Abecedni vodnik po carinski tarifi
– 156 izvodov
24. Abecedni indeksi I – 148 izvodov
25. Abecedni indeksi II – 148 izvodov
26. Priročnik Trošarine – 324 izvodov
27. Priročnik Davek na dodano vrednost
– 315 izvodov.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 1. 1. 2005.
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.
Ministrstvo za finance,
Carinska uprava RS
Št. 17122-04-403-74/2004-1 Ob-19436/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija, po pooblastilu: Ministrstvo za notranje
zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič,
Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija,
tel. +386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
Oddelek II: predmet javnega naročila:
blago.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-74/2004.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali
storitev za vsako kategorijo storitev: meso
in mesni izdelki, za potrebe dveletnega
obdobja, podrobnejši opis in okvirne količine artiklov, ki so predmet javnega razpisa,
bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 13. 8. 2004.
Sklop št. 01
2) Vrsta in obseg: sveže meso (razen
perutnine) za odseke prehrane DMP Tacen,
za potrebe dvoletnega obdobja: podrobnejši
opis in okvirne količine bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni
stroški
(brez
DDV):
56,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 13. 8. 2004,
– gradnje/dobave/izvedbe: 11. 10. 2004.
Sklop št. 02
2) Vrsta in obseg: mesni izdelki (razen
perutninskega mesa) za odseke prehrane
DMP Tacen, za potrebe dveletnega obdobja; podrobnejši opis in okvirne količine
bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni
stroški
(brez
DDV):
35,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 13. 8. 2004,
– gradnje/dobave/izvedbe: 11. 10. 2004.
Sklop št. 03
2) Vrsta in obseg: sveža perutnina in izdelki iz perutninskega mesa za odseke prehrane DMP Tacen, za potrebe dveletnega
obdobja; podrobnejši opis in okvirne količine
bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni
stroški
(brez
DDV):
18,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 13. 8. 2004,
– gradnje/dobave/izvedbe: 11. 10. 2004.
Sklop št. 04
2) Vrsta in obseg: sveže meso in mesni
izdelki (razen perutninskega) za PD Debeli
Rtič, za potrebe dveletnega obdobja; podrobnejši opis in okvirne količine bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni
stroški
(brez
DDV):
13,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 13. 8. 2004,
– gradnje/dobave/izvedbe: 11. 10. 2004.
Sklop št. 05:
2) Vrsta in obseg: sveža perutnina in izdelki iz perutninskega mesa za PD Debeli
Rtič, za potrebe dveletnega obdobja; podrobnejši opis in okvirne količine bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
5,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 13. 8. 2004,
– radnje/dobave/izvedbe: 11. 10. 2004.
Sklop št. 06
2) Vrsta in obseg: sveže meso in mesni
izdelki za PD “Na skalci” v Bohinju, za potrebe dveletnega obdobja; podrobnejši opis
in okvirne količine bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
2,500.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:

nija, tel: 07/499-15-40, faks 07/499-00-52,
elektronska pošta: anica.hribar@brezice.si,
internetni naslov: www.brezice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
Oddelek II: predmet javnega naročila:
gradnje.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dograditev prostorov za
potrebe knjižnice Brežice.
II.2) Kraj izvedbe: Brežice, Trg izgnancev 12B.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): 50-500-500,1.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: dograditev
ca. 1.000 m2 z vsemi obrtniškimi in instalacijskimi deli ter zunanjo ureditvijo.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 150.000 mio in 160.000 mio SIT.
II.6) Predvideni datum začetka:
postopka: 10. 8. 2004;
gradnje: 15. 9. 2004.
II.7) Datum zaključka: 28. 2. 2006.
II.8) Glavni pogoji financiranja in plačila:
plačilo bo izvedeno v roku 60 dni od prejema
nesporne situacije in sicer glede na obseg
del v posameznem letu investicije.
II.9) Drugi podatki:
– sklop št. 1:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE/CPA/CPC): 50-502-502,1.
2) Vrsta in obseg: splošna gradbena in
obrtniška dela ob gradnji objekta.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
130 mio SIT.
– sklop št. 2:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (NACE/CPA/CPC): 50-503-503,2 in
50-503-503,3.
2) Vrsta in obseg: strojne instalacije.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV): 10 mio
SIT.
– sklop št. 3:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE/CPA/CPC): 50-502-503,5.
2) Vrsta in obseg: elektroinštalacije.
3) Ocenjeni
stroški
(brez
DDV):
10 mio SIT.
– sklop št. 4:
1.2) Druga
ustrezna
nomenklatura
(NACE/CPA/CPC): 50-501-501,7.
2) Vrsta in obseg: zunanja ureditev.
3) Ocenjeni
stroški
(brez
DDV)
10 mio SIT.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 363-8/01.
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: 9. 7. 2004.
Občina Brežice

– postopka: 13. 8. 2004,
– gradnje/dobave/izvedbe: 11. 10. 2004.
Sklop št. 07:
2) Vrsta in obseg: sveže meso in mesni
izdelki za CO Gotenica, za potrebe dveletnega obdobja; podrobnejši opis in okvirne
količine bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV)
25,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 13. 8. 2004,
– gradnje/dobave/izvedbe: 11. 10. 2004.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-74/2004.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 7. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-19773/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, kontaktna oseba: Maruša Bizjak, Sektor
za investicije, soba 14, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-69-76, faks
01/478-69-58, elektronska pošta: maruša.bizjak@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava in montaža opreme za OP blok, centralno sterilizacijo in
intenzivno terapijo Onkološkega inštituta
Ljubljana.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev:
operacijske svetilke, endoskopi, kirurški
aparati, monitorji, anestezijski aparati in
stropni stativi, sterilizacijska in dezinfekcijska oprema.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 23. 7. 2004.
II.5) Drugi podatki:
Sklop št. 1
2) Vrsta in obseg: operacijske svetilke.
Sklop št. 2
2) Vrsta in obseg: endoskopi.
Sklop št. 3
2) Vrsta in obseg: kirurški aparati.
Sklop št. 4
2) Vrsta in obseg: monitorji.
Sklop št. 5
2) Vrsta in obseg: anestezijski aparati in
stropni stativi.
Sklop št. 6
2) Vrsta in obseg: sterilizacijska in dezinfekcijska oprema.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 7. 2004.
Ministrstvo za zdravje

Gradnje
Ob-19393/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Brežice, kontaktna oseba: Anica Hribar,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, Slove-

Stran

Ob-19578/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Starše, kontaktna oseba: Bojan Grus,
Starše 93, 2205 Starše, Republika Slovenija, tel. 02/686-48-00, 02/686-48-06, faks
02/686-48-10, elektronska pošta: komunala@starse.si, obcina@starse.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.

Stran
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Oddelek II: predmet javnega naročila:
gradnje.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: Starše 93, 2205 Starše.
II.2) Kraj izvedbe: Starše.
Šifra NUTS: EO 38.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 45.21.22.22-8, dopolnilni
besednjak E018-2, dodatni predmeti:
45.21.42.10-5, 45.21.42.10-5, dopolnilni
besednjak Y007-2.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): 501.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: gradnja
večnamenske telovadnice za osnovno
šolo (1.240 m2), dozidava osnovne šole
– novogradnja (725 m2) in adaptacija
osnovne šole (290 m2).
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 500,000.000 SIT in 550,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka: september 2004,
– gradnje: oktober 2004.
II.7) Datum zaključka: avgust 2005.
II.8) Glavni pogoji financiranja in plačila:
lastna sredstva + serdstva ministrstva za
šolstvo (50% za šolo in 35,42% za telovadnico oziroma skupaj 41,75%); mesečne
situacije v zakonskem roku ali v skladu z
razpisnimi pogoji.
II.9) Drugi podatki: zahteven tern – brežina in bližina obstoječih stavb.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 640-01/2004-1/17.
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: 12. 7. 2004.
Občina Starše

Storitve
Ob-19410/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, kontaktna oseba: Mira Koren Mlačnik, u.d.i.a.,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-72, faks 01/478-43-28, elektronska pošta: Mira.koren@gov.si in Občina Slovenske Konjice, kontaktna oseba:
Marija Brecl, Stari trg 29, 3210 Slovenske
Konjice, Slovenija, tel. 03/757-33-60, faks
03/575-43-28.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Proplus d.o.o., kontaktna
oseba: Bojana Sovič, u.d.i.g., Strma ul. 8,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-10,
faks 02/250-41-35, elektronska pošta: proplus@proplus.si.
Oddelek II: predmet javnega naročila:
storitve.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: najem s postopnim odkupom – leasing objekta »ŠC Slovenske
Konjice – gimnazija«.
II.2.3) Kategorija storitve: IA6.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali
storitev za vsako kategorijo storitev: najem
s postopnim odkupom – leasing objekta
»ŠC Slovenske Konjice – gimnazija«.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 16. 7. 2004.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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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: 9. 7. 2004.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Občina Slovenske Konjice
Ob-19633/04
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: Mojca Križ, Gregorčičeva 27/A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+3686/1/478-18-28, 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) Vrsta naročnika: centralna raven.
Oddelek II: predmet javnega naročila:
storitve.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka JN 38/04 VV.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak: glavni predmet:
22 90 00 00-9.
II.2.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/CPC): CPC 15.
II.2.3) Kategorija storitve: 15.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: ocenjena vrednost 250,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: številka JN 38/04
VV.
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: 12. 7. 2004.
Republika Slovenija
Servis skupnih služb vlade

Javni razpisi
Blago
Ob-19465/04
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 64 z dne 11. 6.
2004 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za nabavo računalniške strojne
opreme (Ob-16261/04).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 36/04 – UPB1) podaljšujemo rok za predložitev ponudb na 22. 7. 2004 do 9. ure. Odpiranje ponudb bo dne 22. 7. 2004 ob 10.
uri. Kraj predložitve in odpiranja ponudb
ostane nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 3511-8/2004-38
Ob-19774/04
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 70 z dne 28. 6.
2004, je bil objavljen javni razpis za izbiro
dobavitelja za dobavo in montažo 19 kosov
operacijskih miz s pripadajočo opremo za:
SB Murska Sobota, SB Novo mesto, Onko-

loški inštitut Ljubljana, SB Izola in SB Maribor (Ob-17544/04).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00 in spremembe) podaljšujemo rok
za predložitev ponudb na 9. 8. 2004 do 12.
ure. Odpiranje ponudb bo dne 9. 8. 2004
ob 13. uri v srednji sejni sobi Ministrstva za
zdravje. Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo je vsak delovni dan
do 9. 8. 2004 med 9. uro in 12. uro. Kraj
predložitve in odpiranja ponudb ostane nespremenjen.
Ministrstvo za zdravje
Št. 433-01-53/2004/35

Ob-19437/04

Popravek
V objavi javnega razpisa za oddajo
javnega naročila blaga za izvedbo klimatizacije poslovnih prostorov na objektu Župančičeva 3 v Ljubljani, objavljenem v Ur. l.
RS, št. 74 z dne 9. 7. 2004, Ob-18505/04,
naročnik Republika Slovenija, Ministrstvo
za finance obvešča, da zaradi vloženega
zahtevka za revizijo ustavlja nadaljevanje
postopka oddaje predmetnega javnega
naročila.
Ministrstvo za finance
Št. 404-08-123/2004-12

Ob-19466/04

Popravek
V javnem razpisu za nakup kovinskega pohištva in opreme, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 72 z dne 2. 7. 2004,
Ob-18026/04 se popravi IV.3.3) točka in
pravilno glasi:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 8. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Št. 091-3-3/04
Ob-19149/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Medicinska
fakulteta, kontaktna oseba: Andreja
Žagar, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/543-77-11, faks
+386/1/543-77-26, elektronska pošta: andreja.zagar@mf.uni-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Univerza v Ljubljani, Medicinska
fakulteta, kontaktna oseba: Milena Mramor,
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Zaloška cesta 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/543-74-04, faks +386/1/543-74-01;
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta,
kontaktni osebi: Olga Staniša, Daniel Velkavrh, Inštitut za patologijo, Korytkova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/543-71-08,
+386/1/543-71-14, faks +386/1/543-71-01;
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta,
kontaktna oseba: Olga Balažic, Inštitut za
sodno medicino, Korytkova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/543-72-39, faks
+386/1/524-38-64.
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:
kemikalije in laboratorijski material.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Inštitut za mikrobiologijo in
imunologijo, Zaloška 4, Inštitut za patologijo,
Korytkova 2, Inštitut za sodno medicino, Korytkova 2, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo
– sklopi: A kemikalije za bakteriologijo sklopi
od 1 do 26, A kemikalije za virologijo sklopi od 1 do 34, A kemikalije za imunologijo
sklopi od 1 do 35, A kemikalije za parazitologijo in STD sklopi od 1 do 24, A kemikalije
za biokemijo in gojišča sklopi od 1 do 12,
A laboratorijski material za bakteriologijo
sklopi od 1 do 17, A laboratorijski material
za virologijo sklopi od 1 do 16, A laboratorijski material za imunologijo sklopi od 1 do
12, A laboratorijski material za parazitologijo
in STD – sklopi od 1 do 17, A laboratorijski
material za biokemijo in gojišča sklopi 1–2,
B laboratorijski material razno;
Inštitut za patologijo – sklopi: sklop 1:
kemikalije in barvila 1, sklop 2: kemikalije
za histologijo, sklop 3: kemikalije in barvila
2, sklop 4: kemikalije za elektronsko mikroskopijo, sklop 5: kemikalije za Elisa, sklop 6:
protitelesa za imunohistokemijo 1, sklop 7:
protitelesa za imunohistokemijo 2, sklop 8:
detekcijski sistemi za aparat Ventana, sklop
9: kemikalije za elektroforezo in izolacijo
DNA, RNA in proteinov, sklop 10: kemikalije
za kapilarno elektroforezo, sklop 11: restrikcijske endonukleaze, sklop 12: reagenti za
sekveniranje, sklop 13: DNA in RNA KITI
(kiti za ekstrakcijo in čiščenje), sklop 14:
DNA in RNA KITI (kiti za izolacijo DNA),
sklop 15: DNA in RNA KITI (kiti za izolacijo
RNA), sklop 16: material za histologijo – kasete, sklop 17: material za histologijo – rezila, sklop 18: material za histologijo – rezila
mikrotomska, sklop 19: material za histologijo – objektna in pokrovna stekla, sklop 20:
material za pipetiranje 1, sklop 21: material
za pipetiranje 2, sklop 22: material za pipetiranje 3, sklop 23: laboratorijska posoda,
sklop 24: fotografski material za elektronsko
mikroskopijo, sklop 25: fotografski material
splošni, sklop 26: zaščitna sredstva.
Inštitut za sodno medicino – sklopi: sklop
1: kemikalije za toksikološki laboratorij,
sklop 2: posebne kemikalije in standardi za
toksikološki laboratorij, sklop 3: imunokemijski testi za določevanje prepovedanih drog,
sklop 4: imunokemijski reagenti za toksikološki laboratorij, sklop 5: reagenti in kalibratorji
za Dimension Xpand, sklop 6: laboratorijski
material za GC MS, sklop 7: laboratorijski
material za HP LC, sklop 8: ekstrakcija
trdno-tekoče SPE, sklop 9: kemikalije za
histološki laboratorij, sklop 10: reagenti za
imunohistokemijo, sklop 11: standardi za
alkoholometrični laboratorij, sklop 12: laboratorijski material za ABIPRISM 7000,
sklop 13: laboratorijski material za reakc.
PCR in analizo kapilarni elektrofor., sklop
14: kemikalije za izolacijo DNK in čiščenje
amplif. Produktov (DNA), sklop 15: ostale
kemikalije – razno, sklop 16: laboratorijski
material I., sklop 17: laboratorijski material
– II., sklop 18: laboratorijski material – III.,
sklop 19: laboratorijski material IV., sklop 20:
laboratorijski material – V.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: orientacijske količine, razvidne iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev.

IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 25. 8. 2004.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 9. 2004
ob 12. uri; Univerza V Ljubljani, Medicinska
fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 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.4) Dodatne informacije: razpisno dokumentacijo dobijo udeleženci po predhodni
pismeni najavi na naslovu naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 7. 2004.
Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta

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: 90-dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo ugotavljal minimalno
zahtevano pravno-statusno, ekonomsko in
finančno, ter tehnično sposobnost udeležencev za osnovi predloženih dokumentov,
navedenih v točkah III.2.1.1), III.2.1.2) in
III.2.1.3).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo o registraciji,
– potrdilo o vpisu v register medicinskih
pripomočkov,
– potrdilo o nekaznovanosti,
– izjava, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem,
– izjava, da proti njemu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
– izjava, da mu v preteklih petih letih na
katerikoli način ni dokazana huda strokovna
napaka na področjih, ki je povezano z njegovim poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava, da je ekonomsko – finančno
sposoben ter da njegovi transakcijski računi v preteklih šestih mesecih niso bili
blokirani,
– izjava, da je poravnal davke, prispevke
in druge obvezne dajatve, določene z zakonom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o kadrovskih in tehničnih možnostih za zagotavljanje dobave blaga,
– izjava, da zagotavlja 90-dnevni plačilni rok,
– izjava, da bo dostava DDP Inštitut za
mikrobiologijo in imunologijo, Inštitut za patologijo, Inštitut za sodno medicino,
– izjava, da zagotavlja dobavni rok do
4 tedne za blago za Inštitut za patologijo,
za Inštitut za sodno medicino ter za blago
z oznako A za Inštitut za mikrobiologijo in
imunologijo oziroma 1 teden za blago z
oznako B za Inštitut za mikrobiologijo in
imunologijo,
– izjavo, da bo predložil vzorce blaga, če
jih bo naročnik zahteval,
– izjavo, da bo predložil varnostni list za
dobavljeno kemikalijo.
IV.1) Vrsta postopka: pospešeni omejeni.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: predhodna objava.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 35 z dne 9. 4.
2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 8. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 8. 2004 do 12.
ure.

Stran

Št. 04-00573
Ob-19167/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko
medicino, kontaktna oseba: Mira Radosavljevič, dipl. univ. ek., Peter Kavčič, dipl. ek.,
Šlajmerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/54-38-259, faks 01/54-38-272,
elektronska pošta: peter.kavcic@ztm.si,
mira.radosavljevic@ztm.si, internetni naslov: www.ztm.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:
javno naročilo za dobavo živil – sukcesivna dobava živil po sklopih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Šlajmerjeva 6,
1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: kruh in pekarsko pecivo.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: meso.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: ribe in ribji izdelki.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: sadje in zelenjava.
Sklop št. 06
2) Kratek opis: konzervirani izdelki.
Sklop št. 07
2) Kratek opis: zamrznjena zelenjava.
Sklop št. 08
2) Kratek opis: zamrznjeni gotovi izdelki.
Sklop št. 09
2) Kratek opis: sendviči.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: sokovi.
Sklop št. 11
2) Kratek opis: voda.
Sklop št. 12
2) Kratek opis: napitki.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: količina
je razvidna iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu; izpisek iz sodne, upravne
ali druge ustrezne evidence, ki ni straješi
od 30 dni;
– potrdilo, da ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence;
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– izjava prijavitelja, da proti njemu ni bil
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali da
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe;
– izjava, da prijavitelju v zadnjih petih
letih na katerikoli način ni dokazana huda
strokovna napaka na področju, ki je povezano z njegovim poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava prijavitelja, da je ekonomsko-finančno sposoben za izvedbo javnega naročila in da njegov transakcijski račun v
preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;
– izjava prijavitelja, da je poravnal davke,
prispevke in druge obvezne dajatve, določene z zakonom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava prijavitelja o kadrovskih in tehničnih možnostih za zagotavljanje dobave
blaga;
– izjava prijavitelja o plačilnih pogojih iz
katere bo razvidno, da zagotavlja minimalno
30 dnevni plačilni rok;
– izjava prijavitelja o dobavnem roku iz
katere bo razvidno, da zagotavlja enodnevni
dobavni čas na lokacijo naročnika in dostavo – skladišče naročnika razloženo;
– izjava prijavitelja, da je v zadnjih treh
letih pred objavo javnega naročila, dobavljal
blago najmanj enemu javnemu zavodu;
– izjava o nezavajajočih podatkih;
– izjava, da prijavitelj zagotavlja zahtevane letne količine za razpisano vrsto živil po
posameznih sklopih;
– izjava, da prijavitelj izpolnjuje pogoje in
načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom
o higieni živil-HACCP sistem (Ur. l. RS, št.
60/02 in 104/03) in upošteva druge predpise
o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v
proizvodnji in prometu živil, izdelanih na
podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti
živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z
živili (Ur. l. RS, št. 52/00 in 42/02);
– seznam najvažnejših dobav blaga.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
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IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe: 5.
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 – 10 točk,
2. reference – 5 točk,
3. plačilni rok – 5 točk,
4. rabat – 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 2. 8. 2004.
Cena: 10.000 SIT (z vključenim DDV).
Valuta: pred prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na TRR ZTM št.
01100-6030926339, sklic: 00 120704-davčna številka prijavitelja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 8. 2004 do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 11. 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: pooblaščenci ponudnikov
ali zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 9. 2004
ob 10. uri; Ljubljana, knjižnica naročnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored
za objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 7. 2004.
Zavod RS za transfuzijsko medicino
Št. 414-06/04-1/5
Ob-19185/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Logatec, kontaktna oseba: Darja Mlinar,
Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, Slovenija,
tel. 01/759-06-14, faks 01/759-06-20, elektronska pošta: sprejem@logatec.si, internetni naslov: www.obcina-logatec.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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
oprema OŠ Tabor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Logatec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega naročila znaša skupaj
90,000.000 SIT brez DDV.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok dokončanja: 3 mesece po
sklenitvi pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z ZJN 42. člen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z ZJN
42. a člen.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z ZJN 42. a člen.
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 vsak delovni dan od
8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o plačilu
stroškov.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun naročnika št. 01264-0100001228 odprt pri UJP
Ljubljana s pripisom – oprema.
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 15. 11. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 8. 2004,
do 10. ure, sejna soba Občine Logatec.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano 7. 7. 2004.
Občina Logatec
Št. 62
Ob-19214/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Prostovoljno gasilsko društvo Materija,
kontaktna oseba: Valter Fabjančič, Bač Pri
Materiji 28/b, 6242 Materija, Slovenija, tel.
041/697-545.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je nabava podvozja s kabino za gasilno vozilo s cisterno GVC 24/50, ki ustreza tipizaciji Gasilske zveze Slovenije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave je na naslovu naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.

77 / 16. 7. 2004 /

4843

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

II.2.1) Celotna količina ali obseg: podvozje s kabino (1 kom).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 8. 2004.
Cena: 7.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno pridobiti s prošnjo
za pridobitev razpisne dokumentacije, na
naslov Prostovoljno gasilsko društvo Materija, Bač pri Materiji 28/b, 6242 Materija
ter plačilu 7.000 SIT stroškov za razpisno
dokumentacijo na TRR: 10100-0034707759
odprt pri Banki Koper.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 4. 8. 2004 do
19. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 2. 11. 2004 in/ali 90 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 8. 2004
ob 19.30, prostori prostovoljnega gasilskega društva Materija, Bač pri Materiji 28/b,
6242 Materija.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2004.
Prostovoljno gasilsko društvo Materija

– ponujeni plačilni rok mora biti najmanj
30 dni od dneva prejema računa.
Glede poslovne sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati naslednje zahteve:
– ponudnik mora predložiti vsaj eno
referenco za dela, ki so enaka predmetu
javnega naročila,
– veljavnost ponudbe ponudnika ne sme
biti krajša od 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
– garancijska doba za pohištvo ne sme
biti krajša od 24 mesecev,
– ponudnik mora navesti svoje podatke
glede svoje kadrovske strukture, zmogljivosti, službe kakovosti, načina upoštevanja in
reševanja reklamacij in referenc.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. dokazila o veljavni registraciji dejavnosti ponudnika za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;
1.1. za pravne osebe – gospodarske
družbe:
– izpisek iz sodnega registra podjetij izdan s strani okrožnega sodišča, ki izkazuje
zadnje stanje;
1.2. za fizične osebe – samostojne podjetnike posameznike:
– priglasitveni list pričetka poslovanja izdan s strani krajevno pristojnega davčnega
urada;
2. podpisana in potrjena izjava ponudnika z naslednjo vsebino: Pod materialno in
kazensko odgovornostjo izjavljamo, da smo
poskrbeli za izpolnjevanje vseh predpisanih
pogojev za začetek opravljanja dejavnosti
(minimalni tehnični in sanitarno-zdravstveni
pogoji);
– podpisana in potrjena izjava ponudnika
z naslednjo vsebino: Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da imamo
poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve;
4.a) podpisana in potrjena izjava ponudnika z naslednjo vsebino: Pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavljamo, da
imamo poravnane vse zapadle poslovne
obveznosti;
ali
b) mnenje pooblaščenega revizorja,
ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano
javno naročilo po knjigovodskih listinah izkazano, da je poravnal vse svoje zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev, kooperantov do 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega
naročila;
5. podpisana in potrjena izjava ponudnika z naslednjo vsebino: Pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavljamo, da
nismo bili kaznovani za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
6. podpisana in potrjena izjava ponudnika z naslednjo vsebino: Pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavljamo, da
proti nam ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
7. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za
kaznivo dejanje;
8. izjava ponudnika po Odredbi o
finančnem poslovanju proračunskih porabnikov skupaj s priloženo pogodbo s
podizvajalci oziroma pogodbo o skupnem
nastopanju in pisnimi izjavami vseh podizvajalcev, da je ponudnik pravočasno in
pravilno poravnal svoje zapadle poslovne
obveznosti do njih;

Ob-19223/04
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: Barbara Gašperlin,
Šmartinska 55, 1532 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-38-00, faks 01/478-39-00, elektronska pošta: gcu.carina@gov.si, internetni
naslov: www.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: Ministrstvo za finance,
Carinska uprava RS, kontaktna oseba:
Erika Andrlič in Stanka Horvat, Šmartinska 55, 1532 Ljubljana, Slovenija, tel.
01-478-38-00, faks 01/478-39-00, elektronska pošta: gcu.carina@gov.si, internetni naslov: www.carina.gov.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je nakup pohištva
(miz, omar, stolov, predalnikov, samostoječih obešalnikov, lesenega korita) za
carinski urad Brežice, Celje, Dravograd,
Koper, Maribor in Nova Gorica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: lokacije naročnika v okviru
carinskega urada Brežice, Celje, Dravograd,
Koper, Maribor in Nova Gorica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA/NACE/CPC): CPC 36.1, 36.11,
36.12.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– računalniške mize – 3 kom.,
– pisarniški stol – 102 kom.,
– pisarniške omare – 3 kom.,
– miza za tiskalnik – 4 kom.,
– računalniško pisalna miza – 1 kom.,
– leseno korito za rože – 1 kom.,
– predalniki na kolesih – 20 kom.,
– stoječi obešalniki – 5 kom.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 27. 8. 2004 in/ali konec
25. 11. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
primeru, da ponudba ponudnika presega 30
milijonov SIT, mora ponudnik svoji ponudbi
priložiti garancijo za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT. Ponudniku ni potrebno
predložiti garancije za resnost ponudbe, če
njegova ponudba ne presega 30 milijonov
SIT. V tem primeru mora ponudnik priložiti
svoji ponudbi lastno menico za resnost ponudbe, z menično izjavo, v višini 1,000.000
SIT.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tudi
potrjeno in podpisano izjavo, da bo v primeru izbora na javnem razpisu naročniku ob
podpisu pogodbe oziroma najkasneje v 10
dneh po sklenitvi pogodbe predložil:
– garancijo v višini 1,000.000 SIT za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak, če njegova ponudba presega
30 milijonov SIT, oziroma
– lastno menico, bianco, podpisano
in s pečatom, z menično izjavo, v višini
1,000.000 SIT za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak, če njegova ponudba ne presega 30 milijonov SIT.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Glede finančne sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati naslednje zahteve:
– v preteklih šestih mesecih do vključno datuma izdaje ustreznega bonitetnega
obrazca oziroma potrdila ponudnik ni imel
blokiranega transakcijskega računa oziroma negativnega stanja sredstev v preteklem mesecu brez odobrenega kredita za
pokrivanje negativnega stanja na transakcijskem računu,
– ponudnik mora imeti poravnane vse
svoje obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov, zapadle do
dneva oddaje ponudbe na podlagi razpisa
javnega naročila,
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9. izjava o predložitvi pravnega akta o
skupni izvedbi naročila, v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo;
10. ponudba (IV. poglavje razpisne dokumentacije);
11. izjava ponudnika (VII. poglavje razpisne dokumentacije);
12. vzorec pogodbe (VIII. poglavje razpisne dokumentacije).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. dokazila o ekonomsko-finančni sposobnosti ponudnika
za pravne osebe – gospodarske družbe:
– BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2002, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe;
za fizične osebe – samostojne podjetnike
posameznike:
– poročilo banke, pri kateri ima ponudnik
odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na transakcijskem
računu in o povprečnem mesečnem prometu 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 krajevno pristojnega davčnega urada.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izpolnjeni pripravljeni obrazci s
strani naročnika v razpisni dokumentaciji v
rubrikah “Opis kadrovske strukture”, “Zmogljivosti”, “Služba kakovosti”, “Način upoštevanja in reševanja reklamacij” in “Reference” ter priložena tehnična dokumentacija za
predmet javnega naročila oziroma katalogi.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
Merilo pod točko 1 (cena) predstavlja
80% vrednosti. Merilo pod točko 2 (reference) predstavlja 20% vrednosti.
ad 1) Cena se preračuna v točke po naslednji formuli:
Cena v točkah =

minimalna cena × 100
ponujena cena

ad 2) Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 1,000.000 SIT 2 točki,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 1,000.001 SIT do 5,000.000 SIT 4
točke,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 5,000.001 SIT do 10,000.000 SIT
8 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti nad 10,000.000 SIT 16 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 8. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 8. 2004.
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 11. 10. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 8. 2004
ob 10. uri; Carinska uprava RS, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, v sejni sobi št. 330.
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: 6. 7. 2004.
Ministrstvo za finance,
Carinska uprava RS
Ob-19227/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica Maribor, kontaktna oseba: Majda
Belec, Gospejna ulica 10, 2000 Maribor,
Republika Slovenija, tel. 02/25-07-484,
faks 02/25-25-087, elektronska pošta:
majda.belec@uni-mb.si, internetni naslov:
www.ukm.uni-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati 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:
dobava knjižničnega gradiva po naslednjih sklopih:
– domače monografske strokovne publikacije,
– tuje monografske strokovne publikacije
domače serijske strokovne publikacije,
– tuje serijske strokovne publikacije iz
bivših republik Jugoslavije,
– tuje serijske strokovne publikacije,
– tuje podatkovne baze tuje neknjižno
strokovno gradivo,
– domače neknjižno strokovno gradivo.
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: zagotavljanje knjižnega in neknjižnega gradiva in
strokovnih publikacij za obdobje treh let.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila; začetek 1. 10. 2004 in/ali konec 1. 10.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe in
izjava banke za izdajo bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
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 so razvidna 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 o registraciji oziroma drugo ustrezno dokazilo;
– 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 po
posebnem zakonu takšno dovoljenje 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
oziroma drugega pristojnega organa, če ponudnik ni registriran pri sodišču;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s 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
ni imel blokiranega računa;
– da ponudnik nudi 30-dnevni plačilni rok
– izjava ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ponudnik sposoben zagotoviti
vse vrste blaga iz posameznega sklopa in
ima ustrezne izkušnje z dobavo tovrstnega
blaga – izjava ponudnika;
– da ponudnik zagotavlja ažurno reševanje reklamacij, redno dobavo in obveščanje naročnika o vseh novostih – izjava
ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun št. 01110-6030720796.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 8. 2004 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 25. 8. 2004.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 1 mesec od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
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: 10. 9. 2004
ob 11. uri; Maribor, Univerzitetna knjižnica.
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: 6. 7. 2004.
Univerza v Mariboru
Univerzitetna knjižnica Maribor

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: v skladu s ponudbo izvajalca.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,500.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po dobavi in prevzemu naprave, ter prejemu
računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo o registraciji, dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, potrdilo o nekaznovanju, potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, vse
kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON obrazci.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev v skladu z
razpisom.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena 60%,
2. reference ponudnika 20%,
3. dobavni rok ponudnika 20%,
v vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti do 17. 8. 2004, po predhodnem plačilu
10.000 SIT z DDV na TRR naročnika št.
04515-0000 498021.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok za sprejemanje
ponudb je 18. 8. 2004 do 9. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: veljavnost ponudbe do 19. 9.
2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija in predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: odpiranje
ponudb bo 18. 8. 2004 ob 10. uri v poslovnih
prostorih družbe Nigrad d.d. na Zagrebški
cesti 30, Maribor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2004.
Nigrad d.d., Maribor

Ob-19244/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Kmetijska šola Grm Novo mesto, kontaktna
oseba: Kogovšek Mojca, Sevno 13, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-34-700,
07/39-34-714, faks 07/39-34-710, elektronska pošta: Mojca.kogovsek2@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.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
notranja oprema prizidka k šoli:
– oprema učilnic, kabinetov, velike predavalnice, zbornice in skupnih prostorov,
– audio-video in računalniška oprema,
– laboratorijska oprema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Sevno 13, 8000 Novo
mesto.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
opreme z montažo za notranjo opremo prizidka:
– učilnice in kabineti,
– skupni prostori,
– velika predavalnica,
– pisarne, zbornica,
– laboratorij z kabinetom,
– audio – video, računalniška in ostala
oprema: za učilnice, sejno sobo, veliko predavalnico, krmiljenje glavne dvorane, osvetlitev učilnic in lamele.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dokončanje del: 20. 10. 2004.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004 in/ali konec
20. 10. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: 10%
bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika

storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) Merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 8. 2004.
Cena: 20.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: Pred dvigom razpisne dokumentacije na TRR
01100-6030703530 UJP Novo mesto.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 8. 2004 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 6. 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.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 8. 2004
ob 13. uri; Mladinska soba, Kmetijska šola
Grm Novo mesto, Sevno 13.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
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: 8. 7. 2004.
Kmetijska šola Grm Novo mesto
Ob-19246/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Nigrad, Javno komunalno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Majda Dolenc, Emil Novak, Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor,
Maribor, Slovenija, tel. 02/45-00-300, faks
02/45-00-360, elektronska pošta: Majda.Dolenc@nigrad.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:
dobava freze za asfalt in beton.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zagrebška cesta 30,
Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 kom
freza za asfalt in beton.

Stran

Ob-19247/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Nigrad, Javno komunalno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Majda Dolenc, Andrej
Marinič, Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, Maribor, Slovenija, tel. 02/45-00-300,
faks 02/45-00-360, elektronska pošta: Majda.Dolenc@nigrad.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.

Stran
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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:
dobava mobilne postaje za dehidracijo
mulja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zagrebška cesta 30,
Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 kom
mobilna postaja za dehidracijo mulja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: v skladu s ponudbo izvajalca.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,500.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po dobavi in prevzemu naprave, ter prejemu
računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo o registraciji, dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, potrdilo o nekaznovanju, potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, vse
kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON obrazci.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev v skladu z
razpisom.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena 60%,
2. reference ponudnika 20%,
3. dobavni rok ponudnika 20%,
v vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti do 17. 8. 2004, po predhodnem plačilu
10.000 SIT z DDV na TRR naročnika št.
04515-0000 498021.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok za sprejemanje
ponudb je 18. 8. 2004 do 8. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: veljavnost ponudbe do 19. 9.
2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija in predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: odpiranje
ponudb bo 18. 8. 2004 ob 9. uri v poslovnih
prostorih družbe Nigrad d.d. na Zagrebški
cesti 30, Maribor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2004.
Nigrad d.d., Maribor
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Ob-19253/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Institut informacijskih znanosti,
kontaktna oseba: Slavko Šerod, Prešernova 17, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/252-03-31, faks 02/252-63-36, elektronska pošta: izum@izum.si, internetni naslov:
http:\\www.izum.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Institut informacijskih znanosti,
kontaktna oseba: Brigita Adrojan, Prešernova 17, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/252-03-31, faks 02/252-363-36, elektronska pošta: izum@izum.si, internetni naslov:
http://www.izum.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Institut informacijskih znanosti, kontaktna oseba: Brigita Adrojan, Prešernova 17, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/252-03-31, faks 02/252-363-36, elektronska pošta: izum@izum.si, internetni naslov:
http://www.izum.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
1. 3 kosi računalniški strežnik, ki
podpira operacijske sisteme Open VMS,
Unix;
2. 5 kosov računalniški strežnik, ki
podpira operacijski sistem Windows;
3. 2 kosa MS ISA Server 2004 Standard;
4. 1 kos MS Share Point Portal Server.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Institut informacijskih
znanosti, Prešernova 17, 2000 Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opis
opreme, ki je predmet javnega razpisa, je
navedena v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 11. 10. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni po dobavi opreme.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: d.d., d.o.o.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za dokazovanje pravnega statusa, ekonomske in finančne sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o finančnem stanju.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo zaposlenih o uspešno
zaključenem šolanju s področja ponujene
opreme, dokazilo o pogodbenem odnosu
z dobaviteljem opreme, dokazilo o usposo-

bljenosti izvajanja vzdrževanja/servisiranja
ponujene opreme, reference o uspešnih
dobavah tovrstne opreme v preteklosti (obvezno navedite vrsto opreme in model) v
Sloveniji.
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 4. 8. 2004.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 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 25. 11. 2004.
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: 4. 8. 2004
ob 10. uri, Maribor, Prešernova 17, soba
207.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 7. 2004.
Institut informacijskih znanosti
Ob-19255/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Lekarna Ljubljana, kontaktna oseba: Janja
Kadunc Mezek, Ulica Stare pravde 11, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-61-20, faks
01/230-61-30, elektronska pošta: lekarna.ljubljana@lekarna-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
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:
izdelava in dobava kartonskih zloženk
za galenske izdelke.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dobava v Galenski laboratorij, Tbilisijska 87, Ljubljana.
II.1.8.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
21.21.10.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidno iz razpisne dokumentacije.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 15. 9. 2004 in konec
14. 9. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica za resnost ponudbe v vrednosti 10% od
ponudbenega predračuna.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu – izpisek iz
sodne 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 – izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence;
– 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 ministrstva, pristojnega za
pravosodje;
– 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 – izpisek
iz sodne ali druge enakovredne evidence;
– da je poravnal davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež – potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: da ponudnik v
zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega
računa – obrazec BON 1/P, ki ne sme biti
starejši od 30 dni oziroma samostojni podjetniki potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu za zadnjih šest zaključenih
mesecev pred oddajo ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o izpolnjevanju tehničnih zahtev
in kakovosti, kot je opredeljeno v razpisni
dokumentaciji;
– izjava o zagotavljanju primernosti za
uporabo zloženk za strojno pakiranje;
– izjavo o zagotavljanju sukcesivnih
dobav;
– izjavo o dostavi blaga;
– izjavo o zagotavljanju odzivnega
časa;
– izjavo o uporabljenih materialih;
– vzorci kartonskih zloženk (opredeljni
v razpisni dokumentaciji) s certifikati izkazovanja kvalitete in lastnosti uporabljenih
materialov.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 8. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred prevzemom
razpisne dokumentacije na transakcijski račun naročnika št. 01261-6030275049.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 16. 8. 2004 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 10. 2004.

Spletna verzija razpisne dokumentacije, pridobljena preko interneta, pa je brezplačna.
Način plačila je negotovinski, na podračun
EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na številko 00-51-634-566 z oznako predmeta plačila (RTV 039/2004-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
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: do 12. 11. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 8. 2004
ob 11. uri, Velika sejna soba RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, 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: 9. 7. 2004.
Javni zavod RTV Slovenija

IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščene osebe ponudnika in osebe, ki predložijo pooblastilo
pooblaščene osebe ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 8. 2004
ob 12. uri, Lekarna Ljubljana, Ulica Stare
pravde 11, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacij: natančne tehnične zahteve za kartonske zloženke so navedene v razpisni dokumentaciji.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 7. 2004.
Lekarna Ljubljana
Ob-19256/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna
oseba: Služba za komercialne zadeve in
javna naročila RTV, Brigita Majdič, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-91, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: Javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup licenc-Oracle in prvo leto podpora ter nove verzije licenc-Oracle.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.82.00-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
licenc-Oracle in prvo leto podpora ter nove
verzije licenc-Oracle.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http:
//www.rtvslo.si/razpisi na podstrani javna
naročila-Public procurement pod oznako
Javno naročilo RTV 039/2004.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na
podstrani javna naročila-Public procurement
pod oznako Javno naročilo RTV 039/2004.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani javna naročila-Public procurement pod oznako
Javno naročilo RTV 039/2004.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-039/2004E-ODP/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 8. 2004.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija v pisni obliki bo na razpolago za
6.000 SIT z vklučenim DDV po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu na št. (1)
475 2186 in na podlagi dokazila o vplačilu.

Stran

Ob-19259/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod Mestne lekarne, kontaktna oseba
Čevka Ksenija, Šutna 7, 1240 Kamnik, Slovenija, tel. 01/831-92-00, faks 01/831-92-05,
elektronska pošta: ksenija.cevka@mestnelekarne.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:
dobava in montaža opreme lekarne Mengeš v prizidku k ZD Mengeš.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mengeš.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža opreme lekarne Mengeš.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe in/ali konec najkasneje v času 75 dni.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica z menično izjavo za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
se izvajajo v 60 dneh po uradnem prejemu
s strani pooblaščenega nadzora potrjene
situacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
Za gospodarske družbe (pravne družbe):
– izpisek iz sodnega registra podjetij (dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb).
Za samostojne podjetnike posameznike
(fizične osebe):
– potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, izdano s strani DURS (dokazila
ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb).
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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 izda Oo sodišče. Potrdilo ne sme
biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb.
Potrdilo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,stečaja ali likvidacije ali da ni
prenehal poslovati na osnovi sodne odločbe. Potrdilo izda Okrožno sodišče.Potrdilo
ne sme biti starejša od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb.
Potrdilo pristojnega davčnega organa
RS, da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke, določene z zakonom. Potrdilo
ne sme biti starejša od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila
Ponudnik izpolnjuje pogoje:
– v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi, pri
nobeni izmed bank, kjer ima TRR;
Za gospodarske družbe:
– obrazec BON-2,
– mnenja oziroma izkazi poslovnih
bank, pri kateri ima odprt(e) transakcijski(e)
račun(e), o boniteti in plačilni disciplini ter sposobnostih ponudnika v zadnjih 6 mesecih,
– revizijsko poročilo,če ga za ponudnika
predpisuje Zakon o gospodarskih družbah;
Za samostojne podjetnike:
– podatki iz bilance uspeha in bilance
stanja za zadnje poslovno leto, ki jih potrdi
DURS,
– potrdilo banke, pri kateri ima odprt(e)
transakcijski(e) račun(e), da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran.
Dokumenti ne smejo biti starejši od
30 dni od datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
Ponudnik (ali skupaj s podizvajalci ali v
skupnem nastopu) razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi,
kar dokazuje:
Seznam najvažnejših opravljenih dobav
in montaž opreme, v katerih se opravlja dejavnost nabave, izdelave in izdaje zdravil, v
zadnji petih letih: najmanj na treh objektih
v vrednosti posameznega dela min. 10 mio
SIT (brez DDV).
Obrazcu morajo biti priložena potrdila
naročnikov in sicer za vsak objekt, ki ga ponudnik v obrazcu navaja, sicer pogoj ne bo
izpolnjen. Za objekte, katerih investitor je bil
naročnik po tem javnem razpisu, potrdil ni
potrebno priložiti.
Seznam zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo
pogodbe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
1. ponudbena cena,
2. reference,
3. rok izvedbe,
4. garancijski rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 8. 2004.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo razpisne dokumentacije se nakaže na TRR št.
01243-6030274573 pred dvigom razpisne
dokumentacije. Pri dvigu razpisne dokumentacije se mora prevzemnik razpisne
dokumentacije izkazati z dokumentom iz
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katerega je razvidno plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 23. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 8. 2004
ob 11. uri; Javni zavod Mestne lekarne,
Šutna 7, Kamnik, soba računovodstvo.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 7. 2004.
Mestne lekarne Kamnik
Ob-19370/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Prostovoljno gasilsko društvo Kostanjevica
na Krasu, Kostanjevica na Krasu 75.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za tehnično izobraževanje, kontaktna oseba: Žolnir Jelka,
Langusova 21, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 24-16-200, faks 24-16-213, elektronska
pošta: info@zti-lj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za tehnično izobraževanje, kontaktna oseba: Žolnir Jelka,
Langusova 21, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 24-16-200, faks 24-16-213, elektronska
pošta: info@zti-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod za
tehnično izobraževanje, kontaktna oseba:
Žolnir Jelka, Langusova 21, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 24-16-200, faks 24-16-213,
elektronska pošta: info@zti-lj.si.
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: JR – 505.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gasilsko vozilo – podvozje s kratko kabino.
II.1.7) Kraj dobave: fco naročnik.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: Ad III.2.1.1./2./3. Po zakonu
obvezna dokazila. Več v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko tehnična najugodnejša
ponudba glede na merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: cena: 12.000 SIT, plačilo na T.R.R. Zavoda za tehnično izobraževanje št.: 01261
– 6030716108, sklic na št.: 50015-505.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: ponudbe morajo biti
na ZTI, Langusova 21, do 12. ure, do dne
16. 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: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 8. 2004;
na Zavodu za tehnično izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana, ob 12.05.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 7. 2004.
Prostovoljno gasilsko društvo
Kostanjevica na Krki
Ob-19371/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Psihiatrična klinika Ljubljana, kontaktna
oseba: Štefan Hren, Studenec 48, 1260
Ljubljana-Polje, Slovenija, tel. 01/58-72-100,
faks 01/52-84-618, elektronska pošta: stefan.hren@psih-klinika.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-OM-08/2004-B-HŠ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kuhinjska oprema kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: enkratna količina v skupni ocenjeni vrednosti
5,000.000 SIT.
Vsak artikel se oddaja kot posamezen
sklop.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 1. 9. 2004.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
roku 30 dni, skladno z določili 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: kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot opredeljeno
v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 3 z dne 16. 1.
2004, Ob-392/04.
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IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
JN-OM-08/2004-B-HŠ.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 8. 2004.
Pogoji in način plačila: dokumentacija na
voljo brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 8. 2004 do 9.
ure.
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: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 8. 2004
ob 10. uri.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 7. 2004.
Psihiatrična klinika Ljubljana

Št. 254/04
Ob-19380/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Študentski domovi v Ljubljani, kontaktna oseba:
Mojca Oražem, tel. 01/242-10-07, g. Sterle,
Arnes, tel. 01/479-88-77, Cesta 27. aprila
31, p.p. 4262, 1001 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/242-10-05, faks 01/242-10-10.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Študentski domovi v Ljubljani, kontaktna oseba: Mojca Oražem,
tel. 01/242-10-07, Cesta 27. aprila 31,
p.p. 4262, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/242-10-05, faks 01/242-10-10.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Študentski
domovi v Ljubljani, kontaktna oseba: Mojca
Oražem, tel. 01/242-10-07, Cesta 27. aprila
31, p.p. 4262, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/242-10-05, faks 01/242-10-10.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: stikala 2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava 21 ethernet stikal ter vzdrževanje opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Študentski domovi v
Ljubljani, Cesta 27. aprila 31, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 21 ethernet stikal.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcija ponudbe mora biti veljavna
do 31. 12. 2004.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: maksimalno 30 dni po podpisu
pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5.000.000 SIT z veljavnostjo do 31. 12.
2004.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 60 dni od izstavitve 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:
Ponudnik mora za izpolnjevanje pogojev
tega javnega naročila predložiti dokazila:
1. je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, ki odraža dejansko stanje ponudnika;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
– ponudnik izpolni, žigosa in podpiše izjavo
o nekaznovanju – Priloga 0;
3. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (če je dovoljenje zahtevano s posebnimi predpisi) – ponudnik
priloži dokazilo pristojnega organa, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti, če je dovoljenje za-

Ob-19374/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Psihiatrična klinika Ljubljana, kontaktna
oseba: Štefan Hren, Studenec 48, 1260
Ljubljana-Polje, Slovenija, tel. 01/58-72-100,
faks 01/52-84-618, elektronska pošta: stefan.hren@psih-klinika.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-OM-01/2004-B-HŠ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago (živila) po sklopih:
– sklop A – sveže sadje in zelenjava
– vsak artikel se oddaja kot samostojen
sklop,
– sklop B – splošno prehrambeno blago
– naročilo se oddaja kot celoten sklop,
– sklop C – vegetarianski izdelki – vsak
artikel se oddaja kot samostojen sklop.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje.
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: letna količina v skupni ocenjeni vrednosti
120,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 10. 2004 in/ali konec
1. 10. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – kot opredeljeno v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
roku 30 dni, skladno z določili 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: kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot opredeljeno
v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 3 z dne 16. 1.
2004, Ob-392/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
JN-OM-01/2004-B-HŠ.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 8. 2004.
Pogoji in način plačila: dokumentacija na
voljo brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 8. 2004 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj:
– za sklopa B in C 23. 8. 2004 ob 10.
uri za 1. polletje od 1. 10. 2004 do 31. 3.
2005,
– za sklopa B in C 28. 2. 2005 ob 10. uri
za 2. polletje od 1. 4. 2005 do 1. 10. 2005,
– za sklop A 15. 9. 2004 ob 10. uri za obdobje od 1. 10. do 31. 10. 2004,
– za sklop A 14. 10. 2004 ob 10. uri za
obdobje od 1. 11. do 30. 11. 2004
– za sklop A 15. 11. 2004 ob 10. uri za
obdobje od 1. 12. do 31. 12. 2004,
– za sklop A 15. 12. 2004 ob 10. uri za
obdobje od 1. 1. do 31. 1. 2005,
– za sklop A 17. 1. 2005 ob 10. uri za obdobje od 1. 2. do 28. 2. 2005,
– za sklop A 15. 2. 2005 ob 10. uri za obdobje od 1. 3. do 31. 3. 2005,
– za sklop A 15. 3. 2005 ob 10. uri za obdobje od 1. 4. do 30. 4. 2005,
– za sklop A 14. 4. 2005 ob 10. uri za obdobje od 1. 5. do 31. 5. 2005,
– za sklop A 16. 5. 2005 ob 10. uri za obdobje od 1. 6. do 30. 6. 2005,
– za sklop A 15. 6. 2005 ob 10. uri za obdobje od 1. 7. do 31. 7. 2005,
– za sklop A 14. 7. 2005 ob 10. uri za obdobje od 1. 8. do 31. 8. 2005,
– za sklop A 16. 8. 2005 ob 10. uri za obdobje od 1. 9. do 30. 9. 2005;
v Ljubljani, Studenec 48, Upravna zgradba PK Ljubljana, 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: 9. 7. 2004.
Psihiatrična klinika Ljubljana
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htevano s posebnim predpisom (dovoljenje
upravne enote ali obrtno dovoljenje);
4. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni
podjetniki) in izpolni Prilogo 1 k razpisni dokumentaciji – izjavo o poslovanju;
5. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem ali druga pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero se ponudniku
prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila – ponudnik poda lastno izjavo o nekaznovanosti pod kazensko
in materialno odgovornostjo – Priloga 3 in
priloži potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti pravne osebe;
6. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS) in izpolni
Prilogo 2 k razpisni dokumentaciji – izjavo o
poslovnih obveznostih;
7. da je finančno in poslovno sposoben
– da ponudnikov/i transakcijski račun/i v
zadnjih šestih mesecih pred izdajo ni/so
bil/i blokiran/i, ponudnik priloži BON 2 (AJPES) ali potrdilo/a ponudnikove poslovne/ih
bank/e (potrdila za vse odprte transakcijske
račune), ki so/je izdan/i največ 30 dni pred
zaključkom razpisnega roka, to je dneva odpiranja ponudb;
8. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec;
9. da je navedel točne podatke glede obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa in
podpiše krovno izjavo (krovno izjavo naj ponudnik priloži na začetku svoje ponudbe).
Ponudnik mora priložiti vse zahtevane
dokumente, potrdila in izpolnjene obrazce,
saj bo v nasprotnem primeru izločen iz postopka nadaljnjega obravnavanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: zajeto v točki III.2.1.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: zajeto v točki
III.2.1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena – 70 točk;
2. rok izvedbe – 10 točk;
3. reference – 10 točk;
4. rok plačila – 10 točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: stikala 2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 16. 8. 2004 do 9. ure.
Cena: 10.000 SIT + 20% DDV.
Pogoji in način plačila: zainteresirani ponudniki nakažejo navedeni znesek na podračun pri UJP 01100-6030631071.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje, 16. 8. 2004 do
9. ure.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
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: lastniki ali pooblaščene
osebe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: javno odpiranje bo 16. 8. 2004 ob 10. uri, Študentski
domovi v Ljubljani, Dom III – sejna soba,
2. nadstropje, Cesta 27. aprila 31, 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: 10. 7. 2004.
Študentski domovi v Ljubljani
Št. 17122-05-403-73/2004/1 Ob-19435/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, po pooblastilu: Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. +38614724054,
faks +38614725791, elektronska pošta:
jr@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. ++38614724054,
faks ++38614725791, 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. ++38614724383, faks
++38614725791.
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: 403-73/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava daktiloskopskega potrošnega
materiala za forezične preiskave.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: MNZ GPU Ljubljana,
Vodovodna 93A, 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 podane za obdobje dveh let, dobave so
sukcesivne.
Opis in okvirna količina blaga sta podana
v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema
računa, ki je izstavljen po dobavi.

III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta
skupina izvajalcev predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem
razpisu. pravni akt o skupni izvedbi naročila
mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročil ne
glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: zahtevajo se dokazila za dokazovanje pravnega statusa, ekonomske in
finančne sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija podjetja, potrdilo o nekaznovanju.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o finančnem stanju (BON-1/P), potrdilo poslovne
banke o plačilni sposobnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vzorci ponujenega blaga.
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.
V.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. finančno stanje.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-73/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 8. 2004.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-40307304. Od
dneva objave do zadnjega roka za oddajo
ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom
omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo
ter njen dvig, in sicer vsak dan med 12. in 14.
uro, razen dni, ko državni organi ne delajo.
razpisna dokumentacija je lahko na zahtevo
poslana tudi po pošti. ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije
ali zahtevo le-te po pošti, iz katerih morajo
biti razvidni osnovni podatki o ponudniku, potrdilo o registraciji s strani davčnega urada,
v kolikor je davčni zavezanec in dokazilo o
vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in naslov plačnika,
znesek in datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 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: 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 javne-
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ga odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 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: 12. 7. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija, po pooblastilu
Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-19456/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica
5, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-33-000,
elektronska pošta: info@sb-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dodatne informacije: Splošna bolnišnica Celje, kontaktni osebi: Dušanka
Pekarovič in Matjaž Štinek, Gregorčičeva ulica 7, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 03/42-33-681 in 03/42-33-076, faks
03/42-33-757 in 03/42-33-756, elektronska
pošta: dusanka.pekarovic@guest.arnes.si,
matjaz.stinek@guest.arnes.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica Celje – tajništvo pomočnika direktorice za finance,
kontaktna oseba: Milena Vulovič, Gregorčičeva ulica 3, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-33-042, faks 03/42-33-753, elektronska pošta: milena.vulovic@guest.arnes.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica Celje – tajništvo pomočnika
direktorice za finance, kontaktna oseba:
Milena Vulovič, Gregorčičeva ulica 3, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/42-33-042, faks
03/42-33-753, elektronska pošta: milena.vulovic@guest.arnes.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža laserskega sistema
za oftalmološke aplikacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Celje,
Oblakova ulica 5, Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančne garancije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ponudnik mora nuditi 60-dnevni plačilni rok po
primopredaji.
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
skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
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 proti ponudniku 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
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež.

Ob-19451/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za
javna naročila, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor, Slovenija, faks 02/331-15-33.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
splošni drobni inventar:
– sklop 1 – drobni inventar za kuhinjo;
– sklop 2 – drobni inventar za tabletni
sistem.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica
Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: drobni inventar za kuhinjo.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: drobni inventar za tabletni
sistem.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60-dnevni plačilni rok po prevzemu blaga.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo ugotavljal minimalno
zahtevano pravno-statusno, ekonomsko
in finančno, ter tehnično usposobljenost in
sposobnost ponudnikov na osnovi predloženih dokumentov, podatkov in dokazil
navedenih v točkah III.2.1.1), III.2.1.2), in
III.2.1.3).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada,
da ponudnik ni prenehal z opravljanjem
dejavnosti;

2. izjava ponudnika, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni vpisan
v kazensko evidenco zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
3. potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden stečajni postopek, postopek likvidacije ali prisilne poravnave ali da ni nehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 60
dni na dan določen za predložitev ponudb;
4. izjava ponudnika, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
5. potrdilo, da ima poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti, v skladu s predpisi,
zapadle do dneva prevzema potrdila, ki ga
izdaja pristojni davčni urad. Potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni na dan določen za
predložitev ponudbe;
6. BON-2 ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta
v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2).
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni
na dan določen za predložitev ponudb;
7. izjava o plačilnih pogojih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8. izjava, da zagotavlja 100% razpisnih
vrst in količin blaga, opredeljenih v specifikaciji zahtev naročnika;
9. izjavo o zagotavljanju dostave blaga;
10. izjava o dobavnih rokih;
11. izjava o sprejemanju posebnih zahtev naročnika glede kakovosti in ostalih
lastnosti splošnega drobnega inventarja.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 8. 2004.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno, vsak
delovni dan med 11. in 13. uro, ali po pošti
ob predhodni predložitvi potrdila o vplačilu,
faks 02/331-15-33. Razpisno dokumentacijo je potrebno vplačati na podračun EZR
št. 01100-6030278185, s pripisom za RD:
Splošni drobni inventar.
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: 6 mesecev od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 8. 2004
ob 9. uri; v pisarni nabave nemedicinskega
materiala in storitev, Boris Petre, univ. dipl.
ek., zgradba »Uprava«.
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: 12. 7. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v
tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
– da je ekonomsko – finančno sposoben
za izvedbo javnega naročila in da njegovi
transakcijski računi v preteklih šestih mesecih niso bili blokirani.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot so določene v razpisni
dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 8. 2004.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
naročnika, ki ga ima pri Banki Slovenije, št.
01100-6030276827, dvig dokumentacije je
možen le s predložitvijo potrdila o plačilu in
po predhodni enodnevni najavi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 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 31. 10. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 8. 2004
ob 12. uri; sejna soba kirurgije Splošne
bolnišnice Celje, Oblakova ulica 5, Celje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 7. 2004.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-19475/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno varstvo, kontaktna
oseba: Andrej Uršič, Ipavčeva 18, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/425-12-00, faks
03/425-11-15, elektronska pošta: andrej.ursic@zzv-ce.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za zdravstveno varstvo
Celje, kontaktna oseba: Irena Ivačič Štraus, Ipavčeva 18, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/425-12-00, faks 425-11-15, elektronska
pošta: Irena@zzv-ce.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod za
zdravstveno varstvo Celje, kontaktna oseba:
Irena Ivačič Štraus, Ipavčeva 18, 3000 Celje, Slovenija, tel. 425-12-00, faks 425-11-15,
elektronska pošta: Irena.ivacic@zzv-ce.si.
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: 121-40-450-6/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
oprema za ugotavljanje koncentracije
vonjev z dinamično olfaktometrijo.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zavod za zdravstveno
varstvo Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe in za dobro
izvedbo posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok najmanj 30 dni po dobavi.
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: seznam dobav istovrstne
opreme.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. tehnične lastnosti,
3. plačilni pogoji.
Vrednotenje meril po razpisni dokumentaciji.
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: 5.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 01100-6030925951 ali na blagajni
Zavoda za zdravstveno varstvo Celje, Ipavčeva 18, Celje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 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: 16. 9. 2004.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki vseh ponudnikov, ki imajo pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 8. 2004
ob 8. uri; Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 7. 2004.
Zavod za zdravstveno varstvo Celje
Ob-19772/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, kontaktna oseba: Maruša Bizjak, Sektor
za investicije, soba 14, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-69-76, faks
01/478-69-58, elektronska pošta: maruša.bizjak@gov.si.

I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža radiološke opreme
za Onkološki inštitut Ljubljana I. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža radiološke opreme za Onkološki
inštitut Ljubljana I. faza.
1. sklop 1: mamografska oprema,
2. sklop 2: rentgenska oprema,
3. sklop 3: ultrazvočna oprema,
4. sklop 4: PACS, RIS, CR,
5. sklop 5: magnetno resonančni tomograf 1.5 T.
6. sklop 6: računalniški tomograf 16
rezinski.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece, začetek 10. 11. 2004
in/ali konec 10. 3. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po prejemu dokumentiranega in potrjenega
zahtevka v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna ZIPRS za leto 2004 in 2005.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: ponudnik s podizvajalci ali
ponudnik s partnerji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: 42. člen, prvi odstavek, točke: 1., 2.,
3-ZJN-1-UPB 1.
Pod točko 2 mora ponudnik predložiti
Potrdilo o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov.
Ponudnik z najugodnejšo ponudbo bo
moral naročniku v skladu s 45. čl. ZJN-1,
pred oddajo javnega naročila, predložiti še
nekatera dokazila o izpolnjevanju sposobnosti po 42. čl. ZJN-1.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: 42.a. člen, prvi
odstavek, točka 1: ZJN-1-UPB 1:
– revidirana bilanca stanja za zadnja 3
leta, če je ponudnik zavezan k revidiranju;
– bilanca stanja in uspeha za zadnja 3
leta, če ni zavezan k revidiranju;
–originalno potrdilo poslovne banke o
razvrstitvi v bonitetni razred;
– poročilo pooblaščenega revizorja o poravnanih obveznostih ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: 42.a. člen, drugi odstavek, 2.
točka:a),g) – ZJN-1-UPB 1.
IV.1) Vrsta postopka
Odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. tehnične prednosti opreme.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji:
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Oprema: največje
cena/tehnična
število točk je 100
prednost
1. sklop: mamografska oprema:
Edino merilo je najnižja cena 100 točk,
razen za:
– digitalni mamografski aparat
90/10
– CAD
95/5
2. sklop: rentgenska oprema
Edino merilo je najnižja cena 100 točk,
razen za:
– digitalni RTG sistem brez kaset
90/10
– digitalni teledirigirani diaskopski
rentgenski aparat
90/10
– fiksni RTG aparat s stenskim stativom
95/5
– transportni RTG aparat
95/5
3. sklop: ultrazvočna oprema
Edino merilo je najnižja cena 100 točk,
razen za:
– ultrazvočna aparatura za potrebe
radiološkega in kirurškega oddelka
90/10
– ultrazvočni 3D aparat
95/5
4. sklop: PACS, RIS, CR
Edino merilo je najnižja cena 100 točk
5. sklop: magnetno resonančni
tomograf (1,5 T)
90/10
6. sklop: računalniški tomograf
(16 rezinski)
90/10
Za vso ostalo opremo velja edino merilo
najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 8. 2004.
Cena: 10.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati pred dvigom razpisne
dokumentacije na transakcijski račun št.:
01100-6300109972, sklic na št. odobritve:
18 27111-7141998-22900004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 24. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: vsi zainteresirani.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2004
ob 13. uri, Ministrstvo za zdravje, Štefanova
5, Ljubljana, I. nadstropje – srednja sejna
dvorana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 7. 2004.
Ministrstvo za zdravje
Ob-19775/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, kontaktna oseba: Maruša Bizjak, Sektor
za investicije, soba 14, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-69-76, faks
01/478-69-58, elektronska pošta: maruša.bizjak@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.

II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža opreme za nuklearno
medicino za Onkološki inštitut Ljubljana
I. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža opreme za nuklearno medicino
za Onkološki inštitut Ljubljana I. faza:
1. sklop: GAMA kamere z računalniškim
sistemom (ena dvoglava SPECT gama
kamera in dve enoglavi SPECT gama kameri),
2. sklop: oprema za vroči laboratorij
(oprema za vroči laboratorij za prostore,
za pripravo radiofarmakov, za odlaganje
kontanimiranega materiala in za skladiščenje izotopov, sistem za določanje kemijske
čistoče radiofarmakov 1X, sistem za meritev
privzema radiojoda (uptake sistem) 1X.
Ponudniki morajo ponuditi vso opremo v
posameznem sklopu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila; začetek 10. 11. 2004 in/ali konec 10. 2. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po prejemu dokumentiranega in potrjenega
zahtevka v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna ZIPRS za leto 2004 in 2005.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: ponudnik s podizvajalci ali
ponudnik s partnerji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: 42. člen, prvi odstavek, točke:
1,2,3-ZJN-1-UPB 1.
Pod točko 2 mora ponudnik predložiti
Potrdilo o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov.
Ponudnik z najugodnejšo ponudbo bo
moral naročniku v skladu s 45. členom
ZJN-1, pred oddajo javnega naročila, predložiti še nekatera dokazila o izpolnjevanju
sposobnosti po 42. členu ZJN-1.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: 42.a člen, prvi
odstavek, točka 1: ZJN-1-UPB 1:
– revidirana bilanca stanja za zadnja 3
leta če je ponudnik zavezan k revidiranju;
– bilanca stanja in uspeha za zadnja 3
leta. če ni zavezan k revidiranju;
– originalno potrdilo poslovne banke o
razvrstitvi v bonitetni razred;
– poročilo pooblaščenega revizorja o poravnanih obveznostih ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: 42.a člen, drugi odstavek, 2.
točka: a), g) – ZJN-1-UPB 1.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. tehnične prednosti opreme.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji:
Merila za opremo; najvišje število točk
je 100.
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Sklop 1: gama kamere (eno dvoglavo
spect in dveh enoglavih spect kamer gama)
z računalniškim sistemom; najnižja cena 90
točk, tehnična prednost opreme 10 točk.
Sklop 2: oprema za vroči laboratorij: edino merilo je najnižja cena 100 točk, razen za
sistem za meritev privzema radiojoda (uptake sistem) pri katerem je najnižja cena 90
točk, tehnična prednost opreme 10 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 8. 2004.
Cena: 10.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati pred dvigom razpisne
dokumentacije na transakcijski račun št.:
01100-6300109972, sklic na št. odobritve:
18 27111-7141998-22900004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 24. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: vsi zainteresirani.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2004
ob 14.30; Ministrstvo za zdravje, Štefanova
5, Ljubljana, I. nadstropje – srednja sejna
dvorana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 7. 2004.
Ministrstvo za zdravje
Ob-19783/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Mežica, kontaktna oseba: Andreja
Breznik, Trg svobode 1, 2392 Mežica, Slovenija, tel. 02/82-79-350, faks 02/82-79-359,
elektronska pošta: info@mezica.si, internetni naslov: www.mezica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža dvoranskih stolov za
Narodni dom – kulturni dom v Mežici.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Trg 4. aprila 4, Mežica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 306
komadov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 28. 10. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%ponudbene
vrednosti ter bančna garancija za odpravo
napak v garancijskem obdobju v višini 5%
ponudbene vrednosti.
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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 opravljanje dejavnosti, 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,
– BON-1/P in BON-2 izdan največ 30 dni
pred odpiranjem ponudb, samostojni podjetniki pa BON-1/SP in BON 2, izdan največ
30 dni pred odpiranjem ponudb ali namesto
BON-2 obrazec s podatki o solventnosti za
zadnje tri obračunsko zaključene mesece,
ki ga izdajo pristojne banke, pri katerih ima
samostojni podjetnik odprt transakcijski
račun,
– referenčna lista z navedbo kupcev oziroma naročnikov, ki jim je dobavil in montiral
opremo,
– izpolnjena lastna izjava, da so v ponudbeni ceni vključeni vsi nabavni stroški in
stroški montaže.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik izjavlja, da sprejema razpisne pogoje,
– izjavo, da ni dal zavajajočih podatkov,
– izjavo, da zagotavlja izpolnjevanje pogodbenih obveznosti,
– izjava, da je sposoben dobaviti opremo iz razpisa najkasneje 60 dni od podpisa
pogodbe.
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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 8. 2004.
Cena: 5.000 SIT; valuta: pred dvigom.
Pogoji in način plačila: nakazilo na podračun naročnika št. 01274-0100010050 pri
UJP Radlje ob Dravi, sklic 00-714 199.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 8. 2004 do 12.
ure.
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: 12. 8. 2004
ob 12. uri; Občina Mežica, Trg svobode 1,
Mežica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 7. 2004.
Občina Mežica
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Gradnje
Ob-19467/04
Popravek
V javnem razpisu za novogradnjo informacijskega objekta in nadstrešnice ter večnamenskega objekta z opremo in zunanjo
ureditvijo, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 66 z dne 18. 6. 2004, na strani 4095,
Ob-16563/04, se popravijo nekatere točke,
ki se sedaj pravilno glasijo:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 7. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudbe,
ali prijav za sodelovanje: 20. 7. 2004, do
10. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 7. 2004
ob 11. uri, sejna soba Javnega zavoda za
šport, Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica.
Javni zavod za šport Nova Gorica
Ob-19166/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.,
kontaktna oseba: Danijel Arčan, univ.
dipl. inž. grad., Nade Cilenšek 5, 3310
Žalec, Slovenija, tel. 03/713-67-50, faks
03/713-67-70, elektronska pošta: dani.arcan@jkp-zalec.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNGR03/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kanalizacija PC Arnovski gozd od Juteksa do kolektorja Arja vas-Kasaze v
Arji vasi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: naselje Arja vas.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– izvedba kanalizacije v dolžini 1388 m,
– izvedba črpališča.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 20 mesecev od oddaje naročila,
začetek predvidoma november 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: 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) 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, skladno z
ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1-UPB1, 42. člen.

III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z
ZJN-1-UPB1, 42.a člen.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1-UPB1,
42.a člen.
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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 8. 2004.
Cena: 25.000 SIT
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti na podlagi
predloženega potrdila o plačilu materialnih
stroškov v višini 25.000 SIT, na transakcijski
račun št. 06000-0045266125 odprt pri banki
Celje d.d. s pripisom: javni razpis za izvedbo
kanalizalizacije PC Arnovski gozd. Priloženo
mora biti tudi potrdilo o registraciji ter davčna številka podjetja. Razpisno dokumentacijo prejme ponudnik po predhodni najavi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje 24. 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: pri javnem odpiranju
lahko sodelujejo predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki bodo pooblastila oddali
pred odpiranjem.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2004
ob 11. uri, JKP Žalec, Nade Cilenšek 5,
Žalec.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne gre za dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 7. 2004.
Javno komunalno podjetje Žalec
Ob-19181/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Tolmin, kontaktna oseba: Rafael
Šuligoj, Padlih borcev 2, 5220 Tolmin, Slovenija, tel. 05/381-95-00, faks 05/381-95-23,
elektronska pošta: obcina.tolmin@obcina.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.
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I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prenova telovadnice Šolskega centra
Tolmin – 1. faza, ki vključuje:
a) sanacijo (prekritje) strehe, sanacijo
zamakanja severne stene ter druga vzdrževalna dela (sklop 1),
b) vgraditev lesenega elastičnega športnega poda (sklop 2).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dijaška ulica 12, Tolmin
– stavba ŠC Tolmin.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: sanacija (prekritje) strehe
in sanacija zamakanja severne stene.
3) Obseg ali količina: sanacija strehe (prekritje z gumijasto membrano) ca.
2.300 m2, sanacija zamakanja skozi severno steno: sanacija stikov zid – okenski okvir
ter s tem povezana vzdrževalna dela v dolžini ca. 50 m ter druga vzdrževalna dela.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: vgraditev lesenega elastičnega športnega poda.
3) Obseg ali količina: vgraditev lesenega elastičnega športnega poda na obstoječo
podlago – pulastik (ca. 2.300 m2) z zarisovanjem igrišč, prilagoditev športnih orodij in izvedba drugih del, povezanih z vgrajevanjem
športnega poda.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predvideno je:
a) prekritje ravne strehe z ustrezno gumijasto membrano – površina strehe ca.
2.300 m2, sanacija stikov med betonsko
steno in zasteklitvijo ter s tem povezana
investicijsko-vzdrževalna dela v dolžini ca.
50 m ter druga vzdrževalna dela,
b) vgraditev lesenega elastičnega športnega poda – površina ca. 1.800 m2 z zarisovanjem igrišč, prilagoditvijo športnih orodij
ter druga dela, povezana z vgrajevanjem
športnega poda.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 40 dni od uvedbe v delo.
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: podatki: (a) da je ponudnik
registriran za izvajanje razpisanih del ter da
izpolnjuje zahteve po ZGD, (b) da je finančno sposoben, (c) da je strokovno in tehnično
sposoben izvesti razpisana dela.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– dokazilo po ZGD, da izpolnjuje pogoje
za opravljanje dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON 1, BON 2 (za gospodarske družbe),
– fotokopija napovedi davka od dejavnosti za leto 2003 (za samostojne podjetnike).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo, da je ponudnik ali
njegov podizvajalec dela, kakršna se razpisujejo, že uspešno izvajal.

II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: preureditev dela prostora v pritličju upravne
zgradbe Občine Žalec z novim šalterskim
sistemom za 11 delovnih mest.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 70 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. finančno zavarovanje za resnost ponudbe v znesku 3,000.000 SIT, 2. finančno
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, 3. finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: pogodbeno vrednost bo naročnik plačal trideseti
dan od dneva uradnega prejema končne
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.
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 in za
katero daje ponudbo, pristojnem sodišču ali
drugem organ; imeti potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je na podlagi take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
2. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da 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, kjer ima sedež oziroma ponudnik,
ki ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki
Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je
moral poravnati v Republiki Sloveniji.
5. Ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben, tj. ponudnik mora izkazovati
pozitivno poslovanje v zadnjem trimesečju
pred oddajo ponudbe in ponudnik ni imel v
preteklih šestih mesecih do vštevši dneva
izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokiran transakcijski račun
oziroma negativno povprečno stanje sredstev v preteklem mesecu, brez odobrenega
okvirnega kredita za pokrivanje negativnega
stanja na transakcijskem računu.
6. Ponudnik mora izkazati dobro opravljanje istovrstnih gradbenih del v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe.
7. Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila (GOI dela) skladno s 33. členom
ZGO-1 (Uradni list RS, št. 110/02).

III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 8. 2004.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred prevzemom
razpisne dokumentacije je treba naročniku
predložiti potrdilu o plačilu 2.000 SIT na
TRR 01328-0100014970; na potrdilu mora
biti pripisana tudi identifikacijska številka
plačnika razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 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 roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 8. 2004
ob 13. uri; Tolmin, Ulica padlih borcev 2.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne gre za dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2004.
Občina Tolmin
Ob-19187/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, kontaktna oseba: Alenka Smrekar,
Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-18-23, faks 01/478-18-78,
internetni naslov: http://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.1.1) 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: št. javnega naročila: 18/04
VV, št. zadeve: 351-05-26/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del za ureditev prostorov za potrebe
Upravne enote Žalec.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Upravna enota Žalec.
Šifra NUTS: EO 38.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.00.00-2.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 501.
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8. Ponudnik mora imeti kalkulacijske
osnove za predmet javnega naročila.
9. Ponudnik mora imeti zaposleno najmanj eno osebo ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega
vodjo del za zahtevne objekte skladno s 77.
členom ZGO-1 (Uradni list RS, št. 110/02).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Fotokopija izpiska iz sodne ali druge
ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika – za pravne osebe (gospodarske
družbe) oziroma fotokopija potrdila o vpisu
v register samostojnih podjetnikov, izdano s
strani pristojne izpostave Davčnega urada
RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
– za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik).
2. Fotokopija potrdila, izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva
3, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da
v zadnjih petih letih pred objavo javnega
naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi
bilo povezano z njegovim poslovanjem in
potrjen obrazec izjave ponudnika pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen oziroma ni vpisan
v kazensko evidenco in ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika.
3. Fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali
druge enakovredne evidence, ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika, da 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, ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika.
4. Originalno potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki ne sme biti
starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudb, da mora ponudnik imeti poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež oziroma ponudnik,
ki ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki
Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je
moral poravnati v Republiki Sloveniji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Fotokopija potrdila BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2003 in potrdilo o
solventnosti s strani banke, kjer ima ponudnik odprt transakcijski račun in ne sme biti
starejše 10 dni pred dnem oddaje ponudbe
– za pravne osebe (gospodarske družbe)
oziroma 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
in Potrdilo o solventnosti s strani banke, kjer
ima ponudnik odprt transakcijski račun in ne
sme biti starejše 10 dni pred dnem oddaje
ponudbe – za fizične osebe (samostojni
podjetnik, posameznik).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Seznam opravljenih gradenj oziroma
del v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
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javnega naročila vključno z dokazili v obliki
potrdila-izjave.
2. Fotokopija veljavne zavarovalne police za predmet javnega naročila – GOI dela
skladno s 33. členom ZGO-1 (Uradni list RS
št. 110/2002) ali izjava zavarovalnice, da bo
v primeru pridobitve posla zavarovala odgovornost, skladno s 33. členom ZGO-1.
3. Kalkulacijske
osnove;
datirane,
žigosane in podpisane.
4. Dokazili o izpolnjevanju zakonskih
pogojev za odgovornega vodjo del za
zahtevne objekte skladno s 77. členom
ZGO-1: fotokopija potrdila o vpisu v imenik
pri pristojni poklicni zbornici in strokovni
življenjepis, iz katerega so razvidne delovne izkušnje osebja.
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:
B1) spodaj navedena merila (od
najpomembnejšega do najmanj pomembnega, kjer je to mogoče):
1. ponudbena cena – do 100 točk,
2. kvalitetno in pravočasno opravljena
dela v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila (istovrstna dela) v zadnjih
petih letih pred oddajo ponudbe – skupaj
največ 13 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: št. javnega naročila:
18/04 VV, št. zadeve: 351-05-26/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 8. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: 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: 13. 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 3. 11. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 8. 2004
ob 9.30; Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 25/a, Ljubljana
– sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsa vprašanja
v pisni obliki na naslov naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 7. 2004.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Ob-19188/04
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, elektronska 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 Primskovo – jug,
II. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Primskovo – jug.
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 (vključno z vsemi sklopi in opcijami, če je potrebno): izgradnja kanalizacije 200 mm 279 m
in 300 mm 802 m, gradbena dela pri obnovi
vodovodnega omrežja 1.318 m, rušenje
in obnova asfaltiranih površin (vključno z
odvodnjavanjem meteorne vode) 980 m,
(4545 m2).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 21. 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,

77 / 16. 7. 2004 /

4857

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

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
BON1/SP, 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; 29. člen Zakona
o graditvi objektov (ZGO-1, Ur. list RS, št.
110/02).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 8. 2004.
Cena: 12.000 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 Primskovo – jug, II. faza«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 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 74 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: 18. 8. 2004
ob 12. uri, Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj; sejna soba družbe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2004.
Komunala Kranj,
javno podjetje, d.o.o.

1. Dokazila o finančni in poslovni sposobnosti ponudnika. Obrazec BON-1/P s
podatki in kazalniki za leto 2003, ki ne sme
biti starejši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe. Opozorilo: ponudnik mora v ponudbi
predložiti BON-1/P in ne more kot nadomestilo le-tega predložiti BON-1.
2. Izjava ponudnika, da je v zadnjih treh
mesecih pred oddajo ponudbe posloval
uspešno.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora navesti stroje
in opremo, ki jih bo uporabil pri izvajanju
del. V specifikaciji morajo biti najmanj navedeni sledeči podatki: starost, količina ter
zmogljivost.
III.2.1.4. Drugi podatki:
Kadrovski pogoji:
1. Ponudnik mora imeti delavce iz točke
2 do 4 spodaj, ki se zahtevajo za izvajanje
del tega razpisa zaposlene najmanj eno
leto.
2. Ponudnik mora imeti za nedoločen
čas s polnim delovnim časom zaposlena
vsaj dva odgovorna vodja del. Izobrazba
odgovornega vodje del mora biti najmanj 6.
stopnje tehnične smeri s strokovnim izpitom
in vpisan v imenik inženirske zbornice. Imeti mora najmanj 10-letne izkušnje pri podobnih delih in to najmanj 5 let kot odgovorni
vodja.
3. Ponudnik mora imeti za nedoločen
čas s polnim delovnim časom zaposlene
vsaj 3 vodje del. Izobrazba vodje del mora
biti najmanj 5. stopnje tehnične smeri. Imeti
mora najmanj 5-letne izkušnje pri podobnih
delih.
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. reference,
3. garancija.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 8. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 8. 2004 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 1. 9. 2004.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
pravnih oseb s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 8. 2004
ob 12.30, Kardoševa 2, Murska Sobota
– sejna soba urada župana.
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.

Št. 35200-0007/2004
Ob-19210/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Murska Sobota, kontaktna
oseba: Jožica Viher, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/531-10-00,
faks 02/530-33-25, elektronska pošta: mestna.obcina@murska-sobota.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.

I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev dveh dovoznih cest s komunalno ureditvijo ob Noršinski ulici v Murski
Soboti.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Noršinska ulica v Murski Soboti.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ureditev
dveh dovoznih cest s komunalno ureditvijo
(kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava).
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: v mesecu avgustu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 2,000.000 SIT, če se da ponudba za
vse sklope. V primeru, da se ponudba da
za posamezni sklop, se bančna garancija
za resnost ponudbe ne da.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z zakonom o izvajanju proračuna.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: podatki zahtevani v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež.
2. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje – imeti potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila (če je posebno dovoljenje
potrebno).
3. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem; izjava ponudnika,
dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem.
4. Zoper ponudnika ne sme biti uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava. Izjava ponudnika, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da poslovanja ne
vodi izredna uprava.
5. Ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež, da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati.
6. Ponudnik mora biti član organizacije
ali združenja izvajalcev storitev, ki so predmet javnega naročila, če je članstvo v taki
organizaciji ali združenju obvezno po predpisih države, kjer ima ponudnik svoj sedež.
Vsi pogoji, navedeni v točkah 1-6 so
obvezni, kolikor ponudnik enega ali več
pogojev ne izpolni, so obvezni izločilni elementi. Potrdila ne smejo biti starejša od 6
mesecev.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2004.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 371/04
Ob-19215/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Klinični center Ljubljana, Služba
za javna naročila, Bohoričeva 28, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/522-11-00, faks 01/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, faks 01/522-12-54.
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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: adaptacija oddelka nevrofiziologije.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: v
skladu s projektno dokumentacijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 7, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po popisih del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: BG
za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti, BG za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, BG za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 5% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
90 dni po končni pisni primopredaji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. veljavni izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence iz katerega izhaja, da je
ponudnik/podizvajalec registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (datum izstavitve listine
ne sme biti starejši od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
3. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence (datum izstavitve listine
ne sme biti starejši od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb) iz katerega izhaja, da ni
zoper njega/podizvajalca uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
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ponudnika vodi izredna uprava, ali če je
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež,
4. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež (datum izstavitve listine ne sme biti
starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb) iz katerega izhaja, da je/podizvajalec
poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je
ponudnik/podizvajalec, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati,
5. bonitetno poročilo banke ali specializirane inštitucije iz katerega je razvidno,
da je ponudnik/podizvajalec poslovno, ekonomsko in finančno sposoben izvesti predmetno javno naročilo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
6a) podroben opis vsebine-predmeta
ponudbe v skladu s strokovnimi zahtevami
naročnika, izpolnjen in potrjen popis del,
6b) seznam najpomembnejših gradenj v
zadnjih petih letih, skupaj s potrdili o dobro
opravljenem delu, z vrednostmi in datumi
izvedbe – ponudnik mora predložiti najmanj
tri potrdila o dobro opravljenem delu (po
zahtevnosti in vrednosti primerljiva dela) v
zadnjih petih letih,
6c) popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme za izvedbo javnega naročila,
6d) izobrazbene in strokovne kvalifikacije izvajalca gradnje ter kvalifikacije izvajalca
gradnje ter kvalifikacije vodstvenega osebja, zlasti pa oseb, ki bodo vodile izvedbo
gradnje,
6e) navedbo tehničnega osebja ali strokovnih služb, ki bodo vključeni v ponudnikovo izvedbo naročila, ne glede na to, ali so
zaposleni pri ponudniku, zlasti pa tistih, ki so
odgovorni za nadzor kakovosti,
6f) navedbo tehničnega osebja, ki bo
zadolženo za vzdrževanje – pogoj je servis v RS,
6g) pri gradnjah, podatke o povprečnem
številu zaposlenih delavcev in vodstvenega
osebja v zadnjih treh letih – pogoj je najmanj
5 redno zaposlenih delavcev usposobljenih
za izvajanje del, ki so predmet javnega naročila,
6h) certifikate, ki jih izdajajo pooblaščeni
organi ali druge organizacije za nadzor kakovosti, s katerimi potrdijo skladnost opreme
oziroma storitev z zahtevanimi tehničnimi
predpisi, specifikacijami in standardi.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 8. 2004.
Cena 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na podračun zakladniškega računa pri Upravi za
javna plačila št. 01100-6030277894.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 6. 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: 6. 8. 2004
ob 12. uri, Klinični center Ljubljana, Zaloška
cesta 7, Ljubljana, pritličje, predavalnica I.
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: 6. 7. 2004.
Klinični center Ljubljana
Št. 011-04-2/2004
Ob-19228/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje,
ki ustrezajo zahtevam, določenim s strani
naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev ceste R1-221/1220 Trbovlje
– križišče Trg Revolucije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: cesta R1-221 Bevško-Trbovlje.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 300 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je
ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudni-
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kovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– celotni letni prihodek ponudnika v
vsakem izmed preteklih treh poslovnih let
(2001, 2002, 2003) znaša najmanj v višini
trikratne vrednosti njegove ponudbe (dokazilo: Izjava o letnih prihodkih, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo);
– transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred oddajo
ponudbe ni bil blokiran (dokazilo: Obrazec
BON2 oziroma drugo enakovredno dokazilo
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke);
– lastna likvidna sredstva ponudnika
(brez podizvajalcev) v višini prvih štirih
predvidenih obračunov ali možnost najetja
kredita v enakem znesku (dokazilo: Izjava o
zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev v višini prvih štirih predvidenih obračunov, dana
pod materialno in kazensko odgovornostjo
ali potrdilo banke o možnosti najetja posojila
v višini prvih štirih predvidenih obračunov),
– pravočasno poravnane obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov (dokazilo: Poročilo pooblaščenega
revizorja);
– ponudnik ima do podizvajalcev, s katerimi nastopa v ponudbi, poravnane vse
zapadle poslovne in finančne obveznosti
(dokazilo: Izjave podizvajalcev, da ima ponudnik do njih poravnane vse zapadle poslovne in finančne obveznosti);
– ponudnik ima do naročnika poravnane
vse zapadle pogodbene obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora za izvedbo naročila
zagotoviti tehnične zmogljivosti (oprema
in mehanizacija) ter izpolniti vse druge zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za
javne ceste (dokazila: Popis zagotovljenih
tehničnih zmogljivosti za izvedbo javnega
naročila; izpolnjena, podpisana in žigosana
izjava ponudnika o seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za
javne ceste);
– reference (dokazilo: Potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo:
Izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete, podpisana s strani ponudnika in
izvajalca kontrole).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 8. 2004.

– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je
ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– celotni letni prihodek ponudnika v
vsakem izmed preteklih treh poslovnih let
(2001, 2002, 2003) znaša najmanj v višini
trikratne vrednosti njegove ponudbe (dokazilo: Izjava o letnih prihodkih, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo);
– transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred oddajo
ponudbe ni bil blokiran (dokazilo: obrazec
BON2 oziroma drugo enakovredno dokazilo
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke);
– lastna likvidna sredstva ponudnika
(brez podizvajalcev) v višini prvih štirih
predvidenih obračunov ali možnost najetja
kredita v enakem znesku (dokazilo: izjava o
zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev v višini prvih štirih predvidenih obračunov, dana
pod materialno in kazensko odgovornostjo
ali potrdilo banke o možnosti najetja posojila
v višini prvih štirih predvidenih obračunov;
– pravočasno poravnane obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov (dokazilo: poročilo pooblaščenega
revizorja);
– ponudnik ima do podizvajalcev, s katerimi nastopa v ponudbi poravnane vse
zapadle poslovne in finančne obveznosti
(dokazilo: izjave podizvajalcev, da ima ponudnik do njih poravnane vse zapadle poslovne in finančne obveznosti;
– ponudnik ima do naročnika poravnane
vse zapadle pogodbene obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora za izvedbo naročila
zagotoviti tehnične zmogljivosti (oprema
in mehanizacija) ter izpolniti vse druge zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za

Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko
prevzame vsak delovnik od 8. do 12.
ure. Stroški razpisne dokumentacije se
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 8. 2004 do 8. ure,
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
V.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: 18. 8. 2004
ob 9. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
330,000.000 SIT.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-19231/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubicvgov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče, soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje,
ki ustrezajo zahtevam, določenim s strani
naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija plazu »Kozjak – Liplje« na cesti
R2-414/1349 v km 17.580.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: cesta R2-414 Kamnik
– Ločica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 100 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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javne ceste (dokazila: popis zagotovljenih
tehničnih zmogljivosti za izvedbo javnega
naročila; Izpolnjena, podpisana in žigosana
izjava ponudnika o seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za
javne ceste);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete, podpisana s strani ponudnika in
izvajalca kontrole).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 8. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko
prevzame vsak delovnik od 8. do 12.
ure. Stroški razpisne dokumentacije se
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 8. 2004 do 10
ure, Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 8. 2004
ob 11. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
47,000.000 SIT.
Direkcija RS za ceste
Ob-19239/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Vrhnika, kontaktna oseba: Milica Koren,
Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, Slovenija,
tel. 01/755-54-40, faks 01/755-31-03, elektronska pošta: komunalne.obcina@vrhnika.si, internetni naslov: www.vrhnika.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5)
Oznaka
javnega
naročila, ki ga je določil naročnik:
6/02-352-05-06/2004-JN-82/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja infrastrukture Mokrice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Vrhnika, Občina Vrhnika.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: izvedba celotnih gradbenih del po
projektu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 9. 2004 in/ali konec
30. 11. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT, izjava banke, da bo
ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo
del v višini 1,000.000 SIT in odpravo napak
v garanciji v višini 2,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po prejemu potrjene situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno, oziroma da izjavo, da ne potrebuje posebnega dovoljenja,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek ali drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja,
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež ali, da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati,
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
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 za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT, izjava banke, da bo
ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo
del v višini 1,000.000 SIT in odpravo napak
v garanciji v višini 2,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 80%,
2. reference – 10%,
3. garancija – 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
6/02-352-05-06/2004-JN-82/04.
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: z virmanom na
TRR 01340-0100001093 – za razpisno
– Mokrice.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 8. 2004 do 12.
ure.
Ponudba mora biti pravilno označena z
napisom “Ne odpiraj, ponudba za izgradnjo
infrastrukture Sivkina” z naslovom ponudnika na hrbtni strani.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 10. 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 13. uri; Občina Vrhnika, Tržaška 1, Vrhnika, sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 7. 2004.
Občina Vrhnika
Ob-19240/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kranjska Gora, kontaktni osebi:
Bojana Hlebanja in Alojz Mertelj, 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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 40305/03.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja poslovnih prostorov Občine
Kranjska Gora v ŠPC Kranjska Gora,
Kolodvorska 1a.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kranjska Gora, Kolodvorska 1a.
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 (gradbena,
obrtniška in instalacijska dela ter dvigalo)
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004 oziroma takoj
po pridobitvi gradbenega dovoljenja, zaključek del navede ponudnik sam.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija banke oziroma zavarovalnice za
resnost ponudbe v višini 7,000.000 SIT, ki
mora veljati do 30. 9. 2004.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
na osnovi potrjenih začasnih in končne situacije, rok plačila 60 dni od datuma prejema
situacije. Sredstva v višini 55 mio SIT so zagotovljena v Proračunu občine za leto 2004,
razliko bo naročnica zagotovila v proračunu
za leto 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
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je ponudnik registrira pri pristojnem
organu,
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– da ima ponudnik ustrezno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem,
– da ponudniku ni dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano
s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da proti ponudniku ni pričet postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– da je ponudnik finančno sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– reference ponudnika na najmanj petih
projektih, ki so po obsegu vsaj enaki razpisanemu naročilu,
– da imajo kadri, ki bodo izvajali javno
naročilo ustrezno izobrazbo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov – ZGO-1A (Ur. l. RS, št. 110/02 in
47/04).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena – 80%,
2. najkrajši rok izvedbe – 10%,
3. garancijska doba – 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 9. 8. 2004.
Cena: 12.000 SIT vključno z 20% DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo pred
dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun Občine Kranjska Gora št.
01253-0100007684.
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: predstavniki ponudnikov
morajo imeti pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 8. 2004
ob 11.30; sejna soba Občine Kranjska Gora,
Kolodvorska 1a.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: v primeru, da
naročnik ne bo zagotovil potrebnih sredstev
v letu 2005, ki so potrebna za izvedbo celotnega javnega naročila, se bo temu primerno znižala pogodbena vrednost, kar
bosta pogodbeni stranki dogovorili s pisnim
dodatkom.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 7. 2004.
Občina Kranjska Gora

da je ponudnik prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– potrdilo izdano s strani Ministrstva za
pravosodje, s katero ponudniki dokazujejo,
da ponudniku ni bila v zadnjih petih letih
izdana pravnomočna sodna 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,
– potrdilo pristojnega davčnega organa,
v originalu ali notarsko overjeno fotokopijo
originala, da je ponudnik poravnal davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima ponudnik sedež,
– ostala dokazila v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– podatki o boniteti poslovanja (BON1 in
BON2) in plačilni sposobnosti ponudnika,
– izjava ponudnika o doseženem celotnem letnem prometu, doseženim z vsemi
gradbenimi deli v zadnjih treh letih,
– izkaz pravočasnega poravnavanja obveznosti ponudnika do vseh dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov,
– ostala dokazila v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najvažnejših opravljenih podobnih gradenj v zadnjih treh letih,
– ponudnik mora podati pisno izjavo, da
ima zagotovljeno zadostno delovno opremo,
potrebno za izvajanje razpisanih del (stroji,
vozila in naprave),
– kvalifikacije in izkušnje ključnih kadrov, predlaganih za vodenje oziroma izvajanje del,
– ostala dokazila v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR 2-2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 8. 2004.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: EZR št. 01272
-0100001612.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 8. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 3 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pravni predstavniki podjetja ali pooblaščene osebe pravnih predstavnikov s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 8. 2004
ob 13. uri; sejna soba Občine Mengeš, Slovenska c. 30, 1234 Mengeš.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

Št. 406-02-2/2004
Ob-19241/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Mengeš, kontaktna oseba: Andrej Urbanc, Slovenska cesta 30, 1234
Mengeš, Slovenija, tel. 01/724-71-04,
faks 01/723-89-81, elektronska pošta: An-

drej.urbanc@menges.si, internetni naslov:
www.menges.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja Športne ploščadi Topole.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naselje Topole v občini
Mengeš.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: izgradnja ploščadi za košarko, rokomet, igrišče za odbojko na mivki,
tekaška steza z ustreznimi komunalnimi priključki(voda, elektrika) na objektu.
3) Obseg ali količina: 85% vrednosti
del.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: dobava 30. 10. 2004.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: izgradnja balinišča, dovod
elektrike od transformatorja do objekta.
3) Obseg ali količina: 15% vrednosti
del.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: dobava 1. 4. 2005.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja športne ploščadi, in sicer ploščad
za košarko, rokomet, igrišče za odbojko na
mivki, balinišče, tekaška steza z ustreznimi
komunalnimi priključki (voda, elektrika).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 10. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3,000.000 SIT in garancija za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
se bodo financirala po izstavljenih situacijah
v 60 dneh od prejema situacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– registracija za dejavnost, ki je predmet
javnega naročila,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali da je ponudnik prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe,
– nekaznovanost,
– plačani davki.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra, kolikor je
ponudnik vpisan v register usposobljenih
izvajalcev pri GZS predloži namesto navedenega dokazila potrdilo o vpisu usposobljenih izvajalcev,
– potrdilo pristojnega sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 7. 2004.
Občina Mengeš
Št. 35205-0011/2004-232
Ob-19245/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ilirska Bistrica, kontaktna oseba: Stanislav Škrab, Bazoviška cesta 014, 6250
Ilirska Bistrica, Slovenija, tel. 05/714-13-61,
faks 05/714-12-84, elektronska pošta: stanko.skrab@ilirska.bistrica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja fekalne kanalizacije na Topolcu
– kanali F, H, I, J, K.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naselje Topolc v Občini
Ilirska Bistrica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
fekalne kanalizacije v naselju Topolc – kanali F, H, I, J, K v Občini Ilirska Bistrica.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ponudnik mora ponudbi predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
4,500.000 SIT in veljavnostjo 120 dni od
odpiranja ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvršena dela se bodo obračunavala na podlagi
mesečnih situacij na osnovi dejansko izvršenih količin iz gradbene knjige in cenah
na enoto. Ob končanju vseh del se izstavi
končna obračunska situacija po istem načinu kot začasna. Naročnik je dolžan plačati
situacijo v roku 60 dni od uradnega datuma
prejema. V slučaju pripomb na situacijo je
izvajalec dolžan sporni znesek popraviti.
Sporne zadeve bosta investitor in izvajalec
razčistila do naslednje situacije, oziroma
pred končno situacijo. Izvajalec je dolžan,
pred izstavitvijo končne obračunske situacije, odpraviti vse morebitne pomanjkljivosti
in napake.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem. Ponudnik mora v
ponudbi navesti eventuelne podizvajalce. V
primeru skupnega nastopanja pri ponudbi
pa mora skupina ponudnikov predložiti pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: za izkazovanje sposobnosti
mora ponudnik, podizvajalci ali soizvajalci
v primeru skupne ponudbe, izpolnjevati naslednje pogoje:
(statusni pogoji)
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
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– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni bil
uveden katerokoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež,
– 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;
(ekonomsko – finančni pogoji)
– da je ponudnik ekonomsko – finančno
sposoben,
– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega transakcijskega računa in
ni imel neporavnanih obveznosti;
(tehnični pogoji)
– da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi zmogljivostmi.
2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– za pravne osebe izpisek iz sodne ali
druge evidence, za samostojne podjetnike
pa priglasitev na davčnem uradu,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence,
– potrdilo ministrstva pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek…
– potrdilo, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, ki ga
izda davčni ali drug organ države, kjer ima
ponudnik svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON 1 in BON 2 za pravne osebe,
oziroma bilanco stanja in izkaz poslovnega
izida, ki jih potrdi pristojni davčni urad, za
samostojne podjetnike,
– potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov TRR, da le ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran in ni imel neporavnanih
obveznosti
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam najpomembnejših
storitev v zadnjih 3 letih skupaj s potrdili o
dobro opravljenem delu, z vrednostmi in
datumi izvedbe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena,
2. potrjene reference.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR
št. 01238-0100016470 odprtega pri Upravi
za javne prihodke Postojna, z navedbo
predmeta javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 8. 2004 ob
10 uri; Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 014, 6250 Ilirska Bistrica; sejna soba I/1.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 7. 2004.
Občina Ilirska Bistrica
Ob-19376/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Župnijski urad Sv. Mihaela, Vransko, kontaktna oseba: Brišnik Janez, Prekopa 26a,
3305 Vransko, Slovenija, tel. 03/572-53-25,
faks 03/572-53-25.
1.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
1.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
1.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
11.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
11.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova cerkve Sv. Martina v Podvrhu
(GOI dela).
11.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Podvrh – Vransko.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 45.21.1.
11.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
11.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: naročilo
se bo oddalo za celoten obseg razpisanih
del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: 5 mesecev od sklenitve pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančno garancijo v višini 10% orientacijske vrednosti;
– da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti;
– da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10%
pogodbene vrednosti.
II I.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
se bodo vršila po izstavljenih mesečnih
situacijah.
II I.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:
– izpis iz sodne ali druge ustrezne evidence o registraciji za dejavnost, ki je predmet javnega razpisa. Samostojni podjetniki
predložijo overjeno potrdilo, da so vpisani
pri davčnem organu, t.i. priglasitveni list);
– da ponudniku ni bila v zadnjih petih
letih pred objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano s poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost. ki je predmet javnega naročila.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge odločbe;
2. da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi in 6.
členom Odredbe o finančnem poslovanju
proračunskih porabnikov (Ur. I. RS, št.
71/99 in 64/01);
3. da je ponudnik finančno in poslovno
sposoben: da ponudnik dostavi BON 1 in
BON 2 ali BON 3, ki jih potrdi institucija, ki
vodi ponudnikov žiro račun in dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni;
4. da bo ponudnik predložil bančno garancija za resnost ponudbe 10% od orientacijske vrednosti;
5. da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti;
6. da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10%
pogodbene vrednosti;
7. izjava ponudnika, da zagotavlja rok
plačila najmanj 90 dni od dneva uradnega
prejema situacije;
8. izjava ponudnika, da sprejme vse
pogoje razpisne dokumentacije, da ni dal
zavajajočih podatkov glede zahtev razpisne
dokumentacije in da vse fotokopije ustrezajo
originalom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudniki morajo navesti imena in strokovno kvalifikacijo osebja z referencami, ki
bodo sodelovali pri izvedbi GOI del;
– da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi zmogljivostmi in izvedel slične
gradnje za 10 pogodbenih partnerjev.
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 I.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B1) ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na spodaj navedena merila:
Ponudbena cena – 70%,
– 35% (kriterij najvišja najnižja PC),
ocena 1 – najvišja ponudbena cena, ocena 5 – najnižja ponudbena cena;
vmes po formuli 1 + (VC-PC)/(VC-NC)
x 4.
PC – ponudbena cena, VC – najvišja
cena, NC – najnižja cena
– 35% (kriterij povprečna PC);
ocena 1 – 20,1% ali več nad povprečjem
ocena 5 – 20,1% ali več pod povpr
Vmes linearno od 1-5 po formuli
1+(1,2povC/PC-1) x 8;
povC – povprečna cena, PC – ponudbena cena.
Reference ponudnika 10%
0 – jih nima, ni priložil (se izloči);
1 – slabe;
2 – zadovoljive, priložena so priporočila;
3 – dobre, priložena so priporočila;
4 – zelo dobre, priložena so priporočila;
5 – odlične, priložena so priporočila.
Rok izvedbe 10%
0 – rok ni določljiv oziroma daljši od razpisanega;

II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 5
kosov toplotnih postaj moči od ca. 23 do
ca. 400 kW.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004 in/ali konec
10. 10. 2004.
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 garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30-dnevni rok plačila.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava,
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek,
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančni sposobnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora imeti ves čas svojega poslovanja zavarovano odgovornost za
škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in
tretjim osebam v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določili 33. člena
ZGO-1,
– v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci mora za posameznega podizvajalca priložiti pisna dokazila o poslovnem
sodelovanju,
– 30-dnevni plačilni rok,
– 5-letni garancijski rok,
– terminski plan,
– zaposleni, zahtevana strokovna izobrazba,
– reference,
– ostali pogoji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PI 24-04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 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. 500-24-04. Vplačilo je
možno tudi na blagajni Javnega podjetja
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova

3 – v skladu z razpisnimi pogoji in programom priprave;
5 – nudi krajši rok od zahtevanega.
Finančna usposobljenost (bonitete, plačilna sposobnost) 10%
0 – ni priložil, neprekinjena blokada nad
60 dni;
1 – slabe (čista izguba, občasna blokada
ŽR, neporavnane obveznosti);
3 – dobre (pokazatelji so pozitivni, približno enaki povprečju panoge, plačilno
sposoben);
5 – zelo dobre (pokazatelji so pozitivni,
boljši od povprečja).
I V.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 8. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo se izvede
na blagajni pred prevzemom dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 8. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. septembera 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: v petek,
6. 8. 2004 ob 14. uri, v prostorih stanovanjskega objekta Brišnik Janez, Prekopa 26a,
3305 Vransko.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 7. 2004.
Župnijski urad
Sv. Mihaela, Vransko
Ob-19378/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., kontaktna oseba: Dušan Hrib, Verovškova 70,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-96-70,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta: dusan.hrib@energetika-lj.si, internetni naslov:
http://www.holdingljubljana.si/energetika.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., soba 211, kontaktna
oseba: Nives Nardin, Verovškova 70, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-97-04,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta: nives.nardin@energetika-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PI 24-04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba toplotnih postaj in priključnih
vročevodov za objekte na območju Kosez – Ulica Bratov Učakar 48-50, 52-54,
56-58 (Niz D).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana – Koseze.
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70, 1000 Ljubljana. Znesek plačila razpisne
dokumentacije vključuje 20% davek na dodano vrednost.
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 27. 9. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 8. 2004
ob 12. uri; sejna soba v pritličju poslovne
zgradbe Energetike Ljubljana, d.o.o. na
Verovškovi 70.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 7. 2004.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-19379/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno komunalno podjetje Šentjur d.o.o.,
pooblaščenec naročnika: Občina Šentjur,
kontaktna oseba: Peter Ograjenšek ali Tadeja Zorič, Cesta Leona Dobrotinška 18, naslov pooblaščenca naročnika: Mestni trg 10,
3230 Šentjur, Slovenija, tel. 03/747-13-24 ali
03/747-13-25, faks 03/574-34-46, elektronska pošta: tadeja.zoric@obc-sentjur.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: izgradnja I. faze kanalizacijskih kolektorjev
v Šentjurju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Šentjur.
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: opredeljena v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila, začetek 15. 9. 2004 in/ali konec 30. 10. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija v višini 10% vrednosti ponudbe,
ostale zahteve v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: v skladu z Zakonom o javnih
naročilih, podrobneje opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni
dokumentaciji.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 8. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo na
račun Občine Šentjur, 01320 – 0100004983,
namen nakazila: razpisna dokumentacija
– izgradnja I. faze kanalizacijskih kolektorje
v Šentjurju.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 23. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ponudniki, ki želijo sodelovati pri odpiranju ponudb morajo predložiti
pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 8. 2004,
ob 11 uri, Občina Šentjur, Mestni trg 10,
Šentjur, velika sejna dvorana v pritličju.
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: 12. 7. 2004.
Javno komunalno podjetje Šentjur
d.o.o, Občina Šentjur
Ob-19386/04
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: Mojca Hren, 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) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja čistilne naprave in ločitev kanalizacijskega sistema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Zavod za prestajanje kazni
zapora Dob pri Mirni.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 11. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe,
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in
odpravo napak v garancijskem roku.

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
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 pristojnemu organu za opravljanje dejavnosti, 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 blokad
poslovnega računa;
4. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo
predmetnega javnega naročila, tj.;
4.1 da je zadnjih treh letih izvedel vsaj tri
gradnje, ki so istovrstne razpisanim, v posamezni vrednosti vsaj 50 milijonov SIT;
4.2 da razpolaga s strojno in drugo opremo za izvedbo javnega naročila;
4.3 da razpolaga z osebo, ki izpolnjuje
pogoje za odgovornega vodjo del;
4.4 da razpolaga s strokovnimi delavci,
potrebnimi za izvedbo naročila;
5. da izpolnjuje druge pogoje, potrebne
za izvedbo javnega naročila, tj.;
5.1 da ima izpolnjene obveznosti do podizvajalcev ali ponudnikovih dobaviteljev;
5.2 da izpolnjuje pogoje po odredbi o
finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov;
5.3 da ima zavarovano odgovornost v
skladu s 33. členom ZGO-1 in predmetnim
javnim naročilom;
5.4. da je v celoti seznanjen z razpisanimi deli in da je sposoben izvesti javno
naročilo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 24. 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 31. 10. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2004
do 11. ure, sejna soba naročnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: predvideni
datum sprejema odločitve o oddaji javnega
naročila je 15. 9. 2004.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 7. 2004.
Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij
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Ob-19392/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo, kontaktna oseba: Simčič Tonka, Dolnje
Cerovo 28, 5212 Kojsko, Slovenija, tel.
05/335-10-30, faks 05/335-10-39, elektronska pošta: obcina.brda@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.
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: nadzidava zdravstvenega
doma na Dobrovem.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nadzidava zdravstvenega doma na Dobrovem.
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: 84 dni od oddaje naročila; začetek 9. 8. 2004 in/ali konec 30. 10. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica za resnost ponudbe, menica za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in bančna
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
od potrditve mesečnih situacij s strani nadzornega organa naročnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
1. da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. da ni zoper ponudnika uveden začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek in ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
4. da je poravnal davke, prispevke in druge obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež, da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
5. da ni bil kaznovan v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
zbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. podatki o boniteti poslovanja;
2. bilanca stanja;
3. izkaz poslovnega izida.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. navedba tehničnega osebja oziroma
strokovnih služb, ki bodo vključene v ponudnikovo izvedbo naročila;
2. terminski plan realizacije razpisanih
del, plan financiranja, delovne sila in materiala;
3. reference ponudnika, da je bil ponudnik pozitivno ocenjen glavni izvajalec pri izvedbi vsaj treh gradbenih del.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 9 mesecev od oddaje naročila; začetek 30. 8. 2004 in/ali konec 31. 5.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
skladno s Pravilnikom o vrstah finančnih
zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje
izpolnjevanje svoje obveznosti v postopku
oddaje javnega naročila (Ur. l. RS, št. 25/04)
in 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 o skupnem nastopanju.
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 za
priznanje sposobnosti iz 42. in 42.a člena
Zakona o javnih naročilih, kot jih bo naročnik
navedel v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu za opravljanje
dejavnosti za izvedbo predmeta javnega
naročila (datum potrdila ne sme biti starejši
od 30 dni),
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem (datum potrdila ne sme biti
starejši od 30 dni),
– potrdilo pristojnega sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
da ponudnik ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe (datum
potrdila ne sme biti starejši od 30 dni),
– potrdilo pristojnega Davčnega urada,
da ponudnik nima evidentiranih neporavnanih davkov, prispevkov in drugih dajatev na
dan izdaje potrdila (datum potrdila ne sme
biti starejši od 30 dni).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– s strani AJPES potrjene oddane računovodske izkaze za leto 2003, iz katerih mora biti razvidno doseganje vsaj treh
od navedenih kriterijev: a) skupni prihodki
> 1,2 kratnik vrednosti naročila; b) sredstva
> 1,2 kratnik vrednosti naročila; c) kapital
> 1/5 vrednosti naročila; d) gibljiva sredstva
> kratkoročne obveznosti; e) dolgoročni viri
> 1/5 obveznosti do virov,
– pravočasno poravnane obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcem in kooperantom (dokazilo: poročilo pooblaščenega
revizorja v skladu z Odredbo o poslovanju
proračunskih porabnikov).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o razpoložljivih kadrih za izvedbo naročila in nadzor kakovosti,
– zagotovitev zadostne tehnične opreme
in kadrovske zasedbe za izvedbo naročila s
podatki o že sklenjenih pogodbah – visoke
gradnje iz katerih je razvidna zasedenost
kapacitet v letu 2004 in 2005,
– izjava ponudnika o izvedenih objektih
visoke gradnje nad 1.500 m2 s priloženimi
potrdili investitorjev oziroma naročnikov o
dobro opravljenem delu, za vsaj 3 navedene objekte.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.

III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o graditvi objektov (Ur. I.
RS, št. 110/02 in 47/04).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 30. 7. 2004.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanom.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 8. 2004 do 10.
ure.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom
za zastopanje ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 8. 2004
ob 10.15; v sejni sobi Občine Brda.
IV.5) Datum, ko je bilo obvestilo odposlano: 9. 7. 2004.
Občina Brda
Ob-19397/04
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
Koper, kontaktna oseba: Boštjan Udovič,
univ. dipl. prav., Verdijeva ulica 10, 6000
Koper, Slovenija, tel. 05/664-64-21, faks
05/664-64-20, elektronska pošta: bostjan.udovic@koper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Plan Invest d.o.o. Portorož, Podružnica Koper, kontaktna oseba:
Darjo Reščič, univ. dipl. inž. grad., Ulica
15. maja 13, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/630-81-26, faks 05/630-81-28, elektronska pošta: planinvest@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Koper,
glavna pisarna, Verdijeva ulica 10, 6000
Koper, Slovenija, tel. 05/664-62-61, faks
05/664-64-20.
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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV-G-1/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja neprofitnih stanovanj na območju št. 2 v ureditvenem območju ZN
Nad Dolinsko – Večstanovanjski objekti
št. 8-9 in objekt podkletenih parkirnih
mest.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Koper.
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: izgradnja 26 neprofitnih stanovanj in objekta
podkletenih parkirnih mest s 57 parkirnimi
mesti.
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III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 38 z dne 16. 4.
2004, Ob-9610/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 8. 2004.
Kandidat lahko s priporočeno pošiljko
ali po elektronski pošti zahteva pojasnila
razpisne dokumentacije do vključno 11. 8.
2004 oziroma v skladu z Zakonom o javnih
naročilih.
Cena: 35.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z nakazilom na
TRR javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, št. 01250-6520972107,
s sklicem: 00 71410076, namen nakazila:
»neprofitna stanovanja-Dolinska«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 8. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 10. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: na odpiranju ponudb so
lahko prisotne osebe, ki so pooblaščene s
strani ponudnika in na javnem odpiranju
preložijo pisno pooblastilo skladno obrazcem iz razpisne dokumentacije naročnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 8. 2004
ob 13. uri; sejna soba Mestne občine Koper,
Verdijeva ulica 10, Koper, v pritličju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v glavni
pisarni Mestne občine Koper, na Verdijevi
ulici 10, v Kopru od dneva objave razpisa
javnega naročila vsak delovni dan od 8. do
12. ure, v sredo pa tudi od 14. do 17. ure.
Ponudniki morajo oddati ponudbe v
zapečateni ovojnici na kateri mora biti prilepljen obrazec prijave, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 7. 2004.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Koper
Ob-19415/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Hrastnik, kontaktna oseba: Ljubomir Zalezina, Pot Vitka Pavliča 5, 1430
Hrastnik, Slovenija, tel. 03/756-543-50, faks
03/564-40-41, elektronska pošta: zupan@hrastnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Občina Hrastnik, kontaktna oseba: Ljubomir Zalezina, Pot Vitka Pavliča 5,
1430 Hrastnik, Slovenija, tel. 03/565-43-50,
faks 03/564-40-41.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Hrastnik, kontaktni
osebi: Rok Jenko, Polona Potrata, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, Slovenija, tel.
03/565-43-50, faks 03/564-40-41.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430
Hrastnik, Slovenija, tel. 03/565-43-50, faks
03/564-40-41.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila
izgradnja šolske kuhinje OŠNH Rajka
Hrastnik.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Hrastnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbeno obrtniška dela, elektro inštalacije, strojne
inštalacije, prestavitev tehnične učilnice.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: pričetek del: 5 dni po podpisu pogodbe, dokončanje: 20. 6. 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 10 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
se izvajajo v skladu s proračunom.
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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
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: 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.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 8. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 16. 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. 6. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 8. 2004
ob 11. uri, Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik.
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: 12. 7. 2004.
Občina Hrastnik
Ob-19425/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., kontaktna oseba: Primož Škerl,
Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-96-19, faks 01/588-97-59,
elektronska pošta: primoz.skerl@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., soba 215, kontaktna oseba: Vlasta Gladek, Verovškova 70, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-97-03,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta: vlasta.gladek@energetika-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PI 25-04 P.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zamenjava sistema ogrevanja in uvedba
hlajenja v poslovni stavbi Verovškova
62.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Verovškova 62.
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 20. 8. 2004 in/ali konec
30. 6. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 22,800.000 SIT, bančna garancija
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
izvajalec bo račune za plačilo obveznosti
po tej pogodbi naročniku izstavljal po posameznih fazah v višini naslednjih odstotkov
od celotne pogodbene vrednosti iz 2. člena
pogodbe kot sledi:
Sklop A – strojne instalacije – ogrevanje
in hlajenje; vodovod in kanalizacija:
– izvedba celotnega ogrevalno hladilnega razvoda z montažo konvektorjev, radiatorjev, armatur in druge strojne opreme,
vključno s hladilno podpostajo in kondenčno
kanalizacijo ter tlačni preizkus – 19%,
– zaključek izvedbe obrtniških del – 7%,
– zaključek prvega meseca poskusnega
obratovanja ogrevalnega dela (ob primernih
vremenskih razmerah) ter opravljen funkcionalni preizkus vseh vgrajenih elementov
– 2%.
Sklop B – elektroinstalacije strojnih naprav in centralni nadzorni sistem:
– izvedba elektro instalacij (namestitev in
priključitev sobnih krmilnikov in druge sobne
opreme) po objektu ter preskus brez delovanja CNS – 10%,
– dobava in vgradnja glavne elektro
opreme (stikalni blok SB-SN), izvedeno
električno in CNS ožičenje za potrebe ogrevanja (priključitev toplotnih postaj razen
parne postaje) – 6%,
– izvedeno električno in CNS ožičenje za
potrebe hlajenja – 3%,
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– dobava in montaža programske in
strojne opreme CNS in preizkus delovanja
celotnega CNS – 6%,
– zaključek prvega meseca poskusnega
obratovanja ogrevalnega dela (ob primernih
vremenskih razmerah) ter testiranja delovanja vseh vgrajenih elementov – 2%.
Sklop C – hladilna centrala, toplotna in
parna postaja:
– izvedena gradbena in strojna dela na
povezavah hladilna centrala – toplotna postaja in hladilna centrala – hladilni stolpi,
izdelava jaška ob hladilnih stolpih ter točkovnih temeljev hladilnih stolpov, skupaj
s tlačnim preizkusom strojnih instalacij in
vzpostavitvijo prvotnega stanja. Izvedena
gradbena dela na tlakih v hladilni centrali
– 6%,
– dobava in vgradnja glavne ogrevalne
opreme (kompaktna toplotna postaja in
ostale toplotne postaje) – 4%,
– dobava in vgradnja glavne hladilne
opreme (hladilni agregat, hladilni stolpi,
parna postaja, črpalke hladilne in hlajene
vode) – 17%,
– zaključek strojnih in elektro del na toplotnih postajah – 2%,
– zaključek strojnih in elektro del v hladilni centrali in na parni postaji – 9%,
– zaključek prvega meseca poskusnega
obratovanja ogrevalnega dela (ob primernih
vremenskih razmerah) – 2%.
Celoten funkcionalni prevzem sklopov
A, B in C:
– zaključek poskusnega obratovanja (ob
primernih vremenskih razmerah) in celoten
funkcionalni prevzem – 5%.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu,
– 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,
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančni sposobnosti,
– poročilo pooblaščenega revizorja,
– 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.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:

02/843-28-20, faks 02/818-11-41, elektronska pošta: tanja.hrastnik@slov-bistrica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-40/03-G/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja dvorane za zimski trening s
pokrito tribuno v Športnem parku Slovenska Bistrica.
Zgrajeni objekt mora izpolnjevati vse gospodarske, tehnične in funkcionalne pogoje
naročnika, izbrani ponudnik pa bo moral:
– izvesti gradnjo na parcelni številki
750/1, k.o. Slovenska Bistrica,
– izvesti prijavo gradbišča, zakoličenje
objekta, vris objekta v kataster in zagotoviti
odlaganje gradbenih in ostalih odpadkov z
gradbišča,
– izvesti vsa gradbena, obrtniška in
instalacijska dela na objektu, z zunanjo
ureditvijo in izvedbo vseh komunalnih priključkov, vključno s plačilom pristojbin po
projektu PGD-PZI,
– opremiti objekt po projektni dokumentaciji,
– izdelati celotno tehnično dokumentacijo v skladu z 39. členom ZGO-1 in zagotoviti vse pogoje za pridobitev uporabnega
dovoljenja,
– izpolnjevati vse zahteve v zvezi z razpisno dokumentacijo ter v skladu z veljavnimi predpisi, standardi ter ostalo pozitivno
zakonodajo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Športni park Slovenska Bistrica, Partizanska ulica, Slovenska
Bistrica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 501, 503, 504.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: športna
dvorana z atletsko stezo, v velikosti 95,30 x
15,70 m, višine 8,50 m. Objekt ima zunanje
tribune za 900-950 gledalcev. Orientacijska
vrednost del znaša 180,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004 in/ali konec
1. 5. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
v višini najmanj 10% vrednosti ponudbe z
DDV, ki mora biti veljavna še najmanj 1 dan
po preteku veljavnosti ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo del,
v višini najmanj 10% vrednosti ponudbe z
DDV, ki mora biti veljavna še najmanj 30 dni
po roku za dokončanje del,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi, v višini 10% vseh izvedenih del z DDV, ki je pogoj za primopredajo
objekta.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z veljavnim ZIPRO.

– 30-dnevni plačilni rok od datuma
evidentiranega prejema računa v vložišču
naročnika,
– referenčna lista kadrov,
– rok izvedbe,
– terminski plan gradnje,
– organiziran servis,
– minimalni zahtevani 24 mesečni garancijski rok,
– reference za sklop A,
– reference za sklop B,
– reference za sklop C,
– vzdrževanje postrojenja in dobava rezervnih delov za sklop C.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: da.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Številka
obvestila v kazalu UL: Uradni list RS, št. 4 z
dne 30. 4. 2004, Ob-11174/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena vrednost po sistemu
»funkcionalni ključ v roke«, periodičnih
vzdrževalnih pregledov in servisnih ur (60)
hladilnega postrojenja za obdobje 3 let – 55
točk,
2. tehnična ustreznost za sklop B – 5
točk,
3. tehnična ustreznost za sklop C – 5
točk,
4. reference za sklop A – 5 točk,
5. reference za sklop B – 5 točk,
6. reference za sklop C – 10 točk,
7. garancijski rok – 10 točk,
8. odzivni čas za odpravo nepravilnosti
in okvar v času trajanja garancijske dobe
– 5 točk.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PI 25-04 P.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 8. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 8. 2004 do 9. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 19. 7. 2004.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 8. 2004
ob 11. uri.
Odpiranje ponudb je javno.
Kraj: sejna soba v pritličju poslovne
zgradbe Energetike Ljubljana, d.o.o. na
Verovškovi 70.
Pogajanja bodo potekala dne 3. 8. 2004
od 13. ure dalje, po abecednem vrstnem
redu.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: na pogajanja
se vabijo vsi ponudniki, ki so v odprtem postopku št. PI-04/04, oddali svoje ponudbe.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 7. 2004.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.
Št. 261/04
Ob-19440/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Slovenska Bistrica, kontaktna oseba:
Tanja Harstnik, Iva Soršak, Kolodvorska
10, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, tel.
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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: pogodba o skupni izvedbi
posla z natančno opredelitvijo pogodbenih
obveznosti.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo priznal sposobnost
ponudnikom, ki bodo izpolnjevali pogoje,
navedene v tem razpisu in v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
– da je registriran pri pristojnem sodišču
in drugem pristojnem organu,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma kaznivega dejanja podkupovanja ali
da ni bil pravnomočno obsojen zaradi takega kaznivega dejanja,
– da ni bil kaznovan za dejanja v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da ponudnikovega
poslovanja ne vodi izredna uprava ali da ni
bil uveden katerikoli drugi postopek podoben navedenemu postopku skladno 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 sedež v tujini
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe: BON1-P (s podatki
in kazalniki za leto 2003), za fizične osebe:
davčna napoved za leto 2003,
– mnenje pooblaščenega revizorja izdano v skladu z odredbo o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam najpomembnejših
izvedenih gradenj na visokih gradnjah v obdobju od 1. 1. 1999 do 30. 6. 2004, skupno
s potrdili o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in datumi izvedbe.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: ZGO-1, gradbene uzance, drugi
predpisi, standardi in normativi, veljavni za
predmet javnega naročila v RS in EU.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-40/03-6/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 8. 2004.
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Cena: 10.000 z DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo mora biti
izvršeno pred dvigom razpisne dokumentacije na račun UJP 01313-0100009691.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 8. 2004, do
15. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 3 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija in vodja naročila,
imenovani s sklepom župana ter pooblaščenci ponudnikov s pisnimi pooblastili odgovorne osebe ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 8. 2004
ob 16. uri, sejna soba Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, II. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponudbe
morajo biti predložene v zapečateni ovojnici. Na čelni strani mora biti poleg naslova
naročnika tudi pripis: Javni razpis – Ateltska
dvorana s tribunami – Ne odpiraj! Na hrbtni
strani ovojnice mora biti zapisan poln naziv
in naslov ponudnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 7. 2004.
Občina Slovenska Bistrica
Št. 60-2196/04
Ob-19446/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Novo mesto d.o.o., kontaktna
oseba: Darko Kastelic, Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-32-450, faks 07/39-32-505, elektronska pošta: darko.kastelic@komunala-nm.si,
internetni naslov: www.komunala-nm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje,
ki ustrezajo zahtevam, določenim s strani
naročnika.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je izbira izvajalcev
s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti na
osnovi 1. faze omejenega postopka, za obdobje 24 mesecev za gradbena in montažna
dela v komunalni infrastrukturi, ki zajema tri
sklope:
A) izgradnja kanalizacijskih omrežij
(vključno s črpališči) s pripadajočimi
gradbenimi in montažnimi deli,
B) izgradnja vodovodnih omrežij s
pripadajočimi gradbenimi in montažnimi deli,
C) izgradnja vodovodnih objektov s
pripadajočimi gradbenimi in montažnimi deli.
Prijavitelji, ki bodo izpolnjevali razpisne
pogoje in zahteve naročnika bodo usposobljeni za izvajanje gradenj razpisanih v 2.
fazi omejenega postopka za največ dve leti
od dokončnosti odločitve po tem razpisu ali

do izvedbe novega javnega razpisa s področja, ki je predmet tega javnega naročila.
V navedenem obdobju v II. fazi omejenega
postopka bo naročnik vabil usposobljene
kandidate k prevzemu razpisnih dokumentacij in oddaji ponudb.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Novo mesto z okolico.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6.
2) Kratek opis: izgradnja kanalizacijskih
omrežij (vključno s črpališči) s pripadajočimi
gradbenimi in montažnimi deli.
3) Obseg ali količina: določeno v II. fazi
omejenega postopka za vsako posamezno
javno naročilo.
Sklop št. B
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6.
2) Kratek opis: izgradnja vodovodnih
omrežij s pripadajočimi gradbenimi in montažnimi deli.
3) Obseg ali količina: določeno v II. fazi
omejenega postopka za posamezno javno
naročilo.
Sklop št. C
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6.
2) Kratek opis: izgradnja vodovodnih objektov s pripadajočimi gradbenimi in montažnimi deli.
3) Obseg ali količina: določeno v II. fazi
omejenega postopka za posamezno javno
naročilo.
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: podano
v II. fazi omejenega postopka.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
prvi fazi omejenega postopka se jamstva
ne zahtevajo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila v II. fazi omejenega postopka bo predvidoma 60 dni od izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takšnega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek,
postopek likvidacije ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja ali da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava ali
da ni bil uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države v kateri ima sedež,
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– da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene s predpisi države, kjer ima
svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati,
– da proti ponudniku v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna sodna odločba za kaznivo dejanje, ki
je povezano z njegovim poslovanjem,
– da je ponudnik ekonomsko, finančno,
tehnično in kadrovsko usposobljen izvesti
javno naročilo,
– da ponudnik ni imel v zadnjih 6 mesecih pred objavo javnega razpisa blokiran
TRR.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracijo podjetja oziroma potrdilo o
vpisu v register podjetnikov, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je premet razpisa,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
in ki izkazuje, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi takšnega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen,
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek likvidacije ali drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja ali
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima sedež. Za ponudnika, ki ni vpisan v register
pri sodišču zadošča potrdilo o tem, da ni
prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda
pristojni davčni urad,
– dokazilo o tem, da proti ponudniku v
zadnjih petih letih pred objavo naročila ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem. V Republiki Sloveniji potrdilo
predstavlja izpisek iz kazenske evidence, ki
se pridobi na Ministrstvu za pravosodje.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazci BON1, BON2 oziroma BON3
ali povprečno stanje sredstev TRR za zadnje tri mesece za s.p.,
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež, da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene s predpisi države, kjer ima
svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati,
– potrdilo banke da ponudnik ni imel v
zadnjih 6 mesecih pred objavo javnega razpisa blokiran TRR.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrjene reference (vsaj za 1 objekt) o
kvalitetno opravljenih deli, za dela na katera
se prijavitelj prijavlja, ne starejše od zadnjih
petih let pred objavo razpisa in v višini vsaj
15,000.000 SIT brez DDV na objekt,
– seznam kadrov in kadrovske strukture
zaposlenih po vrsti in stopnji izobrazbe.
Prijavitelji, katerim je naročnik podelil negativne reference, bodo izločeni iz nadaljnjega postopka ugotavljanja sposobnosti.
Negativne reference so opredeljene kot: neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, unovčitev bančnih garancij, pisna graja blaga in
pisna sprememba terminskih planov.

II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: preplastitev je predvidena v mesecu septembru 2004.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 7. 7. 2004 in/ali konec
10. 9. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v skladu z 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: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: v skladu z ZGO-1.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 8. 2004.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 8. 2004 do 8.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 2 meseca in/ali 60 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: v skladu z razpisno dokumentacijo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 8. 2004
ob 10. uri; sejna soba Občine Dobrna.
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: 12. 7. 2004.
Občina Dobrna

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: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena (v II. fazi omejenega
postopka).
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 8. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 8. 2004 do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: podan v II. fazi omejenega postopka.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci prijaviteljev,
ostali v skladu z prostorskimi zmožnostmi.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 8. 2004
ob 11. uri; Komunala Novo mesto, SRI, Podbevškova 12, Novo mesto.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 7. 2004.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Ob-19447/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Dobrna, kontaktna oseba: Jana Bošnak, Dobrna 19, 3204 Dobrna, Slovenija, tel.
03/780-10-50, faks 03/780-50-60, elektronska pošta: Jana.bosnak@dobrna.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, s kakršnimikoli načini gradnje,
ki ustrezajo zahtevam, določenim s strani
naročnika.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: preplastitev cest v Občini
Dobrna 2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
1. cesta 1: Loka–Pohajač–Flis v dolžini
580 m,
2. cesta 2: Skutnik–Repas v dolžini
320 m,
3. cesta 3: Mohorič–Šotner v dolžini
730 m.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Občine Dobrna.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predvidena je preplastitev cest na območju Občine
Dobrna v obsegu 1630 m.
Na treh različnih lokacijah.

Stran

Št. 3/79-04
Ob-19448/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala d.o.o., kontaktna oseba: Drago Murovec, Carl Jakoba 4, 5280 Idrija, Slovenija,
tel. 05/37-27-200, faks 05/37-72-237, elektronska pošta: drago.murovec@bass.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev Mestnega trga v Idriji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Idrija – Mestni trg.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501.1 Splošna gradbena dela (iz priloge II).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kot
II.1.6.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v mesečnih situacijah, v roku 60 dni od potrditve situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
organu (datum potrdila pristojnega organa
ne sme biti starejši od 90 dni),
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen in da ni bila v zadnjih
5 letih pred objavo tega naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali da ni
bila izdana pravnomočna sodba oziroma
upravna odločba, s katero je ponudniku
prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila (datum potrdila
ne sme biti starejši od 90 dni),
– potrdilo pristojnega sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim (datum potrdila ne sme
biti starejši od 60 dni),
– potrdilo Davčne uprave RS, da ponudnik nima evidentiranih neporavnanih
davkov, prispevkov in drugih dajatev v obdobju zadnjih šest mesecev (datum potrdila
ne sme biti starejši od 30 dni),
– dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
– potrdilo, da je ponudnik član organizacije ali združenja izvajalcev storitev, ki so
predmet javnega naročila (datum potrdila ne
sme biti starejši od 30 dni).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec BON 1/P in BON 2 ter bilanca stanja in izkaz uspeha za leto 2003 za
gospodarske družbe, oziroma BON 1/SP in
ustrezno potrdilo banke o plačilni sposobnosti ponudnika za samostojne podjetnike.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izvedeni projekti gradenj v zadnjih 5
letih, s priporočili ponudnikov,
– izjava o sposobnosti za izvedbo posla,
– izjava o razpoložljivi opremi (tehnične
zmogljivosti),
– obrazec o kadrih, ki bodo sodelovali pri
izvedbi naročila.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. način plačila,
3. rok izvedbe,
4. garancija.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 8. 2004.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudnik pred
dvigom razpisne dokumentacije plača naročniku nadomestilo za materialne stroške,
ki znašajo 20.000 SIT (v ceno je vključen
DDV). Nakazilo je izvedeno na račun št.
04752-0000207145 pri Novi KBM d.d. Maribor, za Komunalo Idrija, s pripisom »Mestni
trg«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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 1. 11. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2004
ob 11. uri; v upravnih prostorih Komunale
Idrija, Carl Jakoba 4, 5280 Idrija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne gre za dodatno javno naročilo.
VI.4) Dodatne informacije: predviden
datum odločitve o sprejemu ponudbe je
31. 8. 2004.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 7. 2004.
Komunala d.o.o., Idrija
Št. 002/04
Ob-19454/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala d.o.o. Murska Sobota, kontaktna
oseba: Drago Šiftar, Kopališka 2, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/521-37-00,
faks 02/521-37-40, elektronska pošta: Drago.siftar@komunalams.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja “žarnega zidu” na pokopališču v
Murski Soboti.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: pokopališče v Murski
Soboti.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja kompletnega “žarnega zidu” (po načrtu)
v dolžini ca. 100 m.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: začetek del v avgustu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: največ 45 dni.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 2,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni od
prejema listine, ki je podlaga za izplačilo.
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: podatki zahtevani v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, k
kateri ima sedež.
2. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje – imeti potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila (če je posebno dovoljenje
potrebno).
3. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem; izjava ponudnika,
dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem.
4. Zoper ponudnika ne sme biti uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava. Izjava ponudnika, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da poslovanja ne
vode izredna uprava.
5. Ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež, da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati.
6. Ponudnik mora biti član organizacije
ali združenja izvajalcev storitev, ki so predmet javnega naročila, če je članstvo v taki
organizaciji ali združenju obvezno po predpisih države, kjer ima ponudnik svoj sedež.
Vsi pogoji, navedeni v točkah 1-6 so
obvezni, kolikor ponudnik enega ali več
pogojev ne izpolni, so obvezni izločilni element. Potrdila ne smejo biti starejša od 6
mesecev.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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Št.

1. Dokazila o finančni in poslovni sposobnosti ponudnika. Obrazec BON-1/P s
podatki in kazalniki za leto 2003, ki ne sme
biti starejši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe. Opozorilo: ponudnik mora v ponudbi
predložiti BON-1/P in ne more kot nadomestilo le-tega predložiti BON-1.
2. Izjava ponudnika, da je v zadnjih treh
mesecih pred oddajo ponudbe posloval
uspešno.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora navesti stroje
in opremo, ki jih bo uporabil pri izvajanju
del. V specifikaciji morajo biti najmanj navedeni sledeči podatki: starost, količina ter
zmogljivost.
III.2.1.4. Drugi podatki:
Kadrovski pogoji:
1. Ponudnik mora imeti delavce iz točke
2 do 4 spodaj, ki se zahtevajo za izvajanje
del tega razpisa, zaposlene najmanj eno
leto.
2. Ponudnik mora imeti za nedoločen
čas s polnim delovnim časom zaposlenega
vsaj enega odgovornega vodja del. Izobrazba odgovornega vodje del mora biti najmanj 6. stopnje tehnične smeri s strokovnim
izpitom in vpisan v imenik inženirske zbornice. Imeti mora najmanj 10-letne izkušnje
pri podobnih delih in to najmanj 5 let kot
odgovorni vodja.
3. Ponudnik mora imeti za nedoločen
čas s polnim delovnim časom zaposlena
vsaj 2 vodje del. Izobrazba vodje del mora
biti najmanj 5. stopnje tehnične smeri. Imeti
mora najmanj 5 letne izkušnje pri podobnih
delih.
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 izvedbe,
3. reference,
4. garancija.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 8. 2004.
Cena: 10.000 SIT. Valuta: pred dvigom
dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun 02340-0011260725.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 8. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
pravnih oseb s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 8. 2004
ob 13. uri; Kopališka 2, Murska Sobota
– Komunala d.o.o. – sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored
za objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.

kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
Ponudnik mora tudi priložiti:
– originalno potrdilo sodišča, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem
postopku, oziroma, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
– originalno potrdilo Davčnega urada
RS, ki ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe, da ima ponudnik
poravnane obveznosti iz naslova davkov,
prispevkov in drugih obveznih dajatev ali
poslovnih obveznosti, določenih s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora biti finančno in poslovno
sposoben: ponudnik mora izkazovati pozitivno poslovanje v zadnjem trimesečju
pred oddajo ponudbe in v preteklih šestih
mesecih do vštevši datuma izdaje ustreznega bonitetnega obrazca nima blokiran
žiro račun.
Dokazila:
Za pravne osebe: originalni obrazec
BON 1, BON 2 in izjava, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse svoje zapadle obveznosti. Ponudniki, ki
so zavezani k revizijskemu pregledu, morajo
predložiti letno revizijsko poročilo.
Za fizične osebe: originalno potrdilo banke, pri kateri ima ponudnik odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju
sredstev na računu za obdobje zadnjih
šestih mesecev pred oddajo ponudbe in
izjavo, da je v zadnjem trimesečju posloval
uspešno in ima poravnane vse svoje zapadle obveznosti, napoved za odmero davka
od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o dolžini garancijskega roka;
– tabele:
1. referenčna lista razpisanih del s priloženimi pisnimi priporočili investitorjev,
2. tabela struktura cene,
3. tabela kadrov, ki bodo dela vodili,
4. tabela kadrov, ki bodo dela izvajali,
5. seznam podpisanih pogodb za obdobje zadnjih 2 let.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o graditvi objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 85%,
2. potrjene strokovne reference – 15%.
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: 5.000 SIT.
Naročnik prejme razpisno dokumentacijo na podlagi potrdila o plačilu: na
transakcijski račun št. 01261-0100000114,
z oznako MOL-izvrševanje proračuna,
sklic na št. 121-20000-04, s pripisom JR
04/321600/23-0.

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: 12. 7. 2004.
Komunala Murska Sobota d.o.o.
Ob-19455/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Cvetka Erzin, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-03,
faks 01/306-44-07, elektronska pošta: cvetka.erzin@ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Cvetka Erzin, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-03,
faks 01/306-44-07, elektronska pošta: cvetka.erzin@ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Ljubljana, Dalmatinova 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-03, faks
01/306-44-07.
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: JR – 03/321600/23-0.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova fasade in delno strehe na objektu Zarnikova 11.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Zarnikova 11.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
fasade in delno strehe na objektu Zarnikova
11 v Ljubljani.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT;
– izjava banke, da bo dala bančno garancijo:
1. za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti,
2. za odpravo napak v garancijskem roku
v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: pogoji
plačila so skladni z Zakonom o izvrševanju
proračuna.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: obvezna dokazila za
izpolnjevanje pogojev iz 42. člena Zakona
o javnih naročilih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra podjetja
ali potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, dovoljenje pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti ter izjava, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 11. 8. 2004 do
12.45.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do vključno 9. 12. 2004; 120 dni
od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb
bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 8. 2004
ob 13. uri; Mestna občina Ljubljana, Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 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: 12. 7. 2004.
Mestna občina Ljubljana
Št. 48/2004
Ob-19474/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Lendava, kontaktna oseba: mag. József Mursics, Trg Ljudske pravice 5, 9220
Lendava, Slovenija, tel. 02/578-86-16,
elektronska pošta: obcina @lendava.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, s kakršnimikoli načini gradnje,
ki ustrezajo zahtevam, določenim s strani
naročnika.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 36/2004-G.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: I.
faza transportnega vodovoda – distribucija Gaberje – vaško črpališče Gaberje in
Gornji Lakoš.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Gaberje in Gornji Lakoš.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja priključka vaških črpališč pitne vode naselij Gornji Lakoš in Gaberje v dolžini 624 m
DN 150 in povezava z novim distributivnim
centrom v vodarni Gaberje v dolžini 1485
m DN 200.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: od septembra 2004 do decembra
2004.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 9. 7. 2004 in/ali konec
30. 12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija v znesku 1,000.000 SIT,
veljavna najmanj 60 dni od dneva odpiranja
ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila ne sme biti krajši od 60 dni od dneva
prejema situacije.
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 drugim odstavkom
47. člena ZJN-1-UPB1.
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: v skladu z 42. in 42.a členom
ZJN-1-UPB-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: dokazilo o registraciji pri pristojnem
sodišču, izpis iz sodnega registra ali drugega organa.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za gospodarske družbe BON-1 in
BON-2, ki jih izdaja AJPES;
– za samostojne podjetnike pa podatke
iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni urad in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov
transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: reference o izvedenih podobnih
delih v zadnjih 5 letih.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. ponudbena cena – 70 točk;
2. reference za gradnjo – 10 točk;
3. garancijski rok – 10 točk;
4. plačilni pogoji – 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 8. 2004.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko na
TRR občine št. 01259-100012919.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 23. 8. 2004 do
10. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 12. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 8. 2004
ob 12. uri, v veliki sejni sobi Občine Lendava, Trg Ljudske pravice 5, Lendava.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 7. 2004.
Občina Lendava
Št. 64-11/2003
Ob-19476/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Lenart, kontaktni osebi: Jože Dukarič,
Srečko Aleksander Padovnik, Trg osvoboditve, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah, Slovenija, tel. 02/729-13-10, faks 02/720-73-52,
elektronska pošta: obcina@lenart.si, internetni naslov: www.lenart.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.

II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija podstrešja Osnovne šole
Voličina.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Spodnja Voličina 82,
2232 Voličina (Osnovna šola v Voličini v
Občini Lenart).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: z
rekonstrukcijo podstrešja se bo pridobilo
354 m2 neto površine.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004 in/ali konec
30. 10. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT; bančna garancija za
dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila: 60 dni od izstavitve računa z situacijo.
Zadnjih 10% pogodbenih del se nakaže ob
pridobitvi uporabnega dovoljenja in prevzemu objekta.
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
skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: dokazilo o registraciji; dokazilo, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitev
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem; dokazilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo o
poravnanih davkih in prispevkih; dokazila
o finančnem poslovanju (BON-1, BON-2,
potrilo/a poslovne/ih bank pri kateri/ih ima
ponudnik odprt/e TRR o ponudnikovi solventnosti).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjave ponudnika:
– da ni dal zavajajočih podatkov in da so
kopije enake originalom,
– da zagotavlja kapacitete za zahtevano
gradnjo,
– da razpolaga z zadostnimi strokovno
usposabljenimi kadri,
– o plačilnih pogojih,
– o zagotavljanju kontrole kakovosti
materialov,
– o garancijski dobi.
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 17. 8. 2004.
Cena: 8.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo pred
dvigom razpisne domumentacije na transakcijski račun Občine Lenart, št.: 01258
– 0100010543 in s pripisom – rekonstrukcija Osnovne šole Voličina. Dvig dokumentacije je možen vsak delovni dan med 8. in
12. uro.
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.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 23. 9. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predloženimi pisnimi pooblastili; predstavniki naročnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 8. 2004
ob 10. uri; Občina Lenart, Trg osvoboditve
7, 2230 Lenart, soba 28/II.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 7. 2004.
Občina Lenart

d.o.o., PE Sevnica, kontaktna oseba: Vili
Vindiš, Trg svobode 9, 8920 Sevnica, Slovenija, tel. 07/816-01-05, faks 07/816-01-06.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
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: LOT KBV.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja priključnega kablovoda 110 kV
za HE Boštanj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Boštanj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
110 kV kabla s kabelskimi končniki in spojkami, izvajanje gradbenih del, postavitev DV
stebra, polaganje kablovoda in izvedba DV
povezave ter dobava elektro opreme.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: od podpisa pogodbe do
11. 8. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% ponudbene cene,
– izjava banke da bo izstavila bančno
garancijo za kvalitetno izvedbo del,
– izjava banke da bo izstavila bančno
garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– za dobavo 110 kV kabla s kabelskimi
končniki in spojkami:
– 90% vrednosti ob dobavi na gradbišče HE Boštanj; 10% vrednosti po pisnem
prevzemu izvedenih del;
– za izvajanje gradbenih del, postavitev
DV stebra, polaganje kablovoda in izvedba
DV povezave, za dobavo elektro opreme:
– 95% vrednosti v skladu z napredovanjem del; 5% vrednosti po pisnem prevzemu
izvedenih del.
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 primeru
skupnega nastopanja pri ponudbi pa mora
skupina ponudnikov 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: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– kopijo registracije ponudnika, ki izkazuje zadnje pravno-relevantno stanje;
– potrdilo pristojnega organa, 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;
– potrdila pristojnega organa, 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

Št. 64-9/2003
Ob-19477/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Lenart, kontaktni osebi: Jože Dukarič,
Srečko Aleksander Padovnik, Trg osvoboditve, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah, Slovenija, tel. 02/729-13-10, faks 02/720-73-52,
elektronska pošta: obcina.lenart.si, internetni naslov: www.lenart.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dozidava Osnovne šole Lenart za potrebe šole s prilagojenim programom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Lenart,
Ptujska c. 25, 2230 Lenart v Slovenskih
Goricah (Občina Lenart).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: s prizidkom se bo pridobilo 367 m2 neto površine.
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 jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT; bančna garancija za
dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– rok plačila: 60 dni od izstavitve računa
z situacijo,
– v letu 2004 bo naročnik lahko zagotovil
izvajalcu največ do 40,000.000 SIT pogodbene vrednosti, za kolikor morajo biti najmanj izvedena dela v letu 2004, če bo pogodbena vrednost najmanj takšna ali višja,
– do največ 29,883.000 SIT preostanka
pogodbene vrednosti, bo naročnik plačal izvajalcu med 1. 1. 2006 in 28. 2. 2006 (dela
se morajo zaključiti do 30. 6. 2005), odvisno
od skupne višine pogodbene vrednosti.
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
skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: dokazilo o registraciji; dokazilo da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem; dokazilo, da zoper ponudnika ni uve-

den ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo o
poravnanih davkih in prispevkih; dokazila
o finančnem poslovanju (BON-1, BON-2,
potrdilo/a poslovne/ih bank pri kateri/ih ima
ponudnik odprt/e TRR o ponudnikovi solventnosti).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
izjave ponudnika:
– da ni dal zavajajočih podatkov in da so
kopije enake originalom,
– da zagotavlja kapacitete za zahtevano
gradnjo,
– da razpolaga z zadostnimi strokovno
usposobljenimi kadri,
– o plačilnih pogojih,
– o zagotavljanju kontrole kakovosti
materialov,
– o garancijski dobi.
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 18. 8. 2004.
Cena: 8.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo pred
dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun Občine Lenart, št.: 01258
– 0100010543 in s pripisom – dozidava
Osnovne šole Lenart za potrebe šole s prilagojenim programom. Dvig dokumentacije je
možen vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 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 24. 9. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predloženimi pisnimi pooblastili; predstavniki naročnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 8. 2004
ob 10. uri, Občina Lenart, Trg osvoboditve
7, 2230 Lenart, soba 28/II.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 7. 2004.
Občina Lenart
Št. 20/039/04
Ob-19478/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske elektrarne d.o.o. v imenu in
za račun Republike Slovenije, kontaktna
oseba: Ladislav Tomšič, Koprska ulica 92,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-41-00,
faks 01/470-41-01, elektronska pošta: hse@hse.si, internetni naslov: www.hse.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: HSE Invest d.o.o., kontaktna oseba: Vili Vindiš, Obrežna 170a, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/300-58-92, faks
02/300-58-99.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: HSE Invest d.o.o., kontaktna
oseba: Vili Vindiš, Obrežna 170a, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/300-58-92, faks
02/300-58-99.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: HSE Invest
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katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež;
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
da so posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– letne računovodske izkaze (bilance
stanja, izkaze poslovnega izida, izkaze finančnega izida za leta 2001, 2002 in 2003;
– revizijsko poročilo za leta 2001, 2002
in 2003 v kolikor je ponudnik zavezan k
reviziji;
– obrazec BON 1/P ki ne sme biti starejši
od 30 dni od roka za oddajo ponudbe;
– mnenje pooblaščenega revizorja, ki bo
potrjevalo, 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 tega javnega razpisa, poravnal vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpolnjene Tabele tehničnih podatkov
iz Knjige 2;
– dokazila, da je ponudnik izdelal v zadnjih treh letih 50 kosov daljnovodnih stebrov z jekleno predalčno konstrukcijo;
– dokazila, da je zadnjih petih letih imel
povprečno letno proizvodnjo XLPE kablov
napetostnega nivoja 110 kV ali več v obsegu
250 km ali več;
– dokazila, da je polagal ali vršil nadzor
nad polaganjem 110 kV kablov vsaj na 3
projektih;
– navedba ključnega tehničnega osebja
in njihove izkušnje v obliki, kot je definirana;
– izjavo, da ponudnik razpolaga s potrebno opremo za izvedbo razpisanih del v
zahtevanem obsegu in rokih.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; če je, sklic na
ustrezen zakon ali druge predpise: Zakon
o graditvi objektov (Ur. l. RS št. 110/02 in
47/04).
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:
cena: 24.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR št.
04302-0000317271.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 16. 8. 2004 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 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: 16. 8. 2004
ob 12.15, HSE Invest d.o.o, PE Sevnica, Trg
svobode 9, 8290 Sevnica.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 7. 2004.
Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
Št. 41405-00064/2004 0405 Ob-19494/04
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. 02/220-13-15,
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
izgradnja centralnega in stopniščnega
dvigala ter ureditev vhoda z dostopno
rampo za invalide v objektu Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor v
Sodni 13 v Mariboru.
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:
– izgradnja centralnega in stopniščnega dvigala ter ureditev vhoda z dostopno
rampo za invalide v objektu Zdravstvenega
doma dr. Adolfa Drolca Maribor v Sodni 13
v Mariboru;
– celotna orientacijska vrednost del brez
DDV je 36,000.000 SIT.
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:
– instrument finančnega zavarovanja za
resnost ponudbe (bančna garancija banke
ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice);
– izjava ponudnik 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 saradi 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 alineji,
– 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 času poletnih dopustov.
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 2. 8. 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-dvigalo zdravstvenega doma Maribor, Sodna 13.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 2. 8. 2004 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 9. 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: 2. 8. 2004
ob 13.30, Kletna sejna soba Mestne občine
Maribor, Ul. Heroja Staneta 1, Maribor.
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Št.

VI.4) Dodatne informacije: izgradnja centralnega in stopniščnega dvigala ter ureditev
vhoda z dostopno rampo za invalide v objektu Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca
Maribor v Sodni 13 v Mariboru.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 7. 2004.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Oddelek za družbene dejavnosti

II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): skupina 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.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: do konca 31. 12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija.
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 eventuelne 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 ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: pravne ali fizične osebe, ki so
registrirane in imajo vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
razpisa.
III.2.1.1) Pravni status. obvezna dokazila: dokazila, ki jih zahteva 42. člen
ZJN-1-UPB1, podrobneje opredeljena v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti. obvezna dokazila: dokazila, ki jih
zahteva 42.a člen ZJN-UPB1, podrobneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti. obvezna
dokazila: dokazila, ki jih zahteva 42.a člen
ZJN-1-UPB1, podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.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 30. 7. 2004.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun pri Banki Slovenije št.
01282-0100006748 s pripisom »izgradnja
sekundarnega fekalnega kanalizacijskega
omrežja«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 8. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
V.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 8. 2004,
ob 9. uri; sejna soba Občine Naklo, Glavna
cesta 24, 4202 Naklo.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 7. 2004.
Občina Naklo

Ob-19776/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Šentilj, kontaktna oseba: Nives
Erznožnik, udig, Maistrova ulica 2, 2212
Šentilj v Slovenskih Goricah, Slovenija, tel.
02/650-62-20, faks 02/650-62-10, elektronska pošta: nives.erznoznik@sentilj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: ZIM Zasnove in vodenje investicij, d.o.o., kontaktna oseba: Igor Špolar,
udig, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-15-90, faks 02/251-05-73,
elektronska pošta: igor.spolar@zim.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ZIM Zasnove in vodenje investicij, d.o.o., kontaktna oseba: Dragica Florjanič, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-15-82, faks 02/221-05-73,
elektronska pošta: zim@zim.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: ZIM
Zasnove in vodenje investicij, d.o.o., kontaktna oseba: Dragica Florjanič, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/220-15-82, faks 02/221-05-73, elektronska pošta: dragica.florjanic@zim.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani
naročnika.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba GOI del rekonstrukcije in nadzidave OŠ Sladki vrh – izgradnja športne dvorane ob OŠ, opreme prostorov in zunanje
ureditve s komunalno infrastrukturo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Sladki vrh.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vsa
razpisana GOI dela in oprema po sistemu
»ključ v roke«.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcija ponudbe do 6. 11. 2004.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 10 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po pogojih iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopu
pri izvedbi razpisanega 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 za-

htevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: glavni izvajalec in pogodbeni
podizvajalec morajo izpolnjevati zahtevane
pogoje iz razpisne dokumentacije.
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.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 30. 8. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ZIM, d.o.o.,
Slovenska ulica 40, Maribor, TRR:
25100-9700054187, sklic na »GOI dela OŠ
Sladki vrh«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 9. 2004 ali 52 dni
od odposlanja obvestila, do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 6. 11. 2004 in/ali 60 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki in ponudniki
s pisnim pooblastilom za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 9. 2004
ob 12.30; Občina Šentilj, Maistrova 2, Šentilj
v Slovenskih Goricah (sejna soba, 2. 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: 9. 7. 2004.
Občina Šentilj
Ob-19794/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA)? ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Naklo, kontaktna oseba: Ivan Fic,
Glavna cesta 24, 4202 Naklo, Slovenija, tel.
04/277-11-00, faks 04/277-11-11, elektronska pošta: obcina.naklo1@siol.net, internetni naslov: www.naklo.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja sekundarnega fekalnega kanalizacijskega omrežja v naselju Podreber
– Naklo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naselje Podreber – Naklo.

Stran

Storitve
Ob-19180/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Ptuj, kontaktni
osebi: Ivan Vidovič, Valentina Golob,

Stran

4876 /

Št.
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Mestni trg 1, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/748-29-99, faks 02/748-29-98, elektronska pošta: Ivan.vidovic@ptuj.si, Valentina.golob@ptuj.si, internetni naslov:
www.ptuj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 02.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje dnevnih prevozov učencev
v osnovne šole v Mestni občini Ptuj za
šolski leti 2004/05 in 2005/06.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Mestne občine Ptuj.
Šifra NUTS: EO 38.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prevozi učencev se lahko izvajajo kot pogodbeni
prevozi ter kot javni in posebni linijski prevozi. Obseg in čas relacij je naveden v razpisni
dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004 in/ali konec
30. 6. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% ponudbene vrednosti (brez DDV)
z rokom veljavnosti 10 dni po podpisu pogodbe, izjava ponudnika o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni po
prejemu od šole potrjenega računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– 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 ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi,
– bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti (brez
DDV) z rokom veljavnosti 10 dni po podpisu
pogodbe,
– seznam najpomembnejših storitev v
zadnjih treh letih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima licence za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov v notranjem
cestnem prometu,
– seznam in licence za vozila in drugi podatki za vozila iz razpisne dokumentacije,
– da zagotavlja tehnične, finančne,
kadrovske in druge pogoje iz razpisne dokumentacije,
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– da zagotavlja nadomestno vozilo v primeru okvare vozila,
– da dosledno upošteva urnik prevozov,
ki ga določi skupaj z odgovorno osebo posamezne šole.
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,
– Pravilnik o prevozih skupin otrok v
avtobusnem prometu,
– ostala veljavna zakonodaja.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
v skladu z razpisno dokumentacijo.
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 13. 8. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 8. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski jezik.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 8. 2004
ob 12. uri; na Oddelku za družbene dejavnost Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1/III,
Ptuj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2004.
Mestna občina Ptuj
Ob-19212/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, kontaktna oseba: Vesna Paljk, Altus
consulting d.o.o., Gerbičeva 60, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-91-00, faks
01/283-22-43.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Altus cosulting 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 cosulting 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 cosulting 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.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka i7-5.4/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževanje in popravila vozil VHS in
vzdrževanje in popravila drugih vozil VF.
Javno naročilo je razdeljeno v dva sklopa:
1. sklop: vzdrževanje in popravila vozil
VHS,
2. sklop: vzdrževanje in popravila drugih
vozil VF.
Vrste vozil so naslednje: tovornjaki
Iveco, Man, Tam, dostavna vozila Škoda,
Citroen, Renault, polkamioni Mazda, kombi
Wolkswagen, traktorji CSR, osebna vozila
Renault, Toyota, chrysler voyager, Opel,
Suzuki, Subaru. Natančnejša opredelitev
in število vozil je navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Maribor, Celje, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj, Kranj,
Murska Sobota.
Šifra NUTS: E038 Slovenija.
II.1.8.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak: glavni predmet:
50.11.20.00-3.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): Priloga IA – storitve,
številka kategorije 1., predmet storitve vzdrževanja in popravila.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1:
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak: glavni predmet:
50.11.20.00-3.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): Priloga IA – storitve, št. kategorije 1., predmet: storitve vzdrževanja in
popravila.
2.) Kratek opis: vzdrževanje in popravila
vozil VHS – specifikacija v razpisni dokumentaciji.
3) Obseg in količina: količine so navedene v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2:
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak: glavni predmet:
50.11.20.00-3.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): Priloga IA – storitve, št. kategorije 1., predmet: storitve vzdrževanja in
popravila.
2.) Kratek opis: vzdrževanje in popravila
vozil VF – specifikacija v razpisni dokumentaciji.
3) Obseg in količina: količine so navedene v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: redno
servisiranje in popravila vozil VHS in VF; obseg je odvisen od dejanskih potreb za redno
servisiranje vozil in glede na popravila vozil
v primeru okvare. Ocenjena vrednost naročila znaša 49 mio SIT.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila. Začetek 15. 9. 2004 in/ali konec
15. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: zavarovanje za resnost ponudbe: menica v
višini 1,000.000 SIT, z oznako »brez pro-
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testa« in menično izjavo; zavarovanje za
dobro izvedbo posla – navedeno v razpisni
dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
na podlagi računa po vsaki opravljeni storitvi, v roku najmanj 30 dni od dneva uradno
prejetega računa oziroma skladno s ponudbo izbranega ponudnika.
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
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: splošni pogoji po 42. in 42. a členu
ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu s 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-UPB1 – dokazila in način
predložitve so navedena v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno s 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.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.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: i7-5.4/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 8. 2004.
Cena: 6.200 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. 04-2004
po modelu 00, je potrebno predložiti ob
prevzemu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 8. 2004 ali 30 dni
od odposlanja obvestila do 11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2004.
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: 5. 8. 2004
ob 14. uri, Univerza v Ljubljani, Veterinarska
fakulteta, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana, sejna soba, II. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– celotni letni prihodek ponudnika v
vsakem izmed preteklih treh poslovnih let
(2001, 2002, 2003) znaša najmanj v višini
trikratne vrednosti njegove ponudbe (dokazilo: Izjava o letnih prihodkih, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo);
– transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred oddajo
ponudbe ni bil blokiran (dokazilo: Obrazec
BON2 oziroma drugo enakovredno dokazilo
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke);
– lastna likvidna sredstva ponudnika
(brez podizvajalcev) v višini prvih štirih
predvidenih obračunov ali možnost najetja
kredita v enakem znesku (dokazilo: Izjava
o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev v
višini prvih štirih predvidenih obračunov,
dana pod materialno in kazensko odgovornostjo ali potrdilo banke o možnosti najetja
posojila v višini prvih štirih predvidenih obračunov;
– pravočasno poravnane obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov (dokazilo: Poročilo pooblaščenega
revizorja);
– ponudnik ima do podizvajalcev, s katerimi nastopa v ponudbi poravnane vse
zapadle poslovne in finančne obveznosti
(dokazilo: Izjave podizvajalcev, da ima ponudnik do njih poravnane vse zapadle poslovne in finančne obveznosti);
– ponudnik ima do naročnika poravnane
vse zapadle pogodbene obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora za izvedbo naročila
zagotoviti tehnične zmogljivosti (oprema
in mehanizacija) ter izpolniti vse druge zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za
javne ceste (dokazila: Popis zagotovljenih
tehničnih zmogljivosti za izvedbo javnega
naročila; Izpolnjena, podpisana in žigosana
izjava ponudnika o seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za
javne ceste);
– reference (dokazilo: Potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo:
Izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete, podpisana s strani ponudnika in
izvajalca kontrole).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 8. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko
prevzame vsak delovnik od 8. do 12.
ure. Stroški razpisne dokumentacije se
poravnajo z virmanom na žiro račun št.

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: 6. 7. 2004.
Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
Št. 011-04-2/2004
Ob-19229/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
PGD in PZI krožnega križišča »Otiški
vrh« na krakih cest: G1-4/1257 Dravograd – Otiški vrh, G1-4/1258 Otiški vrh
– Slovenj Gradec in R1-226/1256 Ravne
– Dravograd.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: cesta G1-4 Otiški Vrh
– Slovenj Gradec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 150 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je
ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
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01100-6300109972 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 8. 2004 do 9. ure,
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 8. 2004
ob 10. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
12,900.000 SIT.
Direkcija RS za ceste
Št. 321-18-23/2004/2
Ob-19232/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja, kontaktna oseba: Špela Štern,
Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/580-77-52, faks 01/478-92-00,
elektronska pošta: spela.stern@gov.si, internetni naslov: http://www.arsktrp.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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: OIR-23/2004-AKTRP/ skladiščenje intervencijsko odkupljenih žit.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– najem nezasedenih skladiščnih
prostorov;
– prevzem, skladiščenje ter odprema
intervencijsko odkupljene pšenice, ječmena ali koruze.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: skladišča v Republiki
Sloveniji (v intervencijskih centrih), ki jih zagotovi ponudnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: najem nezasedenega
skladiščnega prostora ter izbira izvajalca
skladiščenja za skladiščenje intervencijsko
okupljene pšenice, ječmena ter koruze v
Ajdovščini.
3) Obseg ali količina: okvirno 5.000 ton
žita.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 11. 2004 /
1. 11. 2007.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: najem nezasedenega
skladiščnega prostora ter izbira izvajalca
skladiščenja za skladiščenje intervencijsko okupljene pšenice, ječmena ter koruze
v Celju.
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3) Obseg ali količina: okvirno 5.000 ton
žita.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 11. 2004 /
1. 11. 2007.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: najem nezasedenega
skladiščnega prostora ter izbira izvajalca
skladiščenja za skladiščenje intervencijsko
okupljene pšenice, ječmena ter koruze v
Črncih.
3) Obseg ali količina: okvirno 5.000 ton
žita.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 11. 2004 /
1. 11. 2007.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: najem nezasedenega
skladiščnega prostora ter izbira izvajalca
skladiščenja za skladiščenje intervencijsko
okupljene pšenice, ječmena ter koruze v
Ljubljani.
3) Obseg ali količina: okvirno 5.000 ton
žita.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 11. 2004 /
1. 11. 2007.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: najem nezasedenega
skladiščnega prostora ter izbira izvajalca
skladiščenja za skladiščenje intervencijsko
okupljene pšenice, ječmena ter koruze v
Mariboru.
3) Obseg ali količina: okvirno 5.000 ton
žita.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 11. 2004 /
1. 11. 2007.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: najem
nezasedenega skladiščnega prostora (min.
za 5.000 ton žita v posameznem intervencijskem centru).
V primeru intervencije žit na slovenskem
trgu: prevzem, skladiščenje in odprema okvirno od 5.000 do 20.000 ton žita.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 11. 2004 in konec
1. 11. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančni garanciji za resnost ponudbe ter
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se
priložita v 2. fazi omejenega postopka.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj
30 dnevni plačilni rok.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skladiščenju
intervencijsko odkupljenih žit.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: prvi odstavek 42. čl. ZJN – 1,
1. točka, 3. točka; četrti odstavek 42. čl ZJN
– 1, 2. točka; prvi odstavek 42.a čl. ZJN-1,
1. točka, 2. točka.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;

– potrdilo, ki ga izda davčni organ ali
drug pristojni organ.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1/P.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava kandidata, da razpolaga z minimalnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi;
– dokumente, ki izkazujejo kakovost razpisanih storitev. (certifikat ISO ali katerikoli
drugi soroden dokument).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.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 1. 8. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 19. 8. 2004 do
10. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 15. 9. 2004.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 8. 2004
do 10. ure, ARSKTRP, Dunajska 160, 1000
Ljubljana (sejna soba IV. 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: da; intervencijski odkup, skladiščenje in
prodaja žit.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2004.
Agencija RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja
Ob-19248/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Nigrad, Javno komunalno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Majda Dolenc, Zagrebška
cesta 30, 2000 Maribor, Maribor, Slovenija,
tel. 02/45-00-300, faks 02/45-00-360, elektronska pošta: Majda.Dolenc@nigrad.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: 2.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje prevoznih in strojnih storitev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: področje Mestne občine Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
je opredeljen v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: eno leto od obojestranskega podpisa pogodbe.

77 / 16. 7. 2004 /

4879

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po izvedbi, ter prejemu računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo o registraciji, dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, potrdilo o nekaznovanju, potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, vse
kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON obrazci.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: dokazila o ustrezni tehnični
usposobljenosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena 70%,
2. reference ponudnika 20%,
3. odzivni čas 10%
v vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti do 17. 8. 2004, po predhodnem plačilu
10.000 SIT z DDV na TRR naročnika št.
04515-0000 498021.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok za sprejemanje
ponudb je 18. 8. 2004 do 10. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: veljavnost ponudbe do 19. 9.
2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija in predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: odpiranje
ponudb bo 18. 8. 2004 ob 11. uri v poslovnih
prostorih družbe Nigrad d.d. na Zagrebški
cesti 30, Maribor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2004.
Nigrad, d.d., Maribor

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima licenco za prevoze v notranjem
cestnem prometu.-potrdilo pristojnega organa, ki izdaje licence v cestnem prevozu;
– da ima tehnično brezhibna vozila z
opremo ki jo določajo predpisi za prevoze
otrok-izjava ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da:
Zakon o prevozih v cestnem prometu
(Ur. list RS št. 59/01), Pravilnik o pogojih, ki
jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil,
s katerimi se vozijo skupine otrok (Ur. list RS
št. 78/99 in 58/00)
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 8. 2004.
Cena 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: številka računa
Osnovna šola Ig: 01237-6030652682.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 8. 2004, vsak
delavnik med 8. in 12. uro.
V.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 8. 2004
ob 13. uri v Osnovni šoli Ig.
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: 8. 7. 2004.
Osnovna šola Ig

Št. 1145
Ob-19407/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Ig, kontaktna oseba: Stanka Rebolj, Ig 217, 1291 Ig, Slovenija, tel.
01/280-23-42, faks 01/280-23-68, elektronska pošta: o-ig.lj@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve IA 02.

II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila
opravljanje prevozov šolskih otrok za
obdobje od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ig, Osnovna šola Ig.
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: v razpisni dokumentaciji.
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: 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
in kakšna so medsebojna razmerja med
ponudniki.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti-potrdilo sodišča o registraciji oziroma drugo ustrezno dokazilo;
– 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 po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni
predpisano;
– 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- 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 oziroma
drugega pristojnega organa, če ponudnik ni
registriran pri sodišču;
– 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 ni imel blokiranega računa:
– da ponudnik nudi 30 dnevni plačilni
rok-izjava ponudnika.

Stran

Št. 21/04
Ob-19426/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA: ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Velenje, kontaktna oseba:
mag.,Peter Kovač, Urad za negospodarske
javne službe, Titov trg 1, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/896-16-46, faks 03/896-16-56,
elektronska pošta: peter.kovac@velenje.si,
internetni naslov: www.velenje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Mestna občina Velenje, Urad za
negospodarske javne službe, Titov trg 1, Velenje, mag. Peter Kovač, tel. 03/896-16-46,
elektronska pošta: peter.kovac@velenje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Velenje, Urad za
negospodarske javne službe, Titov trg 1, Velenje, mag. Peter Kovač, tel. 03/896-16-64,
elektronska pošta: peter.kovac@velenje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Velenje, kontaktni osebi: Bernarda
Čas-Čeru, Nina Vrečič, Titov trg 1, 3320
Velenje, glavna pisarna, soba št. 10, Slovenija, tel. 03/896-16-61, faks 03/896-16-21,
elektronska pošta: nina.vrecic@velenje.si,
bernerda.cas-ceru@velenje.si, internetni
naslov: www.velenje.si
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I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 02.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN – S – 6/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevoz učencev osnovnih šol v Mestni
občini Velenje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Mestna občina Velenje.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): Priloga I A – storitve 2.
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) Količina ali obseg javnega naročila:
obseg relacij je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: relacije
so oblikovane v sklope, in sicer:
– sklop 1: Osnovna šola Šalek:
– podsklop:1.1: Loke – Šalek – Loke,
– podsklop 1.2.: Loke – Šalek – Loke,
– podsklop 1.3.: P. Kozjak-Šalek-P.
Kozjak,
– podsklop 1.4.: P. Kozjak pri Klincu
– Šalek – P. Kozjak,
– podsklop 1.5.: Ožir – Šalek,
– podsklop.1.6.: Dolič – Šalek – Dolič,
– podsklop.1.7.: Šenbric – Šalek
– Šenbric;
– sklop 2: Osnovna šola Gustav Šilih:
– podsklop 2.1.: Silova – Podkraj
– Bundrla – Pirh – Križ. Kavče – Velenje,
– podsklop 2.2.: Ložnica – Križišče
– Kote – Zg. Laze – Sp. Laze – Silova
– Bunderla – Šentilj,
– podsklop 2.3.: Ložnica – Kavče – Velenje (Iris),
– podsklop 2.4.: Podkraj (Pesje) – pokopališče – Kavče – Podkraj – Velenje(OŠ
AA);
– sklop 3: Osnovna šola Miha Pinter Toledo in osnovna šola Livada:
– podsklop 3.1.: Graška Gora – Plešivec Velenje (Livada, MPT)– Graška Gora,
– podsklop 3.2.: Plešivec – Velenje
(Livada, MPT) – Plešivec,
– podsklop 3.3.: Cirkovce – Hrastovec
– Škale – Cirkovce,
– podsklop 3.4.: Šmartinske Cirkovce
– Hrastovec – Škale – Cirkovce;
– sklop 4: Osnovna šola Anton Aškerc:
– podsklop 4.1.: Velenje – Pesje – Velenje,
– podsklop 4.2.: Velenje – Podkraj
– Velenje,
– podsklop 4.3.: Andraž – Pesje – Andraž;
– sklop 5: Osnovna šola Gorica:
– podsklop 5.1.: Prelska (Kroflič)
– Vinska Gora,
– podsklop 5.2.: Obirc – Zg. Črnova
– Sp. Črnova – Vinska Gora,
– podsklop 5.3.: Janškovo selo – Gorica – Janškovo selo,
– podsklop5.4.: Vinska Gora – Gorica
– Vinska Gora,
– podsklop 5.5.: Lipje – Bevče – Gorica;
– sklop 6: Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje:
– podsklop 6.1.: Andraž – Podkraj
– Kavče – Velenje,
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– podsklop 6.2.: Prelska – Podkraj
– Laze – Zg. Laze – Velenje.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: naročnik bo z izbranim ponudnikom
sklenil pogodbo za šolsko leto 2004/05, z
možnostjo podaljšanja še za šolsko leto
2005/06, kolikor bodo zagotovljena sredstva
v proračunu in bo zagotovljena skladnost z
načelom gospodarnosti.. Pogodba se podaljša pisno z dodatkom, brez ponovnega
zbiranja ponudb.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 9. 2004; konec
30. 6. 2005, z možnostjo podaljšanja do
30. 6. 2006 ob izpolnjevanju postavljenih
pogojev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudb v višini 10% ponudbene vrednosti (letne/brez
DDV), izjava ponudnika o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva prejema računa,
ZIPR 04.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo priznal
sposobnost ponudnikov, ki bodo izpolnjevali pogoje navedene v tem razpisu in razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
4. 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;
5. da ima licenco za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza v notranjem cestnem
prometu;
6. predložitev vseh dokumentov iz točke 4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% ponudbene vrednosti (letnebrez DDV);
2. da ponudnik nudi plačilni rok enkrat
mesečno po opravljenem delu, 30 dni po
datumu prejema računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da zagotavlja tehnične in kadrovske
pogoje za dnevni prevoz učencev za posamezne relacije (sklope, podsklope) za
katere oddaja ponudbo;
2. da zagotavlja nadomestno vozilo v primeru okvare vozila;

3. da zagotavlja stalno dosegljivost po
telefonu.
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:
v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN – S – 6/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 8. 2004.
Cena: 5.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije na Podračun
EZR MOV, št. 01333-0100018411, sklic 28
76333-7130007-0000104, s pripisom javni
razpis prevozi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 16. 8. 2004 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 1. 10. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: strokovna komisija in
predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 8. 2004
ob 10. uri, Mestna občina Velenje, Titov
trg 1, Velenje, sejna soba, št. 28/I (I. nadstropje).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: isto kot v I.1.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 7. 2004.
Mestna občina Velenje
Št. 17122-07-403-75/2004/1 Ob-19434/04
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. +386/1/472-40-54, faks
+386/1/472-57-91,
elektronska
pošta:
jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Barjič, 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
+386/1/472-57-91.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija.
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II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 23.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-75/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je fizično varovanje Azilnega doma Vič. Podrobnejši opis je
v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: lokacija na Viču, Cesta v
Gorice 19, Ljubljana.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPC 23.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opis
in okvirna količina storitve, ki je predmet
javnega razpisa, je navedena v razpisni
dokumentaciji. Javni razpis se izvaja za obdobje dveh let.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema
računa, ki je izstavljen v začetku meseca za
pretekli mesec.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta
skupina izvajalcev predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem
razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila
mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za dokazovanje pravnega statusa, ekonomske in finančne sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija, potrdilo o nekaznovanju.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o finančnem stanju, potrdilo, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, potrdilo da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge
obvezne dajatve, določene z zakonom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: izjava ponudnika o možnostih izbire
varnostnikov, izjava ponudnika o možnostih
zamenjave varnostnikov, izjava ponudnika o
možnostih prilagoditve števila varnostnikov
zaradi operativnih potreb naročnika, podatki o kadrih, izjava ponudnika, da delavci, ki
bodo izvajali varovanje, izponjujejo pogoje
iz 88. člena ZJU in 19 in 20. člena ZZVO,
seznam najpomembnejših storitev v zadnjih
treh letih, izjava ponudnika o izpolnjevanju
pogojev za varovanje osebnih in tajnih podatkov v skladu z zakonom o tajnih podatkih
in predpisi, sprejetimi na njegovi podlagi, izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev, ki jih
predpisuje zakon o zasebnem varovanju in
obveznem organiziranju službe varovanja.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da. Če je, sklic

I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve: 02.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 41415-0005/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevozi učencev Osnovne šole Žirovnica za šolsko leto 2004/2005, 2005/2006
in 2006/2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Žirovnica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prevozi
učencev s celotnega območja Občine Žirovnica v Osnovno šolo Žirovnica.
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:
garancija za resnost ponudbe in izjava o
predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
mesečno plačevanje v roku 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: pogodba 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: registracija in dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, da ni v prisilni poravnavi, stečaju ali
likvidaciji, da ima poravnane davke in prispevke v skladu z zakonom, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem, da
je ekonomsko – finančno sposoben in ima
dovolj tehničnega osebja ter opreme za izvedbo naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra oziroma vpis
pri pristojnem davčnem organu, licenca GZ
oziroma OZ Slovenije, izjava na obrazcu naročnika o nekaznovanju, potrdilo pristojnega
sodišča oziroma davčnega urada.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1/P in
BON-2 (ali potrdilo poslovne banke) oziroma davčna napoved za leto 2003 ter potrdilo
banke o stanju na TRR.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam tehničnega osebja in
opreme, izjava o zagotovitvi nadomestnega
prevoza v primeru okvare vozila oziroma
odsotnosti voznika, izjava o prostih kapacitetah v času, ki je predviden za izvedbo
javnega naročila.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o prevozih v cestnem pro-

na ustrezen zakon ali druge predpise:
Zakon o zasebnem varovanju (Ur. list št.
126-5385/2003) – ZzasV, Pravilnik o nadzoru nad izvajanjem zakona o zasebnem
varovanju in obveznem organiziranju službe
varovanja (Ur. list RS št. 90/98, 76/02).
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.2) Merila za oddajo:
(B) ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. urejenost sistema kakovosti.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-75/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 8. 2004.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim
nalogom,
številka
računa:
01100-6370171132, sklicna številka: 28
17116-2401002-40307504. Od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen dvig,
in sicer vsak dan med 12. in 14. uro, razen
dni, ko državni organi ne delajo. Razpisna
dokumentacija je lahko na zahtevo poslana
tudi po pošti. Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije ali
zahtevo za pošiljanje le-te po pošti, iz katerih
morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku, potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, v kolikor je davčni zavezanec in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 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: 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: 17. 8. 2004
ob 11. uri, Fakulteta za policijsko varnostne
vede, Kotnikova 8, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 7. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-19449/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Žirovnica, kontaktna oseba: Monika
Kusterle, Breznica 3, 4274 Žirovnica, Slovenija, tel. 04/580-91-00, faks 04/580-91-09,
elektronska pošta: obcina@zirovnica.si,
internetni naslov: www.zirovnica.si.
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metu, Pravilnik o licencah za opravljanje
prevozov v cestnem prometu in druga veljavna zakonodaja, ki se nanaša na prevoze
potnikov v cestnem prometu.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(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 4. 8. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zastopniki ponudnika s
pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 8. 2004
ob 11. uri; Občina Žirovnica, Breznica 3,
4274 Žirovnica.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 7. 2004.
Občina Žirovnica
Ob-19450/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
Urad za logistiko, Služba za gospodarjenje
z nepremičninami, kontaktna oseba: Igor
Sili, univ. dipl. inž. grad., tel. 01/471-17-86,
vsak delovnik med 8. in 10. uro, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-26-01, faks 01/471-16-37.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-857/04-ODP.
I.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
digitalni izris tlorisev objektov SV.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
1. sklop – Vojašnica Franc Rozman Stane – Ljubljana,
2. sklop – Vojašnica Kranj,
3. sklop – Vojašnica Vipava,
4. sklop – Vojašnica Ivan Cankar – Vrhnika,
5. sklop – Vojašnica General Majster
– Maribor,
6. sklop – Vojašnica Postojna.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz ponudbenega popisa del
»Digitalni izris tlorisev objektov SV«, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: navedeno v razpisni dokumentaciji.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 koledarskih dni od uvedbe izvajalca v delo in pričetka del.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: niso
potrebni.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo pristojnega organa o registraciji ponudnika, v katero sodi izvajanje
javnega naročila;
– odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila in je na podlagi posebnega zakona tako dovoljenje potrebno;
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
kazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
– potrdilo, da je poravnal davke in prispevke določene z zakonom;
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– podatke o finančnem stanju podjetja:
BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2003
(dokument na dan odpiranja ponudb ne sme
biti starejši od 3 mesecev!);
– bančna garancija za resnost ponudbe ter izjava banke o izdaji drugih bančnih
garancij: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
od vrednosti svoje ponudbe, izdano s strani banke na priloženem obrazcu in izjavo
banke, da bo v primeru sklepanja pogodbe izdala ponudniku bančno garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% od vrednosti pogodbe in bančno
garancijo za pravočasno odpravo napak v
garancijski dobi v višini 10% od vrednosti
pogodbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: za ugotavljanje tehnične in kadrovske sposobnosti mora ponudnik v sklopu
razpisne dokumentacije predložiti naslednje
dokumente:
– razvidno iz razpisne dokumentacije
“Digitalni izris tlorisev objektov SV“.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 8. 2004.
Cena: brezplačno.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija se pridobi brezplačno po predhodni najavi pri kontaktni osebi naročnika

na MORS, SGN, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 21 – vsak delovnik med 8. in 10.
uro od 19. 7. 2004 naprej in zastopnik ponudnika je obvezen pred dvigom razpisne
dokumentacije predati naročniku pooblastilo
o zastopanju ponudnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 8. 2004 do 8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski jezik.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 koledarskih dni od dneva
odpiranja ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo pred začetkom odpiranja ponudb
predati naročniku svoja pooblastila o zastopanju ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 8. 2004
ob 13. uri; Ljubljana, Kardeljeva ploščad
21, v sejni sobi Službe za gospodarjenje z
nepremičninami št. 327/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 7. 2004.
Republika Slovenija
Ministrstvo za obrambo
Ob-19632/04
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
vlad, kontaktna oseba: Mojca Križ, Gregorčičeva 27/A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-18-28, 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: 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka JN: 42/04 VV; številka zadeve 266-65/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
projektiranje IP, PGD, PZR in PZI na Mejnem prehodu Dragonja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak: glavni predmet:
74 14 15 20-0.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPC 12.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: projektiranje IP, PGD, PZR in PZI.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 10 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 1,500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60. dan
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od dneva uradnega prejema delne oziroma
končne 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.
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 oziroma ni imel v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva izdaje
ustreznega bonitetnega obrazca oziroma
potrdila blokiran transakcijski račun;
6. ponudnik mora izkazati dobro opravljanje istovrstnih storitev v zadnjih treh letih
pred oddajo ponudbe;
7. ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
8. ponudnik mora imeti izjavo zavarovalnice, da bo izdala polico o zavarovanju
projektantske odgovornosti;
9. ponudnik mora podpisati in žigosati
izjavo, da je seznanjen z vsebino projektne
naloge;
10. ponudnik mora navesti tehnično
osebje in druge strokovne delavce, ki so
v rednem delovnem razmerju pri ponudniku in imajo VI. ali VII. stopnjo izobrazbe
fotokopijami potrdila vpisa oseb v register pooblaščenih inženirjev pri pristojni
inženirski zbornici;
11. ponudnik mora navesti tehnično
osebje in druge strokovne delavce ponudnika (odgovorni vodja projekta in delovna
skupina), ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in odgovornih za nadzor kakovosti
s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe s fotokopijami vpisa oseb v register pooblaščenih
inženirjev pri pristojni inženirski zbornici,
strokovnimi življenjepisi z osebnimi referencami ter priporočili naročnikov za podobne projekte za:
a) odgovornega vodjo projekta,
b) delovno skupino, z navedbo odgovornih vodij del za posamezno področje.
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;

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 8. 2004
ob 9.30, Servis skupnih služb Vlade RS,
Gregorčičeva 27a, 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.4) Dodatne informacije: vsa vprašanja
v pisni obliki na naslov naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 7. 2004.
Republika Slovenija
Servis skupnih služb Vlade

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.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. seznam opravljenih storitev v zadnjih
treh letih pred oddajo ponudbe v zvezi z
dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila
(projektiranje avtomobilske ceste);
2. fotokopija veljavne zavarovalne police
za predmet javnega naročila;
3. ponudnik mora predložiti ustrezno veljavno izjavo zavarovalnice;
4. ponudnik mora predložiti podpisano in
žigosano izjavo, da je seznanjen z vsebino
projektne naloge;
5. fotokopija potrdila o vpisu v imenik
pri pristojni poklicni zbornici, strokovni
življenjepis, iz katerega so razvidne delovne
izkušnje osebja za vodjo projekta;
6. fotokopija potrdila o vpisu v imenik
pri pristojni poklicni zbornici, strokovni
življenjepis, iz katerega so razvidne delovne
izkušnje osebja za odgovorne vodje del.
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 – 100 točk;
2. reference – 13 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: številka JN: 42/04
VV; številka zadeve 266-65/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 8. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: 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: 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. 12. 2004.
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Ob-19660/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Luče, kontaktna oseba: Vesna Paljk,
Altus cosulting d.o.o., Luče 106, 3334
Luče, Slovenija, tel. 03/839-35-50, faks
03/839-06-70, elektronska pošta: obcina@luce.si, internetni naslov: www.luce.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Altus cosulting 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 cosulting d.o.o., kontaktna
oseba: Katja Oman, Lepo 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 cosulting 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.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 02.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje šolskih prevozov v Občini Luče
v šolskih letih 2004/2005 in 2005/2006
za potrebe Osnovne šole Blaža Arniča
Luče.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Občine Luče za
potrebe Osnovne šole Blaža Arniča Luče.
Šifra NUTS: EO38 Slovenija.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.11.31.00-4.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): Priloga I A – storitve,
številka kategorije 2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.11.31.00-4.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): Priloga IA – storitve, številka
kategorije 2.
2) Kratek opis: prevoz šolskih otrok v
šolskih letih 2004/2005 in 2005/2006 na
območju občine Luče za potrebe Osnovne
šole Blaža Arniča Luče.
3.) Obseg ali količina: 1. sklop: avtobusni prevoz: za relacije Raduha (razdalja
v eno smer 14 km, število otrok, ki se vozi
34), Podvolovjek (razdalja v eno smer 9 km,
število otrok, ki se vozi 26).
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Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.11.31.00-4.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): Priloga IA – storitve, številka
kategorije 2.
2) Kratek opis: prevoz šolskih otrok v
šolskih letih 2004/2005 in 2005/2006 na
območju občine Luče za potrebe Osnovne
šole Blaža Arniča Luče.
3) Obseg in količina: 2. sklop: prevoz
s kombijem: Strmec (razdalja v eno smer
19 km, število otrok, ki se vozi 7), Rraduha II
(razdalja v eno smer 3,4 km, število otrok, ki
se vozi 5), Konjski vrh (razdalja v eno smer
11,7 km, število otrok, ki se vozi 8), Krnica I
(razdalja v eno smer 4 km, število otrok, ki
se vozi 5), Krnica II (razdalja v eno smer 7
km, število otrok, ki se vozi 7).
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop: avtobusni prevoz: za relacije Raduha (razdalja v eno smer 14 km, število
otrok, ki se vozi 34), Podvolovjek (razdalja
v eno smer 9 km, število otrok, ki se vozi
26); 2. sklop: prevoz s kombijem: Strmec
(razdalja v eno smer 19 km, število otrok, ki
se vozi 7), Raduha II (razdalja v eno sem 3,4
km, število otrok, ki se vozi 5), Konjski vrh
(razdalja v eno smer 11,7 km, število otrok,
ki se vozi 8), Krnica I (razdalja v eno smer
4 km, število otrok, ki se vozi 5), Krnica II
(razdalja v eno smer 7 km, število otrok,
ki se vozi 7); natančnejši opis je naveden
v razpisni dokumentaciji. Ponudniki lahko
oddajo ponudbo za oba sklopa ali za posamezni razpisani sklop.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004 in/ali konec
31. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica z menično izjavo v višini 300.000 SIT,
z oznako »brez protesta« in veljavno do
15. septembra 2004.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo opravljene storitve plačeval mesečno, in
sicer najmanj v roku 30 dni od dneva uradno
prejetega računa oziroma glede na ponudbo
izbranega ponudnika.
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
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: poleg splošnih pogojev po 42. in 42.a
členu 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.
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.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z 42.a
členom ZJN-1-UPB1 – 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: 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.
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,
2. stalen popust,
3. rok plačila,
4. strokovna priporočila,
5. dodatne ugodnosti.
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: 6.200 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. 16-2004 po
modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 8. 2004 ali 28 dni
od odposlanja obvestila, do 11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 9. 2004.
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: 10. 8.
2004 ob 14. uri, Občina Luče, Luče 106,
3334 Luče.
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: 13. 7. 2004.
Občina Luče
Št. 113/04
Ob-19784/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Center za usposabljanje invalidnih otrok
»Janka Premrla Vojka« Vipava, kontaktna
oseba: Nevenka Tkalčič, Vojkova ulica 33,
5271 Vipava, Slovenija, tel. 05/36-55-210,
faks 05/36-55-225, elektronska pošta: Center.JPV@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: Center za usposabljanje

invalidnih otrok »Janka Premrla Vojka«
Vipava, kontaktna oseba: Mara Bratož, Vojkova ulica 33, 5271 Vipava, Slovenija, tel.
05/36-55-210, faks 05/36-55-225, elektronska pošta: Center.JPV@guest.arnes.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Center
za usposabljanje invalidnih otrok »Janka
Premrla Vojka« Vipava, kontaktna oseba: Mara Bratož, Vojkova ulica 33, 5271
Vipava, Slovenija, tel. 05/36-55-210, faks
05/36-55-225, elektronska pošta: Center.JPV@guest.arnes.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 2.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javni razpis za izbiro izvajalca za prevoze učencev s posebnimi potrebami na
področju Republike Slovenije s prilagojenim vozilom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Republike
Slovenije.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en sklop
ali več sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Tedenski prevozi v smeri:
– Vipava–Postojna–Ilirska Bistrica,
– Vipava–Štanjel–Divača,
– Vipava–Herpelje–Izola,
– Vipava–Šmarješke Toplice–Krško,
– Vipava–Logatec–Ljubljana,
– Vipava–Kranj–Bled,
– Vipava–Celje,
– Vipava–Maribor–Ptuj.
Prevoz vsak drugi teden:
– Vipava–Kobarid.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 9. 2004 in 24. 6.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
potrebno.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni
potrebno.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ni potrebno.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ni potrebno.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ni potrebno.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 7. 2004.
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Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR:
01100-6030686361.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 7. 2004 do 12.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 3 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: komisija.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 7. 2004
ob 10. uri; v Centru v sobi ravnateljice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored
za objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ni potrebno.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 7. 2004.
Center za usposabljanje invalidnih
otrok »Janka Premrla Vojka« Vipava

V točki IV.2) Merila za oddajo, se namesto 1. certifikat kakovosti razreda 9000 (15
točk), popravek glasi: 1. certifikat kakovosti ISO razreda 9000 in 14001 ponudnika
(15 točk).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 7. 2004.
Uredništvo
Elektro Ljubljana, d.d.

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 9/88/2004

Ob-19177/04

Popravek
V javnem razpisu za dobavo 110 kV GIS
postroja za objekt 110/35/20/10 kV Koper,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 66 z
dne 18. 6. 2004, Ob-16511/04, se popravita IV.3.3) in IV.3.7.2) točki in se pravilno
glasita:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 9. 2004 do 9.30.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 9. 2004
ob 10. uri; v dvorani D v IV. nadstropju.
Vsi ostali podatki ostanejo nespremenjeni.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Splošni sektor
Št. 1117/04

Ob-19797/04

Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega
naročila na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in transportnem področju,
po omejenem postopku, št. JN 16/04: »Dobava računalniške opreme«, objavljenem v
Ur. l. RS, št. 53 z dne 14. 5. 2004 (predhodna objava), Ob-12596/04, Ur. l. RS, št.
74 z dne 9. 7. 2004 (objava), Ob-18663/04
in Uradnem listu ES, št. 2004/S 98-077958
z dne 19. 5. 2004 (predhodna objava) ter
Uradnem listu ES, št. 2004/S 130-110883
z dne 7. 7. 2004 (objava), je prišlo s strani
uredništva do napačno označenih dokumen-

tov, v točkah III.2.1.1), III.2.1.2), III.2.1.3) in
III.2.1.4), ki se pravilno glasijo:
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
u redni izpisek iz sodnega registra, ki
odraža zadnje stanje ponudnika in ga izdaja
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,
u dokazilo, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje v zvezi s
svojim poslovanjem,
u izjava ponudnika o izdanih pravnomočnih odločbah v zvezi z njegovim poslovanjem,
u pisno izjavo ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
u pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih podatkih,
u pisno izjavo ponudnika o sprejemu
pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
u dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s predpisi RS, ne starejši od 30 dni glede
na datum oddaje prijav,
u 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:
u 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:
u 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).
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Št. 23/04
Ob-19233/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika.
Javno komunalno podjetje Šentjur, d.o.o.,
kontaktna oseba: Bojan Pivec, Cesta Leona
Dobrotinška 18, 3230 Šentjur, Slovenija, tel.
03/747-16-20, faks 03/747-16-37, elektronska pošta: bojan.pivec@jkp-sentjur.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: JN 01/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vodovodni in kanalizacijski material in
vodomeri.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: dostava razpisanega blaga
je franco skladišče naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celotna količina, obseg in sklopiso razvidni iz
tehničnih razpisnih pogojev v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila, začetek 1. 10. 2004 in/ali konec 1. 10. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: kompenzacije, plačilo v roku 30 dni
od dneva izdaje računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi podkupovanja.
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,
– fotokopija potrdila BON-1 s podatki in
kazalniki za leto 2003, ki niso starejši od 30
dni (za pravne osebe),
– fotokopija davčne napovedi za leto
2003, potrjene s strani pristojne izpostave
DURS in potrdilo o solventnosti s strani banke (za fizične osebe) ne starejše od 30 dni.
III.2.1.4) Drugi podatki: potrjen vzorec
pogodbe, odzivni čas maks. 1 dan, urejena
kontrola kvalitete s strani ponudnika, sposobnost zagotavljanja vseh vrst blaga.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
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III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 13. 8. 2004.
Cena: 18.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti osebno vsak
delovni dan v tajništvu podjetja od 8. do 11.
ure s predložitvijo potrdila o plačanih stroških razmnoževanja razpisne dokumentacije, na zahtevo ponudnika pa tudi po pošti.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 13. 8. 2004 do
10. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 20. 8. 2004.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2004.
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.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 8. 2004
ob 10. uri, na sedežu naročnika, Cesta Leona Dobrotinška 18, 3230 Šentjur.
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: sposobnost
se bo priznavala za tri leta.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2004.
Javno komunalno podjetje
Šentjur, d.o.o.

Gradnje
Št. 23/04
Ob-19236/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno komunalno podjetje Šentjur, d.o.o.,
kontaktna oseba: Bojan Pivec, Cesta Leona
Dobrotinška 18, 3230 Šentjur, Slovenija, tel.
03/747-16-20, faks 03/747-16-37, elektronska pošta: Bojan.pivec@jkp-sentjur.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 02/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba ročnih, zemeljskih in gradbenih
del za potrebe naročnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Občina Šentjur.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: celotna količina in obseg je razvidna iz tehničnih
razpisnih pogojev v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila, začetek 1. 10. 2004 in/ali konec 1. 10.
2005.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: kompenzacije, plačilo v roku 30 dni
od dneva izdaje računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija,
– dovoljenje za opravljanje del,
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi podkupovanja.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– fotokopija potrdila BON-1 s podatki
in kazalniki za leto 2003, ki ni starejše od
30 dni,
– fotokopija davčne napovedi za leto
2003 potrjene s strani pristojne izpostave
DURS in potrdilo o solventnosti s strani banke (za fizične osebe) ne starejše od 30 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: potrjen vzorec pogodbe, odzivni čas maks. 12 ur, urejena kontrola kvalitete
s strani ponudnika, kateri mora biti davčni
zavezanec, vpisan v register zavezancev za
davek na dodano vrednost. Imeti mora tehnično opremljenost in kadrovsko strukturo,
upoštevati določila o varstvu pri delu.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejen 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.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 13. 8. 2004.
Cena: 8.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti osebno vsak
delovni dan v tajništvu podjetja od 8. do 11.
ure s predložitvijo potrdila o plačanih stroških razmnoževanja razpisne dokumentacije, na zahtevo ponudnika pa tudi po pošti.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 13. 8. 2004 do
10. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 20. 8. 2004.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do: 30. 9. 2004.
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.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 8. 2004
ob 11. uri na sedežu naročnika, Cesta Leona Dobrotinška 18, 3230 Šentjur.
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: sposobnost
se bo priznala za tri leta.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2004.
Javno komunalno podjetje Šentjur,
d.o.o.

Storitve
Ob-19182/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjeta Lindič, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, faks 03/56-52-121, elektronska pošta: rth@rth.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 2.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevozi raznega materiala s tovornim vozilom nosilnosti nad 5000 kg z dvigalom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Trbovlje, Hrastnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: izvajanje storitev na področju Hrastnika.
3) Obseg ali količina: skladno z razpisno
dokumentacijo.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: izvajanje storitev na področju Trbovelj.
3) Obseg ali količina: skladno z razpisno
dokumentacijo.
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: podrobna specifikacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbene vrednosti, ki mora
biti v veljavi 90 dni po roku določenem za
odpiranje ponudb in izjava banke, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% vrednosti pogodbe v
primeru, da je ponudbena vrednost višja od
30,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: podrobnosti so navedene v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: naročnik bo z izbranim izvajalcem sklenil pogodbo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti: ponudba mora biti izdelana v
skladu s pogoji razpisa.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: 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: 18. 8. 2004.
Cena: 12.000 SIT (10.000 SIT plus
DDV).
Pogoji in način plačila: na blagajni
RTH d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
nakazilo na transakcijski račun številka
26330-0011210706 pri NLB Banki Zasavje
d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno obvezno navesti za kateri razpis se plačuje dokumentacija in pisno sporočiti ga. Lindič vse
podatke, potrebne za izstavitev računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 8. 2004 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski jezik.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 8. 2004
ob 9.15; Trbovlje, sejna soba RTH d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje.
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: 7. 7. 2004.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

žmah za splošni del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta: elektro.maribor@elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Elektro Maribor – Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., kontaktne osebe: Božidar Govedič za tehnični
del; Dušan Kovačič za tehnični del; Milan Nežmah za splošni del, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-183/127,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta: elektro.maribor@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Bojana Brauner, 105/1,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/22-00-129, faks 02/22-00-107, elektronska pošta: milan.nezmah@elektro-maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraigher – soba 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-258,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta: elektro.maribor@elektro-maribor.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve I A-storitev št. 12.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nadzor nad izvajanjem elektromontažnih
del na distribucijskih elektroenergrtskih objektih (RTP, SN omrežje, TP, NN
omrežje).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: na vseh lokacijah Elektro
Maribor, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
2) Kratek opis: zahtevni objekti.
Sklop št. B
2) Kratek opis: manj zahtevni objekti.
Sklop št. C
2) Kratek opis: enostavni objekti.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave:
Ponudniki morajo za sebe in njihove izvajalce priložiti dokazilo, da so njihove strokovne osebe člani IZS in registrirani za izvajanje strokovnega nadzora. Odgovorni nadzornik oziroma nadzornik posameznih del
mora izpolnjevati pogoje 86. člena ZGO-1;
za zahtevne objekte univ. dipl. inž. el. V II.
fazi razpisa bodo za izvajanje nadzora po
posameznih sklopih upoštevani izpolnjeni
pogoji za odgovornega nadzornika oziroma
odgovornega nadzornika posameznih del
po 86. členu ZGO-1.
Naročnik bo v postopku izbire kandidatov
po omejenem postopku v II. fazi razpisa pozval k predložitvi ponudbe 5 do 20 kandidatov, ki jim bo priznana usposobljenost.
V skladu s pravilnikom (Ur. l. RS, št.
114/03) ponudniki lahko v II. fazi javnega
razpisa predložijo ponudbo za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj po sklopih.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila: nadzor nad izvajanjem elektromontažnih deli na distribucijskih elektroenergetskih objektih (RTP, SN omrežje, TP, NN
omrežje).

Št. 022219
Ob-19417/04
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, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.+386/1/580-83-33, faks
+386/1/580-83-02, 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 7.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 17 naba/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava programa za obračun storitev porabe vode in odvajanja odpadne vode.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vodovodna c. 90, Ljubljana.

II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): računalniške storitve
in sorodne opreme.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nabava
programa za obračun storitev porabe vode
in odvajanja odpadne vode.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 90 dni 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.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena;
2. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 17 naba/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 19. 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: 19. 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: 20. 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: 9. 7. 2004.
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija
d.o.o., Ljubljana
Ob-19438/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktne
osebe: Božidar Govedič za tehnični del;
Dušan Kovačič za tehnični del; Milan Ne-
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II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: razpis je predviden za obdobje 36
mesecev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe, izjava o
predložitvi garancije za dobro izvedbo
posla, izjava o predložitvi garancije za
odpravo napak v garancijski dobi. V drugi
fazi razpisa.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: nad 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
Merila bodo navedena v II. fazi razpisa.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 18. 8. 2004.
Cena: 10.000 SIT + DDV. Valuta: pred
prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 04515-0000570965 ali na blagajni
podjetja. Razpisno dokumentacijo je možno
posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in davčni številki.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 8. 2004 do 9.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: v skladu s
terminskim planom.
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: 40 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje prijav.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
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: Božidar
Govedič, tel. 02/22-00-157, Dušan Kovačič, tel. 22-00-156 in Milan Nežmah, tel.
02/22-00-127.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 7. 2004.
Elektro Maribor – Javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.

Javni razpis za natečaj
Storitve
Ob-19389/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija, kontaktna oseba: Branko Belca, univ.
dipl. inž. str., Slovenska ulica 40, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-402, faks
02/25-26-551, elektronska pošta: branko.belca@maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: ZIM d.o.o., kontaktna oseba:
Matjaž Bertoncelj, univ. dipl. inž. arh., Slovenska ulica 40, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/22-01-581, faks 02/25-10-573, elektronska pošta: matjaz.bertoncelj@zim.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zbornica za arhitekturo in prostor
Slovenije, kontaktna oseba: Breda Bonač
Arko, Vegova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/242-06-70; 242-06-72, faks 01/242-06-80,
elektronska pošta: zaps@zaps.si, internetni
naslov: www.arhiforum.com.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
prijave za sodelovanje/projekte: ZIM zasnove in vodenje investicij d.o.o., kontaktna
oseba: Matjaž Bertoncelj, univ. dipl. inž.
arh., Slovenska ulica 40, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-582, faks 02/25-10-573,
elektronska pošta: zim@zim.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.1) Naslov natečaja, ki ga je določil
naročnik: javni, državni, anonimni, enostopenjski, projektni natečaj.
II.1.2) Opis: za idejno arhitekturno-konstrukcijsko rešitev studenške brvi
čez reko Dravo v Mariboru ter arhitekturno-urbanistično ureditev desnoobrežnega dostopa do brvi iz Ruške ulice.
II.1.3) Lokacija: Maribor.
III.2) Ali je udeležba omejena na določeno stroko: da.
Če je, navedite, za katero stroko gre:
arhitekturna in gradbena.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila, ki se bodo upoštevala pri
vrednotenju projektov: po merilih iz razpisne dokumentacije.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 8. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na naslov: Mestna občina Maribor, Ulica heroja
Staneta 1, Maribor, TRR 01270-0100008403
pri Banki Slovenije, Urad Slovenska Bistrica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 24. 9. 2004 do 15. ure.
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: 1,300.000 SIT bruto,
2. nagrada: 800.000 SIT bruto,
3. nagrada: 475.000 SIT bruto,

Trije odkupi: a 250.000 SIT izvod.
IV.4.2) Podatki o izplačilih vsem udeležencem: odškodnina za materialne stroške
125.000 SIT bruto ob izpolnitvi razpisnih
pogojev.
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:
– Vili Eisenhut, univ. dipl. inž. el, predsednik,
– Branko Belca, univ. dipl. inž. str. in
Ljubo Mišič, univ. dipl. inž. arh., člana za
naročnika,
– Vojko Pavčič, univ. dipl. inž. arh. in
Jože Klenovšek, univ. dipl. inž. grad. člana
za ZAPS IN DAM,
– Franc Krištofelc, univ. dipl. inž. grad.,
namestnik člana žirije za naročnika,
– mag. Alenka Polutnik, univ. dipl. inž.
arh., namestnica člana žirije za ZAPS in
DAM,
– Mateja Pocajt, univ. dipl. inž. arh., poročevalka,
– Matjaž Bertoncelj, univ. dipl. inž. arh.,
skrbnik.
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: vprašanja
natečajnikov izključno v pisni obliki na naslov ZAPS, Vegova 8, 1000 Ljubljana faks
01/242-06-80, e-naslov: izs.msa@siol.net
ali zaps@zaps.si, do vključno 2. 9. 2004
do 13. ure.
Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija
Št. 84/04
Ob-19653/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urbanizem, kontaktna oseba: Jure Lenard,
univ. dipl. inž. arh., Poljanska 28, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-15-16,
faks 01/306-15-58, elektronska pošta: jure.lenard@ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Društvo arhitektov Ljubljane, kontaktna oseba: Marinka Škrilec Lukač, univ. dipl. inž. arh., Karlovška 3, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/252-79-30,
faks 01/252-79-31, elektronska pošta: drustvo.arhitektov.lj@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Društvo arhitektov Ljubljane, v
času od 1. 8. do 31. 8. 2004 pa na Zbornici
za arhitekturo in prostor Slovenije, DAL:
Karlovška 3, ZAPS: Vegova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. DAL: 01/252-79-30,
ZAPS: 01/242-06-70; 242-06-72, faks DAL:
01/252-79-31, drustvo.arhitektov.lj@siol.net,
internetni naslov: www.drustvo-arhitektov-lj.si
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
prijave za sodelovanje/projekte: Društvo
arhitektov Ljubljane, kontaktna oseba:
Marinka Škrilec Lukač, univ. dipl. inž. arh.,
Karlovška 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/252-79-30, faks 01/252-79-31, elektronska pošta: drustvo.arhitektov.lj@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.1) Naslov natečaja, ki ga je določil
naročnik: javni, anonimni, idejni natečaj za
ureditev prostora Ljubljanice in Gruberjevega prekopa.
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II.1.2) Opis: ureditev prostora Ljubljanice in Gruberjevega prekopa.
II.1.3) Lokacija: Ljubljana.
III.2) Ali je udeležba omejena na določeno stroko: da.
Če je, navedite, za katero stroko gre:
arhitekturna in gradbena.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila, ki se bodo upoštevala pri
vrednotenju projektov: po merilih iz razpisne dokumentacije.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 9. 2004, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.
Cena: 18.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na naslov: Društvo arhitektov Ljubljane, Karlovška
3, 1000 Ljubljana, TRR 02017-0011535736
NLB, s pripisom »Natečaj – ureditev prostora Ljubljanice in Gruberjevega prekopa«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 10. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, ki jih kandidati lahko uporabljajo: slovenski.
IV.4.1) Število in vrednost nagrad, ki se
bodo podelile:
Celovita rešitev z območjem Špice:
1. nagrada 4,000.000 SIT neto,
2. nagrada 2,500.000 SIT neto,
3. nagrada 1,800.000 SIT neto.
Štirje odkupi a 900.000 SIT izvod.
Brv pri Špici:
1. nagrada 1,400.000 SIT neto,
2. nagrada 900.000 SIT neto,
3. nagrada 700.000 SIT neto.
Novi most na lokaciji Mrtvaškega mostu:
1. nagrada 1,400.000 SIT neto,
2. nagrada 900.000 SIT neto,
3. nagrada 700.000 SIT neto.
Most na Grablovčevi:
1. nagrada 1,400.000 SIT neto,
2. nagrada 900.000 SIT neto,
3. nagrada 700.000 SIT neto.
IV.4.2) Podatki o izplačilih vsem udeležencem: odškodnina za materialne stroške
za celovito rešitev v višini največ 200.000
SIT neto do skupne vrednosti odškodninskega sklada 2,000.000 SIT, za posamezno
brv ali most pa največ 50.000 SIT do skupne
vrednosti odškodninskega sklada 2,000.000
SIT, v skladu z razpisnimi pogoji.
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: predsednica Alenka Pavlin, udia, prof. dr. Aleš
Vodopivec, udia., Mladen Marčina, udia.,
Marjan Zupanc, udia., Sintija Hafner, udia.,
Jurij Lenard, udia., Mateja Doležal, udika.,
Nevenka Brumen, udig., Darja Pergovnik,
udika., namestnika Gašper Demšar, udia.,
Mateja Svet, udia, poročevalci Milan Tomac,
udia, Sabina Les, udia., Mima Suhadolc,
udia., skrbnica Marinka Škrilec Lukač, udia.
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: vprašanja natečajnikov izključno v pisni obliki na naslov
DAL, Karlovška 3, 1000 Ljubljana do vključno 5. 9. 2004.
Mestna občina Ljubljana
Oddelek za urbanizem

VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS št. 44-47, z dne 30. 4.
2004, Ob-11083/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 7. 2004.
Snaga Javno podjetje d.o.o.

Javni razpis za
kvalifikacijo
ponudnikov
Storitve
Št. 1107/04

Ob-19496/04

Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega
naročila JN 17/04 izvajanje strokovnega
nadzora gradbenih in elektromontažnih del
na območju Elektro Ljubljana, d.d., objavljenem v Ur. l. RS, št. 53 z dne 14. maja 2004,
Ob-12562, se v točki II.1.3) briše alinea z
naslednjo vsebino:
– dokazilo, da je ponudnik vpisan v
imenik projektivnih podjetij pri IZS. Dokazilo se zahteva tudi za morebitne podizvajalce.
Elektro Ljubljana, d.d.

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Št. 31
Ob-19168/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Ivan Erklavec, Povšetova
ulica 6, 1104 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-97-11, faks 01/477-97-13, elektronska pošta: snaga@snaga.si, internetni naslov: http://www.holdingljubjana.si/snaga/.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR B 6/04.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je dobava pometalnega stroja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena brez davka: 50 točk,
– garancijski rok: 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR B 6/04: Rolba Ljubljana
Stroji in oprema d.o.o., Tavčarjeva 13, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 19,311.000 SIT, najnižja
ponudba 19,311.000 SIT/najvišja ponudba
19,818.720 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 B 6/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.

Stran

Št. 38/2004
Ob-19171/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Prostovoljno gasilsko društvo Črneče,
kontaktna oseba: Tatjana Golob, Črneče 118, 2370 Dravograd, Slovenija, tel.
02/878-48-81.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 38/2004.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
nadgradnje gasilskega vozila – avtocisterne GVC 16/24 na podvozje MAN
10.225 LAC.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba:
– najnižja cena – 70 točk,
– garancijska doba – do 15 točk,
– reference – do 10 točk,
– plačilni pogoji – do 2 točki,
– rok dobave – do 3 točke.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 38/2004: Gasilska oprema d.o.o., kontaktna oseba: Jože
Polič, Koprska 94, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 02/33-35-300, 01/24-20-200, faks
02/33-27-375, 01/42-32-311, elektronska
pošta: joze.polic@gasilska-oprema.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,786.571,64 SIT.
Valuta: 28. 7. 2004.
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: 38/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 38 z dne 16. 4. 2004,
Ob-9667/04.
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: 6. 7. 2004.
Prostovoljno gasilsko društvo Črneče
Št. 404-08-84/2004-61
Ob-19189/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna oseba: Sonja Jekovec, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11,
faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si, internetni naslov:
www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.

Stran

4890 /

Št.

77 / 16. 7. 2004

II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 64/2004-ODP, nakup zaščitne opreme in obutve.
II.5) Kratek opis:
1. skupina: delovna oblačila,
2. skupina: delovna obutev,
3. skupina: osebna varovalna oprema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 21,925.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena: utež 0,70. Ponudnik z najnižjo
ponujeno vrednostjo prejme oceno 10, ostali
sorazmerno nižjo oceno. Dobljeno oceno se
pomnoži z utežjo in dobi število točk;
– vzorec: utež 0,30. Ocena 10 – ustreza
tehničnemu opisu ali potrjenemu vzorcu naročnika, odlična izdelava, ocena 2 – ustreza
tehničnemu opisu oziroma potrjenemu vzorcu, nekakovostna izdelava. Dobljeno oceno
se pomnoži z utežjo in dobi število točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 64/2004-ODP:
3. skupina: Total d.o.o., kontaktna oseba:
Sašo Makari, Pod Trško goro 96, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/337-53-75,
faks 07/332-43-24, elektronska pošta: totalnm@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – vrednost pogodbe:
1,236.800 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:
404-08-84/2004-61.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 11.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 23 z dne 12. 3. 2004,
Ob-6681/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: za 1. in 2. skupino se
zaradi spremenjenih zahtev naročnika (za
1. skupino) in zaradi neustreznosti predloženih vzorcev glede na tehnične zahteve
(za 2. skupino) ponudnika ne izbere in se
postopek oddaje ponovi pod spremenjenimi
pogoji.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-48/2004-24
Ob-19216/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna
oseba: Marjeta Kordiš, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, tel. 01/433-11-11,
faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si, internetni naslov:
www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 15/2004-ODP, nakup tkanine ognjevarne.
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II.5) Kratek opis: tkanina ognjevarna,
izdelana po standardu naročnika, št.
BL.T:01/99, 1. izvod.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 19,250.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena: 70 točk; ponudnik z najnižjim
predračunom prejme 60 točk, ostali sorazmerno manjše število točk;
– vzorec: 30 točk (ocena 1 – ustreza
STO, ocena 0,2 – ustreza STO, odstopa od
zahtevanih vrednosti za 0,1% do 3%, vendar ne več kot v treh parametrih;).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 15/2004-ODP: Mavisa d.o.o., VII. del Ulica, 1235 Radomlje,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – vrednost pogodbe:
21,819.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-48/2004-22.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 23 z dne 12. 3.
2004, Ob-6587/04 in Uradni list, št. 29 z dne
26. 3. 2004, Ob-8175/04.
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: 6. 7. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Ob-19237/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Pomurske lekarne Murska Sobota, kontaktna
oseba: Leopold Crnkovič, Kocljeva 2, 9000
Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/512-44-00,
faks 02/512-44-30, elektronska pošta: mirav@pomurske-lekarne.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: izdelava, dobava ter
montaža opreme za lekarniško podružnico Turnišče.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,324.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbeno ceno,
– tehnične pogoje,
– plačilne pogoje.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2/2004-Ob-9755/04:
Lesnina MG oprema d.d. Ljubljana, kontaktna oseba: Janko Ogrizek, inž. gradb.,
Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
02/252-48-78, faks 02/252-67-11, elektronska pošta: info@lesnina-mg.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,751.686 SIT; najnižja
ponudba 7,751.685 SIT, najvišja ponudba
9,978.288 SIT.

Valuta: 15 dni od potrditve končnega
obračuna.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): 4,705.741 SIT; valuta: 15 dni po obračunu; delež: 60%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 38 z dne 16. 4. 2004,
Ob-9755/04.
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: 8. 7. 2004.
Pomurske lekarne Murska Sobota
Št. 404-08-225/2004-12
Ob-19250/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna oseba: Sonja Jekovec, Kardeljeva ploščad 25,
1000, Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11,
faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si, internetni naslov:
www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 148/2004-ODP, izdelava in tisk vojaških topografskih kart v
merilu 1:25000 ter 1:50000.
II.5) Kratek opis:
I. sklop – preoblikovanje in tisk vojaških topografskih kart RS v merilu 1:
25000 (VTK 25),
II. sklop – razvoj izdelave DTK/VTK 50
– spremljava, nadzor, kartografska obdelava za 5 listov,
III. sklop – priprava na tisk in tisk vojaških topografskih kart RS v merilu 1:
50000 (VTK50).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,950.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena: 1 – 40 točk,
– izkušnje in reference ponudnika na primerljivih delih: 1 – 20 točk,
– usposobljenost nosilcev (ključnega
osebja) in razpoložljiva rač. oprema: 1 – 30
točk,
– izvedbeni rok: 1 – 10 točk.
Skupno število možnih točk je 100. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki doseže najvišje skupno število točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 148/2004-ODP:
I. sklop: Geodetski zavod Slovenije
d.d., kontaktna oseba: Matjaž Kos, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/432-71-21, faks 01/432-73-65, elektronska pošta: Info@gzs-dd.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – vrednost pogodbe:
14,583.333 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.3.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 148/2004-ODP:
II. sklop: Geodetski inštitut Slovenije,
kontaktna oseba: dr. Dušan Petrovič, Jamova c. 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/200-29-00, faks 01/425-06-77, elektronska pošta: Dusan.petrovic@geod-is.si.
V.3.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – vrednost pogodbe:
8,333.333 SIT.
V.4.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.5.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 148/2004-ODP:
III. sklop: Geodetski inštitut Slovenije,
kontaktna oseba: dr. Dušan Petrovič, Jamova c. 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/200-29-00, faks 01/425-06-77, elektronska pošta: Dusan.petrovic@geod-is.si.
V.5.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – vrednost pogodbe:
5,033.333 SIT.
V.6.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-225/2004-12.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 51 z dne 7. 5.
2004, Ob-11937/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 7. 2004.
Ministrstvo za obrambo

– R Kangoo Express pod. Kabina 1,5
DCI 65 KM: 2,780.000 SIT,
– R Traffic kombi CB 2 L2H1P2MC:
4,160.000 SIT,
–R
Traffic
Furgon
L2H2P2MC:
4,035.000 SIT,
– R Grand Scenic Expression Confort
1,9 DCI: 3,970.000 SIT,
– R Laguna Grandtour 2,2 DCI Privilege
Proactive: 4,720.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: VOD-05/04 P.
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. 47 z dne 30. 4. 2004,
Ob-11176/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: javno naročilo se je
oddalo samo za sklop A), za sklop B) se bo
javno naročilo nadaljevalo po postopku s
pogajanji brez predhodne objave.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 7. 2004.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 166/03
Ob-19258/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Institut informacijskih znanosti,
kontaktna oseba: Slavko Šerod, Prešernova 17, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/252-03-31, faks 02/252-63-36, elektronska pošta: izum@izum.si, internetni naslov:
http:\\www.izum.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN34/2004.
II.5) Kratek opis:
1. 2 kosa računalniški strežnik, ki podpira operacijske sisteme OpenVMS, Unix
(Alpha Server DS25 ali podoben);
2. 6 kosov računalniški strežnik, ki
podpira operacijski sistem Windows
(DL380 ali podoben);
3. nadgradnja obstoječega diskovnega polja SAN.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– izpolnjevanje tehničnih zahtev,

– cena ponujene opreme,
– reference ponudnika in kadrov.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN34/2004: ECS d.o.o.,
kontaktna oseba: mag. Franc Škedelj, direktor, Motnica 7, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/588-71-00, faks 01/588-71-70, elektronska pošta: info@ecs.si, internetni naslov:
http:\\www.ecs.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 46,275.260,40 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 4. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 7. 2004.
Institut informacijskih znanosti
Ob-19382/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., kontaktna oseba: Vital Hribar,
Verovškova 70, p. p. 2374, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-97-60, faks
01/588-97-59, elektronska pošta: vital.hribar@energetika-lj.si, internetni naslov:
http://www.holdingljubljana.si/energetika.
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: VOD-05/04 P.
II.5) Kratek opis: motorna vozila po
sklopih:
A) osebna vozila,
B) tovorna vozila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 49,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena vrednost – 70 točk,
– pogostost obveznega vzdrževanja
– 10 točk,
– reference – 10 točk,
– število servisov – 5 točk,
– rok dobave – 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. VOD-05/04 P: Renault
Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Igor
Kastelic, Dunajska 22, 1511 Ljubljana, Slovenija, tel. 041/375-665, faks 01/432-40-64,
elektronska pošta: igor.kastelic@renault.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cene na enoto za posamezne
tipe avtomobilov za sklop A) osebna vozila:
– R Clio 5V Authentique Confort 1,2 16V:
1,935.000 SIT,
– R Clio Serviser 1,2 Authentique Pack:
1,820.000 SIT,
– R Kangoo Express Super Confort 1,2
16V: 2,190.000 SIT,

Stran

Ob-19384/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., kontaktna oseba: Peter Hvastja,
Verovškova 70, p. p. 2374, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-95-40, faks
01/588-97-59, elektronska pošta: peter.hvastja@energetika-lj.si, internetni naslov:
http://www.holdingljubljana.si/energetika.
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: PDO-13/04.
II.5) Kratek opis: zamenjava obstoječega sistema Teleperm za vodenje
vročevodnega kotla z novim sistemom
PCS 7 PS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena vrednost – 80 točk,
– reference delujočega sistema Teleperm 220E – 10 točk,
– reference delujočega sistema PCS
7– 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. PDO-13/04: Siemens,
d.o.o., kontaktna oseba: Aleš Prešern, Bratislavska 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-61-76, faks 01/474-61-06, elektronska pošta: ales.presern@siemens.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost:
18,160.766,17 SIT.
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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PDO-13/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 25 z dne 19. 3. 2004,
Ob-7017/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 7. 2004.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 377/04
Ob-19400/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, kontaktna oseba: Služba za javna naročila, Zaloška
cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks
01/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: nakup kruha, pekarskega peciva, prepečenca in slaščičarskega peciva; po posameznih sklopih:1.
sklop: kruh; 2. sklop: pekarsko pecivo,
3. sklop: prepečenec, 4. sklop: slaščičarsko pecivo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 57,300.000 SIT brez DDV za celotno
javno naročilo oziroma:
1. sklop: kruh: 30,500.000 SIT brez
DDV,
2. sklop: pekarsko pecivo: 15,800.000
SIT brez DDV,
3. sklop: prepečenec: 6,000.000 SIT
brez DDV,
4. sklop: slaščičarsko pecivo: 5,000.000
SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena:
1. najnižja končna ponudbena vrednost
za sklop: 100%.
– za 3. sklop: prepečenec,
– za 4. sklop: slaščičarsko pecivo;
ali ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. najnižja končna ponudbena vrednost
za sklop: 80%;
2. kakovost – senzorična ocena: 20%:
– za 1. sklop: kruh,
– za 2. sklop: pekarsko pecivo;
2. kakovost – senzorična ocena 20%.
Pri merilu kakovost – senzorična ocena je
ocenjevanje potekalo na podlagi “pravila o
ocenjevanju kruha” Združenja pekov – Žitna
skupnost, Masarykova 36, 1000 Ljubljana.
Na podlagi opisa senzoričnega ocenjevanja
(podrobnejši opis je bil naveden v razpisni
in ponudbeni dokumentaciji) izdelkov za
navedena sklopa predmetnega javnega
naročila ponudnik prejme: 20 točk (izdelek,
ki bo pri senzoričnem ocenjevanju strokovne komisije prejel od 5 do 8 točk); 15 točk
(izdelek, ki bo pri senzoričnem ocenjevanju
strokovne komisije prejel od 9 do 12 točk);
10 točk (izdelek, ki bo pri senzoričnem ocenjevanju strokovne komisije prejel od 13 do
16 točk); 0 točk (izdelek, ki bo pri senzoričnem ocenjevanju strokovne komisije prejel
17 in več točk).
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12/2004 – 1. sklop: kruh:
Žito prehrambena industrija d.d., Šmartinska cesta 154, 1529 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/524-56-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): pogodbena cena
24,901.503,30 SIT brez DDV; 27,018.131,08
SIT z DDV.
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. 12/2004 – 2. sklop: pekarsko pecivo: Žito prehambena industrija
d.d., Šmartinska cesta 154, 1529 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/524-56-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena cena 8,695.676
SIT brez DDV; 9,434.808,46 SIT z DDV.
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. 12/2004 – 3. sklop: prepečenec: Žito prehrambena industrija d.d.,
Šmartinska cesta 154, 1529 Ljubljana, Slovenija, faks 01/524-56-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): pogodbena cena
3,961.725,30 SIT brez DDV; 4,298.471,95
SIT z DDV.
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. 12/2004 – 4. sklop: slaščičarsko pecivo: Žito prehrambena industrija
d.d., Šmartinska cesta 154, 1529 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/524-56-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): pogodbena cena
3,694.345,40 SIT brez DDV; 4,008.365,28
SIT z DDV.
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:
31. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2 (za 1.
sklop, 2. sklop in 4. sklop 2 ponudbi in za 3.
sklop 1 ponudba).
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 25 z dne 19. 3. 2004,
Ob-6920/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 7. 2004.
Klinični center Ljubljana
Ob-19405/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Cerknica-Loška dolina,
kontaktna oseba: Metka Dragolič, Cesta
4. maja 17, 1380 Cerknica, Slovenija, tel.
01/70-50-100, faks 01/70-50-118, elektronska pošta: metka.dragolic@zd-cerknica.si.

I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2.
II.5) Kratek opis: reševalno vozilo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 80 točk,
– garancija – 10 točk,
– dobavni rok – 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2: Medicop medicinska
oprema d.o.o., kontaktna oseba: Aleksander
Podlunšek, Obrtna ulica 43, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, tel. 02/53-11-203, faks
02/53-11-726.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,192.219 SIT; najnižja
ponudba 9,150.000 SIT, najvišja ponudba
9,192.219 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 48-51 z dne 7. 5. 2004,
Ob-11899/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
Zdravstveni dom Cerknica-Loška dolina
Ob-19498/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije,
kontaktna oseba: Igor Štraus, Šmartinska
cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-28-23, faks 01/478-27-43, elektronska pošta: igor.straus@gov.si, internetni naslov: www.gov.si/durs.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 10/2004 – Pohištvo.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
pohištva na lokacijah Davčne uprave
Republike Slovenije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 10/2004 – Pohištvo:
Biring Tamiz d.o.o., Motnica 9, 1236 Trzin,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 13,986.012 SIT.
Ali: najnižja ponudba 13.986.012 SIT /
najvišja ponudba 26.233.363,20 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št 54-55 z dne 21. 5.
2004, Ob-13258/04.
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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: 12. 7. 2004.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije

II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija Prešernove ceste v Domžalah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,281.083,85 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena
90% in reference 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 40510-03/04: Hidrotehnik
d.d., kontaktna oseba: Tomaž Škerjanc, Slovenčeva 97, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/568-24-91, faks 01/534-15-13, elektronska pošta: tomaz.skerjanc@hidrotehnik.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 60,281.083,85 SIT, najvišja ponudba:
75.980.596 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da: Uradni list RS, št. 32 z dne
2. 4. 2004, Ob-8329/04.
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: 7. 7. 2004.
Občina Domžale

Ob-19581/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, kontaktna oseba: Vesna Paljk, Altus
consulting d.o.o., Gerbičeva 60, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-91-00, faks
01/283-22-43.
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: 33.25.32.20-6, dodatni predmeti:
33.25.33.10-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka naročila i82-5/03.
II.5) Kratek opis: nakup LC/MS/MS sistema (tekočinski kromatograf in masni
spektrometer) za potrebe Veterinarske
fakultete Univerze v Ljubljani, Inštituta
za higieno živil.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 59,000.000 SIT brez DDV.
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:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– dobavni rok,
– garancijski rok,
– servisne podpore.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. i82-5/03: Instrumentalia
d.o.o., kontaktna oseba: Gorazd Einsiedler,
Tomačevo 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/563-53-09, faks 01/563-53-10, elektronska pošta: instrumentalia@siol.ent.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 68,400.000 SIT z
DDV.
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: številka i82-5/03.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik je izvedel
postopek s pogajanji brez predhodne objave v skladu s 1. točko tretjega odstavka
20. člena ZJN-1-UPB1, saj je naročnik v

pogajanja vključil oba ponudnika, ki sta v
postopku javnega razpisa za oddajo naročila blaga po odprtem postopku: nakup
LC/MS/MS sistema (tekočinski kromatograf
in masni spektrometer), ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 1 z dne 9. 1. 2004,
Ob-198/04, oddala ponudbi. V navedenem
postopku naročnik ni izbral ponudnika, sta
pa bili ponudbi obeh ponudnikov skladni z
zahtevo za izpolnjevanje pogojev iz 42. člena ZJN-1-UPB1 (priznanje sposobnosti).
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 7. 2004.
Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta

Gradnje
Ob-19178/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Šempas, kontaktna oseba: Alenka Rodman, Šempas
76c, 5261 Šempas, Slovenija, tel.
05/307-71-00, faks 05/307-71-20, elektronska pošta: Os.sempas@guest.arnes.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: izvedba gradbeno
obrtniških in instalacijskih del za obnovo vrtca v Osnovni šoli Šempas.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 54,166.665 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 95 točk,
– garancijski rok – 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN VV-1/2004: Portal,
d.o.o., Podjetje za izvajanje zaključnih del v
gradbeništvu, kontaktna oseba: Mlekuž Danilo, Na logu 10, 5220 Tolmin, Slovenija, tel.
05/381-01-46, faks 05/388-21-09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 49,873.511,30 SIT; najnižja ponudba 49,873.511,30 SIT, najvišja
ponudba 68,169.311 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 51 z dne 7. 5. 2004,
Ob-11961/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2004.
Osnovna šola Šempas
Ob-19184/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Domžale, kontaktna oseba: Jože
Petarka, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale, Slovenija, tel. 01/722-01-00, faks
01/721-42-31, elektronska pošta: komunalne.zadeve@domzale.si, internetni naslov:
www.domzale.si.

Stran

Št. 03/2004
Ob-19381/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vodovod-kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., v
imenu Občine Štore, kontaktna oseba: Petra
Kodela Felicijan, Lava 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-50-300, faks 03/42-50-310,
elektronska pošta: info@vo-ka-celje.si, internetni naslov: www.vo-ka-celje.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNGD03/2004.
II.5) Kratek opis: odvod odpadnih fekalnih vod Kompole.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena – 80%,
2. usposobljenost – 10%,
3. reference – 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. JNGD03/2004:
ISAR d.o.o., kontaktna oseba: Igor Izlakar,
Petelinškova 13, 3212 Vojnik, Slovenija, tel.
041/643-433, faks 03/57-73-957.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 31,722.076,93 SIT, najvišja ponudba
47,621.080,58 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.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 38 z dne 16. 4. 2004,
Ob-9789/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 7. 2004.
Vodovod-kanalizacija,
javno podjetje d.o.o.;
v imenu Občine Štore
Št. 04/2004
Ob-19383/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vodovod-kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., v imenu Mestne občine Celje,
kontaktna oseba: Petra Kodela Felicijan, Lava 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-50-300, faks 03/42-50-310, elektronska pošta: info@vo-ka-celje.si, internetni
naslov: www.vo-ka-celje.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNGD04/2004.
II.5) Kratek opis: vodovod Košnica
– razširitev omrežja proti Libojem (Zg.
Košnica).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena – 80%,
2. usposobljenost – 10%,
3. reference – 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JNGD04/2004: NIVO,
gradnje in ekologija, d.d., Celje, kontaktna
oseba: Peter Štefanec, inž. grad., Lava 11,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-24-100,
faks 03/42-24-172, elektronska pošta: uprava@nivo.si, internetni naslov: www.nivo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 36,408.498,24 SIT; najnižja ponudba 36,408.498,24 SIT, najvišja
ponudba 39,571.195 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:
10. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 44-47 z dne 30. 4.
2004, Ob-10966/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 7. 2004.
Vodovod-kanalizacija,
javno podjetje d.o.o.
Ob-19439/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni
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sklad, kontaktna oseba: Biserka Prošek,
Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-10-500, faks 01/47-10-503,
elektronska pošta: biserka.prosek@stanovanjskisklad-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 501.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-4-G/2004.
II.5) Kratek opis: izgradnja »Stanovanjske stavbe 25a« na Livadah v Izoli.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 320,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2305-4/04: Makro 5 gradnje d.o.o., kontaktna oseba: Mitja Žigante,
Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/66-35-600, faks 05/66-35-610, elektronska pošta: gradnje@makro5.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 363,522.510 SIT ali:
najnižja ponudba: 363,522.510 SIT, najvišja
ponudba: 386,000.655,72 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
Če je odgovor da, navedite sklic na obvestilo: Ur. l. RS, št. 55 z dne 21. 5. 2004,
Ob-12894/04.
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: 12. 7. 2004.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije
javni sklad
Ob-19641/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni gospodarski zavod, Protokolarne storitve
Republike Slovenije, kontaktna oseba: Majda Markun, Predoslje 39, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/260-15-00, faks 04-260-11-00,
elektronska pošta: Brdo@gov.si, internetni
naslov: www.brdo.com.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501,1; 503,5; 503,3;
503,2.
II.5) Kratek opis: izvedba gradbenih in
obrtniških del za potrebe JGZ Brdo, Protokolarne storitve RS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 120,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Ponudbena cena 100 točk, kvalitetno in
pravočasno opravljena dela 13 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 2-22-2-0004/04:
Gradbinec GIP, gradbeništvo d.o.o., kontaktna oseba: Simon Jan, Nazorjeva 1,
4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/271-10-00,

faks 04/271-10-10, elektronska pošta: Info@gradbinec-gip.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 119,147.368 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2-22-2-0004/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 01.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št 167 z dne 14. 5.
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: 12. 7. 2004.
JGZ Brdo

Storitve
Ob-19169/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, kontaktna oseba: Nataša Jeršič,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-92-43, faks 01/478-92-06, elektronska pošta: Natasa.jersic@gov.si, internetni
naslov: http://www.arsktrp.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.5) Kratek opis: vzpostavitev zajema
subvencij v medmrežju v zvezi z nadgradnjo programske opreme za podporo
izvajanja administrativnega postopka za
izplačevanje subvencij v kmetijstvu »Informacijska podpora IAKS«.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 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) Utemeljitev izbire s pogajanji:
zaradi nepredvidljivih okoliščin so nastopile
dodatne potrebe po storitvah (vzpostavitev
zajema Subvencij v medmrežju), ki jih tehnično in ekonomsko ni mogoče ločiti od prvotnega naročil, ki je bilo oddano izvajalcu
S&T Hermes plus d.d. vzdrževanje in dopolnjevanje namenske programske opreme
za podporo izvajanja administrativnega postopka za izplačevanje subvencij v kmetijstvu »informacijska podpora IAKS«.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/
storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi
v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo:
Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 027-5/2003: S&T Hermes
Plus d.d., kontaktna oseba: Matej Kranjc,
Šlandrova 2, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel. 01/58-95-200, faks 01/58-95-201,
elektronska pošta: info@hermes-plus.si, internetni naslov: http://www.hermes-plus.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 27,991.561,50 SIT.
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. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2004.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja

Onkološki inštitut Ljubljana z moduli:
radioterapija, citologija/patologija, diagnostične enote.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blaga/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbeno ceno,
– izvedbeni rok,
– način izvedbe,
– plačilne pogoje.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. INFO-WEBDR-1/04:
Marand d.o.o. Ljubljana, kontaktna oseba:
Andrej Marčič, direktor, Cesta v Mestni
Log 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/283-33-77, faks 01/283-33-88, elektronska pošta: Info@marand.si, internetni naslov: www.marand.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 38,308.480 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:
17. 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 to obvestilo odposlano: 9. 7. 2004.
Onkološki inštitut Ljubljana

Ob-19170/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, kontaktna oseba: Nataša Jeršič,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-92-43, faks 01/478-92-06, elektronska pošta: Natasa.jersic@gov.si, internetni
naslov: http://www.arsktrp.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.5) Kratek opis: izvajanje ukrepov
SKOP v zvezi z nadgradnjo programske
opreme za podporo izvajanja administrativnega postopka za izplačevanje
subvencij v kmetijstvu »Informacijska
podpora IAKS« v letih 2002-2004.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s
pogajanji: zaradi nepredvidljivih okoliščin
so nastopile dodatne potrebe po storitvah
(izvajanje ukrepov SKOP), ki jih tehnično in
ekonomsko ni mogoče ločiti od prvotnega
naročila, ki je bilo oddano izvajalcu MAOP
d.o.o.: nadgradnja programske opreme za
podporo izvajanja administrativnega postopka za izplačevanje subvencij v kmetijstvu
»Informacijska podpora LAKS«.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo
se
dodatne
gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo:
Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 027-29/2001:
MAOP Računalniški inženiring d.o.o.,
kontaktna oseba: Marko Mugerle, Moškričeva 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/542-53-13, faks 01/542-43-28, elektronska pošta: info@maop.si, internetni naslov:
http://www.maop.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 38,019.146,47 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2004.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 198/04
Ob-19221/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Varstveno delovni center Novo mesto, kontaktna oseba: Ema Luzar, Šmihel 3, 8000,
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/393-32-46,
faks 07/393-32-55.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 25.
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.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak 93100000-9.
II.3.2.) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 93.01.13
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 02/2004.
II. 5) Kratek opis: predmet javnega naročila je sukcesivno dnevno opravljanje
storitev pranja perila za potrebe Varstveno delovnega centra Novo Mesto.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,500.000 SIT za leto 2004 ter
10,500.000 SIT za leto 2005.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1.) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 02/2004: Kemična
čistilnica in pralnica Venera, Dular Matjaž
s.p. kontaktna oseba: Dular Matjaž, Vavta
vas 5, 8351 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/308-37-63.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 257,52/kg
suhega perila.
V.2.1.) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 02/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-11881/04.
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: 6. 7. 2004.
Varstveno delovni center Novo mesto
Ob-19251/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Onkološki inštitut Ljubljana, kontaktna oseba:
Gorazd Noč, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-91-27, faks 01/587-94-06,
elektronska pošta: Gnoc@onko-i.si, internetni naslov: www.onko-i.si/.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 07.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.21.20.00-4.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPC 84250.
II.4) OZNAKA javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: INFO-WEBDR-1/04.
II.5) Kratek opis: nadgradnja integralnega informacijskega sistema za

Stran

Št. 63/2004
Ob-19408/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Gornji Grad, kontaktna oseba:
Tina Gutman, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad, Slovenija, tel. 03/839-18-50,
faks 03/839-18-64, elektronska pošta: tina.gutman@gornji-grad.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.5) Kratek opis: opravljanje dnevnih
prevozov učencev OŠ Frana Kocbeka
Gornji Grad po šolskem koledarju za
šolsko leto 2004/2005. Izvajanje prevozov
učencev OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad se
opravlja po šolskem koledarju 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.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
1. sklop: 4,000.000 SIT,
2. sklop: 11,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– najnižja cena,
– fiksnost cen,
– plačilni pogoji.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 403-11/2004 (1. sklop):
A.P. in prevoz oseb Nadlučnik Franc s.p.,
kontaktna oseba: Franc Nadlučnik, Radmirje 104, 3333 Ljubno ob Savinji, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,292.290 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
Vrednost (brez DDV): 3,045.890 SIT.
Delež: 71%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 403-11/2004 (2. sklop):
A.P. in prevoz oseb Nadlučnik Franc s.p.,
kontaktna oseba: Franc Nadlučnik, Radmirje 104, 3333 Ljubno ob Savinji, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,983.900 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
Vrednost (brez DDV) 1,635.900 SIT.
Delež 15%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-11/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 54-55 z dne 21. 5.
2004, Ob-12715/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 7. 2004.
Občina Gornji Grad

Mednarodni razpisi
Št. 32/2004

Ob-19472/04

Javni razpis za dobave blaga
Razvoj poslovnih con za odpiranje
delovnih mest
Slovenija
1. Številka objave: /
2. Postopek: javni razpis brez omejitev.
3. Program: Phare.
4. Financiranje: SI0106.01.01.0028.
5. Naročnik: Razvojni javni sklad Lendava,
Glavna ulica 9, 9220 Lendava, Slovenija.
Pogodba
6. Opis projekta: s projektom se bo povečala zaposljivost v Pomurski regiji. Ta regija
nima zadostnih lastnih zaposlitvenih možnosti. Povečali bomo interes za vlaganja v dveh
različnih poslovnih conah. Preko teh vlaganj
se bodo odprle nove zaposlitvene možnosti
in delovna mesta. Za uresničitev projekta je
potrebno doseči partnerstvo lokalnih dejavnikov, ki sodelujejo pri oblikovanju ponudbe
potencialnim vlagateljem. Predvidene so aktivnosti za njihovo motivacijo in usposabljanje.
Motivirati in aktivirati je treba tudi potencialne
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vlagatelje. Razvili bomo marketinška orodja in
usposobili ekipo, ki bo kontinuirano izvajala te
aktivnosti. V enem letu je predvideno odprtje
petdesetih novih in ohranitev dvajsetih obstoječih delovnih mest, ki jim grozi ukinitev. Za
realizacijo tega cilja je potrebno usposabljanje
kadrov za potrebe potencialnih investitorjev
– novih delodajalcev. Aktivnost bo usmerjena
v usposabljanje za potrebe podjetij v dveh
conah, potrebe novih investitorjev v coni in
v povečanje zaposlitvenih možnosti težje zaposljivih oseb.
7. Število in nazivi sklopov:
– sklop 1 – pisarniško pohištvo,
– sklop 2 – računalniška oprema.
Pogoji za sodelovanje na razpisu
8. Primernost in pravilo izvora: na razpisu
lahko enakopravno sodelujejo fizične in pravne osebe (posamezno ali na osnovi skupnega nastopa – joint venture/konzorcij) iz držav
in območij ki jih pokriva program, iz katerega
je pogodba financirana (glej tudi točko 18).
Vsi končni izdelki, ki bodo dobavljeni v okviru
pogodbe, morajo izvirati iz teh držav.
9. Osnove za izločitev: ponudniki morajo
predložiti izjavo, da niso v enem od postopku
ali stanj navedenem v odstavku 2.3.3 Priročnika za pogodbe z zunanjimi partnerji.
Zahtevane izjave so naštete v razpisni dokumentaciji.
10. Število ponudb: ponudniki lahko predložijo eno ali več ponudb za enega ali oba
sklopa. Delne ponudbe ali variantne rešitve
se ne bodo upoštevale.
11. Informativni sestanek: informativni sestanek s ponudniki ni planiran.
12. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo
biti veljavne 90 dni od roka za oddajo ponudb.
13. Rok za izvedbo del: rok dobave blaga
za oba sklopa je en mesec od podpisa pogodbe, oziroma ponudnik lahko ponudi svoj
ugodnejši rok.
Merila za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov in izbor najugodnejše ponudbe
14. Merila za izbor najugodnejše ponudbe: za dobave blaga brez storitev je edini kriterij cena. Komisija za ocenjevanje ponudb
bo izbrala ponudnika, čigar ponudba bo imela
najnižjo ceno, pri čemer pa mora dobavljeno
blago ustrezati kriterijem navedenim v tehnični dokumentaciji.
Postopek razpisa
15. Pridobitev razpisne dokumentacije:
razpisna dokumentacija je na voljo na naslednjem naslovu: Razvojni javni sklad Lendava,
Glavna ulica 9, 9220 Lendava, Slovenija. Ponudbe morajo biti predložene na način in v
obliki, kot je predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji.
16. Rok za oddajo ponudb: ponudbe morajo biti oddane najkasneje do 16. 8. 2004, do
10. ure po lokalnem času, na naslednji naslov: Razvojni javni sklad Lendava, Glavna
ulica 9, 9220 Lendava, Slovenija. Katerakoli
ponudba, prejeta po tem roku, se ne bo obravnavala.
17. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo javno, dne 17. 8. 2004, ob 8. uri po lokalnem času, na naslednjem naslovu: Razvojni
javni sklad Lendava, Glavna ulica 9, 9220
Lendava, Slovenija.
18. Pravna osnova: dobavo opreme financira Evropska komisija iz sredstev Phare
v okviru Finančnega memoranduma, ki sta
ga za leto 2001 podpisali Evropska komisija in Republika Slovenija. Pravna podlaga
za objavo razpisa je Uredba o ratifikaciji
okvirnega sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Komisijo Evropske skupnosti o

uresničevanju ukrepov povezanih s finančnimi, tehničnimi in drugimi oblikami sodelovanja (Ur l. RS, št. 56/93), Finančni pravilnik
z dne 21. decembra 1977, ki velja za splošni
proračun Evropske skupnosti, nazadnje dopolnjen z uredbo Sveta (EC) št. 2458/98 z
dne 23. novembra 1998, še posebej pa poglavje IX. Zunanja pomoč ter Zakona o javnih
naročilih, odstavek 2a člena 2 (Ur.list RS, št.
39/00, 102/00, 2/04).
Razvojni javni sklad Lendava
Št. 35/2004

Ob-19473/04

Supply Procurement Notice
Development of business zones to open
new workplaces Slovenia
1. Publication reference
2. Procedure: Open Local Tender.
3. Programme: Phare.
4. Financing: SI0106.01.01.0028.
5. Contracting authority: Razvojni javni
sklad Lendava, Glavna ulica 9, 9220 Lendava, Slovenia.
Contract specifications
6. Description of the contract: With the
project we wish to increase employability in
Pomurje region. In this region there are insufficient employment possibilities. We will
increase the interest in investment into two
business zones. Through these investments
new employment possibilities and workplaces
will be opened. For the project realization it
is necessary to provide partnership of local
factors that participate in forming the offer for
potential investors. We have designed activities for their motivation and training. Also the
potential investors have to be motivated and
activated. We will develop marketing tools
and train a team that will continuously perform these activities. In one year we intend
to open fifty workplaces and retain twenty
existent workplaces that are threatened to
be cut. To achieve this goal it is necessary to
train personnel to meet the needs of potential
investors – new employers. The activities will
be directed into training to meet the needs of
companies in both zones, the needs of new
investors in the zone and the increase the
employment possibilities for disadvantaged
groups.
7. Number and titles of lots:
Lot 1 – Office furniture,
Lot 2 – Computer equipment.
Terms of participation
8. Eligibility and rules of origin: Participation is open on equal terms to all natural and
legal persons [participating either individually
or in a grouping (consortium) of tenderers] of
the Member States and the countries and
territories of the regions covered and/or authorised by the Regulation or other specific
instruments applicable to the programme under which the contract is financed (see also
item 18 below). All final products supplied
under this contract must originate in these
countries.
9. Grounds for exclusion: Tenderers must
submit a statement to the effect that they are
not in any of the situations listed in point 2.3.3
of the Practical Guide to contracts procedures
financed by the general budget of the European Communities in the context of external
actions. All needed statements have been
listed in Tender Supply Documentation.
10. Number of tenders: Tenderers may
submit one or more tender(s) for one or
more lots. Tenders for parts of a lot will not
be considered. Tenderers may not submit
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a tender for a variant solution in addition to
their tender for the supplies required in the
tender dossier.
11. Information meeting and/or site visit:
No information meeting is planned.
12. Tender validity: Tenders must remain
valid for a period of 90 days after the deadline
for submission of tenders.
13. Period of execution: delivery period for
all Lots is one month after the signing of the
Contract or the Tenderer must state his best
delivery schedule.
Selection and award criteria
14. Award criteria: For supply contracts
without a service component, the sole award
criterion shall be the price. The contract shall
be awarded to the lowest compliant tender;
however all offered goods must fulfill all technical criteria listed in Technical Documentation of Tender Dossier.
Tendering
15. How to obtain the tender dossier: The
tender dossier is available from the following
address: Razvojni javni sklad Lendava, Glavna
ulica 9, 9220 Lendava, Slovenia. Tenders must
be submitted using the standard tender form
included in the tender dossier, whose format
and instructions must be strictly observed.
16. Deadline for submission of tenders:
The tenders must be delivered at the latest on
16th August 2004 at 10. a.m. local time to the
following address: Razvojni javni sklad Lendava, Glavna ulica 9, 9200 Lendava, Slovenia. Any tender received after this deadline
will not be considered.
17. Tender opening session: The tenders
will be opened in public session on 17th August 2004 at 8. a.m. local time on the following address: Razvojni javni sklad Lendava,
Glavna ulica 9, 9220 Lendava, Slovenia.
18. Legal basis: Supply of equipment is
financed by the European Commission from
Phare funds in the framework of the Financing Memorandum signed by the EC and the
Republic of Slovenia for 2001. Legal basis for
tendering is the Decree on ratification of the
Framework Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and the European Community Commission on Implementation of Measures related to Financial,
Technical and other Forms of Cooperation
(OG RS 56/93), the Financial Regulations
of 21st December 1977 applicable to the
General Budget of the European Communities, at last amended by Council Regulation
(EC) No.2458/98 of 23rd November 1998 and
in particular Title IX, External Aid, and Public
Procurement Law, section 2a of Article 2 (OG
RS 39/00, 102/00, 02/04).
Razvojni javni sklad Lendava/
Development Public Fund Lendava

– zaposlenega prostorskega planerja
– urbanista, ki je usposobljen za strokovno
pripravo in usmerjanje izvajanja prijavljene
naloge ali kako drugače formalno zagotovljeno opravljanje tehnično-strokovnih nalog
v zvezi z urbanističnim načrtovanjem naselij
in drugih posegov v prostor;
– da za dela, ki so predmet subvencioniranja občina še ni prejela sredstev;
– da je naloga zasnovana v takem obsegu, da bo zagotovljen zaključek najkasneje
do 12. 11. 2004;
– da prejemnik subvencije zagotoviti najmanj 30% sredstev od ocenjene vrednosti
projekta.
Na razpis se prednostno lahko prijavijo
občine, ki še niso prejele nobenih sredstev
na podlagi javnih razpisov za subvencioniranje digitalizacije prostorskih sestavin planskih aktov v letu 2003 in letu 2004 in tiste
občine, ki bodo kandidirale za digitalizacijo
samo tistih delov prostorskih sestavin, za
katere še niso prejele nobenih sredstev.
Podlaga za oceno vrednosti del je okvirna cena 150.000 SIT za digitalizacijo
enega polnega lista kartografske dokumentacije prostorskih sestavin planskega
akta v merilu 1:5.000, kartografskega dela
prostorskih sestavin planskega akta v merilu
1:25.000 in enega lista urbanistične oziroma
krajinske zasnove v merilu 1:5.000 oziroma
1:10.000.
4. Merila za dodelitev subvencije

Ob-19399/04
Na podlagi proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št.
130/03) in 175. člena Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 47/03 in 67/03) objavlja Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (v nadaljnjem besedilu: MOPE),
javni razpis
za subvencioniranje digitalizacije
prostorskih sestavin dolgoročnih in
srednjeročnih družbenih planov občin
v letu 2004
1. Ime in sedež uporabnika: Ministrstvo
za okolje, prostor in energijo, Dunajska 48,
1001 Ljubljana, p.p. 653.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
subvencioniranje stroškov priprave prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občin v digitalni obliki
v letu 2004. MOPE bo subvencioniral aktivnosti občin, ki imajo za cilj preoblikovanje
veljavnih prostorskih sestavin planskih aktov
v digitalno obliko v skladu s Pravilnikom o
pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih in
srednjeročnih družbenih planov občin v digitalni obliki (Uradni list RS, št. 20/03).
3. Pogoji subvencioniranja
Na razpis se lahko prijavijo občine, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– pravno-formalno urejene in zakonito
sprejete prostorske planske akte;

Merila

a)

%

60%

– digitalizira se celotne sprejete
prostorske sestavine planskih aktov
občine

b)

c)

Maks.
točke

60

100%

60

– digitalizira se kartografski del

20%

12

– digitalizira se urbanistična zasnova

10%

6

– digitalizira se krajinska zasnova

10%

6

– digitalizira se kartografska dokumentacija

60%

36

Aktivnosti v zvezi z digitalizacijo prostorskih sestavin planskih aktov občin

30%

– sprejet sklep občinskega sveta o
digitalizaciji

Javni razpisi
Ob-19235/04
Preklic
Javni razpis za izbor lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2004 na področju območnih
služb Ljubljana, Maribor, Murska Sobota,
Novo mesto in Velenje, ki je bil pomotoma
objavljen v Uradnem listu RS, št. 71-72 z
dne 2. 7. 2004, Ob-17856/04, stran 4476,
se prekliče.
Uredništvo

Celovitost digitalizacije sprejetih prostorskih sestavin planskih aktov občin

Vrednost merila
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Aktivnost pri sodelovanju v anketah,
ki jih je pripravil Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje
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Način uporabe meril:
a) Celovitost digitalizacije planskih aktov občin
Ocenjuje se obseg predvidene digitalizacije prostorskega plana. To pomeni, da
bodo največ točk dobile občine, ki bodo
digitalizirale celotni prostorski plan (kartografski del, urbanistične zasnove, krajinske
zasnove in kartografsko dokumentacijo).
Prednostno se daje poudarek digitalizaciji
kartografske dokumentacije, kar je osnova
za pripravo ustreznih evidenc ter za potrebe
priprave poročil.
b) Aktivnosti v zvezi z digitalizacijo
Najvišje število točk je namenjeno posamezni občini, ki je sprejela sklep o digitalizaciji prostorskih sestavin planskih aktov
občine. Število točk se ustrezno zmanjša v
primeru, da digitalizacija poteka, oziroma,
da je občina že digitalizirala posamezne
sestavine veljavnih prostorskih sestavin
plana.
c) Aktivnosti pri sodelovanju v anketah
Ocenjuje se, ali je občina aktivno sodelovala pri anketi, ki jo je posredoval Urad RS
za prostorsko planiranje v letu 2002 z namenom ugotoviti stanje na področju urejanja
prostora na nivoju lokalne skupnosti.
Posamezna merila so ovrednotena v
točkah, oziroma v odstotkih. Seštevek vseh
meril je 100 točk, oziroma 100%.
5. Okvirna višina sredstev in način subvencioniranja
Okvirna višina sredstev je 77 mio SIT.
Subvencionirane bodo tiste občine, ki
bodo pri oceni prijave prejele 45 točk ali
več.
Če bo upravičencev do subvencij več kot
je razpoložljivih proračunskih sredstev, se
bo vsem prejemnikom delež subvencioniranja sorazmerno v enakem odstotku zmanjšal. Pri ocenjeni vrednosti se upošteva število polnih listov iz grafičnega dela veljavnih
prostorskih sestavin, ki pokrivajo območje
občine in so predmet digitalizacije.
6. Rok in način prijave
Rok za oddajo prijav je 29. 7. 2004. Prijave morajo do tega dne prispeti po pošti
oziroma biti oddane do 10. ure v tajništvo
Ministrstva za okolje, prostor in energijo,
Direktorat za prostor – Urad za prostorski
razvoj, Dunajska 21, I. nadstropje, soba 113,
Ljubljana. Prijava mora biti v zaprti ovojnici,
opremljeni z imenom in naslovom predlagatelja ter napisom “Ne odpiraj – Vloga za
subvencije”.
Odpiranje prijav, ki ne bo javno, bo
opravila strokovna komisija 29. 7. 2004.
Prijavljene občine bodo o izboru predlogov
obveščene najkasneje do 16. 8. 2004.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
prejmejo v tajništvu MOPE na prej navedenem naslovu od dneva objave razpisa vsak
delovni dan od 9. do 13. ure ali po pošti na
njihovo zahtevo ali na spletni strani: (http:
//www.gov.si/upp/aktualno_jav_razpis.php).
Občine lahko dobijo dodatne informacije do poteka roka za oddajo prijav na
MOPE, na prej navedenem naslovu vsak
delovni dan med 9. in 14. uro – odgovorna
oseba: mag. Majda Čuček – Kumelj, tel.
01/478-70-73.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Ob-19622/04
Vlada RS, Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, objavlja na podlagi do-
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ločil Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Ur.
l. RS, št. 130/03), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 47/03, 67/03 – popr.), Uredbe
o izvajanju postopkov pri porabi sredstev
strukturne politike v Republiki Sloveniji (Ur.
l. RS, št. 30/04 in 48/04), Programa Pobude skupnosti EQUAL 2004-2006 za RS, ki
ga je sprejela Vlada RS na svoji 72. redni
seji (sklep Vlade RS, št. 915-18/2003-2 z
dne 29. 4. 2004), in Programskega dopolnila za obdobje 2004 – 2006, ki ga je sprejel Nadzorni odbor za izvajanje Programa
Pobude skupnosti EQUAL 2004-2006 za
RS na seji dne 10. 6. 2004
javni razpis
za financiranje razvojnih partnerstev
Pobude skupnosti EQUAL v Republiki
Sloveniji
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Vlada RS,
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je financiranje
razvojnih partnerstev Pobude skupnosti
EQUAL v RS z namenom:
– iskanja možnosti za vključevanje
prikrajšanih skupin v ukrepe in storitve institucij, ki delujejo na področju zaposlovanja in socialnega vključevanja;
– iskanja novih in učinkovitih politik in
praks za reševanje težav, s katerimi se
soočajo prikrajšane skupine na trgu dela;
– iskanja inovacije, ki bi se jo lahko
vgradilo v politike in prakse, da bi bile
prikrajšane skupine, politike, sektorji ali
geografska območja širše pokrita kot doslej.
Javni razpis je v skladu s Programom
Pobude skupnosti EQUAL 2004-2006 za
RS razdeljen na štiri ukrepe:
– Ukrep 1: omogočanje lažjega dostopa do trga dela in vrnitve vanj za tiste, ki
imajo težave pri vključevanju ali vnovičnem
vključevanju vanj, saj mora biti ta odprt za
vse (zaposljivost);
– Ukrep 5: pospeševanje vseživljenjskega učenja in vključevalnih delovnih
praks, ki spodbujajo, da na trg dela pridejo
in na njem ostanejo tisti, ki trpijo zaradi
diskriminacije in neenakosti v povezavi s
trgom dela (prilagodljivost);
– Ukrep 8: zmanjšanje razlik med
spoloma in podpiranje enakopravnosti na
delovnem mestu (enake možnosti);
– Ukrep 9: podpora socialnemu in
poklicnemu vključevanju prosilcev za azil.
Poseben poudarek v vsakem ukrepu je
namenjen zagotavljanju enakih možnosti
med ženskami in moškimi, uporabi informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter
žrtvam trgovine z ljudmi.
Razvojno partnerstvo se mora ob
predložitvi vloge na ta javni razpis opredeliti le za enega od naštetih ukrepov. Če razvojno partnerstvo ni pravna oseba, vlogo
na razpis predloži tako imenovani koordinator razvojnega partnerstva. Ta sme kot
prijavitelj nastopiti le enkrat in le za enega
od naštetih ukrepov, lahko pa kot partner
sodeluje v razvojnih partnerstvih, ki so se
prijavila na katerega od drugih ukrepov.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje na
javnem razpisu

Na razpis se prijavi razvojno partnerstvo kot pravna oseba oziroma, če to ni,
koordinator razvojnega partnerstva, ki je
eden od partnerjev (v nadaljevanju: prijavitelj). Prijavitelj mora za kandidiranje
na javnem razpisu izpolnjevati naslednje
pogoje:
– mora biti fizična ali pravna oseba,
ki je poslovno sposobna skleniti veljavno
pogodbo;
– mora biti registriran za opravljanje
dejavnosti, ki je povezana s predmetom
razpisa;
– mora imeti vsaj še enega partnerja z
drugačnim statusom, ki podpiše partnersko
izjavo (priloga k razpisni dokumentaciji);
– če razvojno partnerstvo na kakršenkoli
način vključuje brezposelne osebe, mora
imeti za partnerja Zavod RS za zaposlovanje;
– mora imeti sedež v Sloveniji;
– cilj njegove dejavnosti v okviru pobude EQUAL ni pridobivanje dobička;
– je neposredno odgovoren za pripravo
in vodenje projekta, torej da ne nastopa kot
posrednik;
– ima stabilne in zadostne vire finančnih
sredstev, da lahko zagotovi kontinuiteto
svoje organizacije ves čas projekta;
– ima izkušnje in lahko dokaže svojo
sposobnost vodenja aktivnosti večjega
obsega v skladu z velikostjo razvojnega
partnerstva, za katerega se zahteva financiranje.
Potencialni prijavitelji niso upravičeni do
kandidiranja na javnem razpisu za dodelitev finančnih sredstev, če:
– so v stečaju ali likvidaciji, z njihovimi
zadevami upravljajo sodišča, so sklenili dogovor z upniki, so prenehali z dejavnostmi
ali so v kateremkoli drugem podobnem
položaju, ki izhaja iz podobnega postopka,
predvidenega z nacionalno zakonodajo ali
predpisi;
– so v postopku za razglasitev stečaja,
za likvidacijo, za upravljanje s strani sodišč,
za dogovor z upniki ali za katerikoli drug
podoben postopek, predviden z nacionalno
zakonodajo ali predpisi;
– so bili obsojeni za kaznivo dejanje v
zvezi s poklicnim vedenjem s sodbo, ki je
pravnomočna (res judicata) (tj. zoper katero ni možna pritožba);
– so krivi grobe poklicne napake, ki je
dokazana s katerimikoli sredstvi, ki jih lahko organ upravljanja upraviči;
– niso izpolnili obveznosti v zvezi
s plačilom davkov v skladu s pravnimi
določbami države, v kateri imajo sedež;
– so krivi za resne lažne navedbe pri
dajanju podatkov, ki jih katerikoli pogodbeni
organi potrebujejo kot pogoj za udeležbo na
javnem razpisu ali za sklenitev pogodbe;
– je bilo zanje s sodbo razglašeno, da
resno kršijo pogodbo, ker niso izpolnili obveznosti v zvezi z drugo pogodbo z istim
pogodbenim organom ali drugo pogodbo, ki
se financira iz javnih finančnih sredstev;
– so poskušali dobiti zaupne podatke
ali vplivati na izbirno komisijo ali organ
upravljanja med postopkom ocenjevanja
tekom sedanjih ali predhodnih razpisov za
oddajo ponudb.
4. Merila za izbor prejemnikov sredstev
Merila, s pomočjo katerih se med tistimi,
ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje, izberejo prejemniki sredstev (razvojna partnerstva):
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Merilo

Maks.
število

1. Merilo ustreznosti

50 točk

2. Merilo kakovosti

60 točk

3. Operativno merilo

50 točk

4. Horizontalna merila

20 točk

Maksimalno število točk

180 točk

Minimalno število točk,
da se vloga izbere

110 točk

Izbrane bodo vloge, ki bodo ovrednotene z najmanj 110 točkami. V primeru večjega števila izbranih vlog od
razpoložljivih sredstev bodo izbrani tisti
prijavitelji, ki bodo zbrali višje število točk. V
primeru da bo več vlog doseglo isto število
točk, bo izbran prijavitelj, katerega vloga je
prej prispela na javni razpis (po zaporedju
prispetja vloge).
5. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za financiranje razvojnih partnerstev
pobude EQUAL, znaša 1.909,705.563 SIT,
od tega je 1.432,279.422 SIT iz sredstev Evropskega socialnega sklada in 477,426.141
SIT sredstev državnega proračuna k sredstvom Evropskega socialnega sklada.
Sredstva bodo črpana iz:
– sredstev pobude EQUAL, proračunske
postavke 3591 EQUAL – sredstva EU in
– sredstev državnega proračuna k sredstvom pobude EQUAL, proračunske postavke PP 3590 EQUAL – Lastna udeležba.
Predvidena okvirna razdelitev sredstev:
– za Ukrep 1 je na razpolago
1.245,460.150 SIT (934,095.112 SIT iz Evropskega socialnega sklada in 311,365.038
SIT iz državnega proračuna);
– za Ukrep 5 je na razpolago 311,365.037
SIT (233,523.778 SIT iz Evropskega socialnega sklada in 77,841.259 SIT iz državnega
proračuna);
– za Ukrep 8 je na razpolago 311,365.037
SIT (233,524.028 SIT iz Evropskega socialnega sklada in 77,841.009 SIT iz državnega
proračuna);
– za Ukrep 9 je na razpolago 41,515.338
SIT (31,136.504 SIT iz Evropskega socialnega sklada in 10,378.835 SIT iz državnega
proračuna).
Najnižja in najvišja višina sredstev, ki so
na razpolago posameznemu prijavitelju, in
delež sofinanciranja
Najnižja višina
sredstev

40,000.000 SIT

Najvišja višina
sredstev

150,000.000 SIT

Delež sofinanciranja
iz javnih sredstev

100%

Sredstva bodo izbranim razvojnim partnerstvom izplačana na podlagi potrjenih
mesečnih ali vsaj četrtletnih poročil, ki so
jim priložena dokazila o plačilu. V primeru
predložene bančne garancije pred podpisom pogodbe bo razvojnemu partnerstvu
izplačano predplačilo v višini največ pet
odstotkov celotne predlagane vrednosti
projekta.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva

Razvojna partnerstva lahko izvajajo
aktivnosti največ tri leta po izboru, razen v
izjemnih primerih, ko se obdobje izvajanja
aktivnosti lahko podaljša, vendar ne dalj kot
do konca aprila 2008.
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve lahko izvede zadnje plačilo 31. decembra 2008.
7. Rok, do katerega morajo biti
predložene vloge za dodelitev sredstev
Rok za predložitev vlog za dodelitev
sredstev je 14. september 2004.
Vloge se oddajo osebno ali po pošti
na Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve. Vloge morajo biti oddane v zaprti
ovojnici. Tiste vloge, ki bodo posredovane
s pošto, morajo biti poslane priporočeno ali
s povratnico na naslov: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana.
Upoštevajo se vloge s poštnim žigom z
vključno 14. septembrom 2004. Vloge, ki
bodo oddane osebno, morajo biti oddane v
vložišče Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5 (IV. nadstropje),
1000 Ljubljana, do zgoraj navedenega datuma do 12. ure.
Pisemske kuverte, prejete po roku za
dostavo vlog, bodo neodprte vrnjene.
8. Obvezna oblika in vsebina vloge
Vloga na razpis mora biti oddana na
standardnem prijavnem obrazcu, ki je
priložen “Navodilom prijaviteljem”. Prijavitelji
morajo pri izpolnjevanju prijavnega obrazca
natančno upoštevati njegovo obliko in ustrezna navodila. Vsaka vloga na razpis mora
vsebovati en podpisan original in tri kopije.
Zaradi lažje obdelave podatkov mora prijavitelj prijavni obrazec in priloge oddati tudi
v elektronski obliki na računalniški disketi.
Dokumentacija mora biti urejena po
vrstnem redu, kot je določeno v razpisni
dokumentaciji. Vloge morajo imeti oznaki:
»Javni razpis za financiranje razvojnega
partnerstva – Ukrep 1« in »Ne odpiraj
– vloga« ali »Javni razpis za financiranje
razvojnega partnerstva – Ukrep 5« in »Ne
odpiraj – vloga« ali »Javni razpis za financiranje razvojnega partnerstva – Ukrep 8«
in »Ne odpiraj – Vloga« ali »Javni razpis za
financiranje razvojnega partnerstva – Ukrep
9« in »Ne odpiraj – Vloga«.
V primeru poziva na dopolnitev vloge,
morajo biti te označene enako kot vloge:
»Javni razpis za financiranje razvojnega
partnerstva – Ukrep 1« in »Ne odpiraj
– Dopolnitev vloge« ali »Javni razpis za financiranje razvojnega partnerstva – Ukrep
5« in »Ne odpiraj – Dopolnitev vloge« ali
»Javni razpis za financiranje razvojnega
partnerstva – Ukrep 8« in »Ne odpiraj
– Dopolnitev vloge« ali »Javni razpis za financiranje razvojnega partnerstva – Ukrep
9« in »Ne odpiraj – Dopolnitev vloge«.
Na hrbtni strani vloge mora biti označen
naziv prijavitelja in obvezno tudi naslov
sedeža prijavitelja.
Nepravilno izpolnjene in označene
pisemske kuverte bodo neodprte vrnjene
prijaviteljem.
Popolna vloga mora vsebovati izpolnjen
prijavni obrazec s prilogami iz razpisne dokumentacije in naslednje listine:
– originalno potrdilo o registraciji, ki ne
sme biti starejše od 30 dni od datuma, ki je
določen za oddajo vlog;
– originalno obvestilo Statističnega
urada RS o identifikaciji in razvrstitvi po
dejavnosti;
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– originalno potrdilo sodišča, da proti
prijavitelju ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali postopek
likvidacije oziroma da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma,
ki je določen za oddajo vlog;
– originalno potrdilo, da je prijavitelj poravnal davke, prispevke in druge obvezne
dajatve ali poslovne obveznosti zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdaja pristojni davčni urad in ki ne sme biti starejši od
30 dni od datuma, ki je določen za oddajo
vlog;
– podatke o finančni in poslovni sposobnosti: BON-1 in BON-2 za leti 2002 in 2003;
prijavitelji, ki so šele začeli s poslovanjem
in zato ne morejo dvigniti obrazca BON-1,
predložijo samo potrdilo izvajalca plačilnega
prometa, ki vodi transakcijski račun prijavitelja. Prijavitelj lahko predloži podatke iz
bilance uspeha in podatke iz bilance stanja,
ki jih potrdi pristojni davčni urad in potrdilo
poslovne banke, ki vodi prijaviteljev transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za prijavitelje, ki
ne predložijo obrazca BON-1). Dokumenti
na dan odpiranja vlog ne smejo biti starejši
od 30 dni;
– izjava prijavitelja, da sprejema vse
pogoje razpisne dokumentacije.
9. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev
Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno 16. septembra 2004.
Strokovna komisija ugotavlja popolnost
vlog skladno z 8. točko »Obvezna oblika in
vsebina vloge« tega javnega razpisa. Prijavitelja, katerega vloga je nepopolna, se v roku
osmih dni po odpiranju vlog pisno pozove k
dopolnitvi vloge. Vloge, katere prijavitelj ne
dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev
vloge, komisija s sklepom zavrže. Pri vsebinskem pregledu se programi točkujejo na
podlagi meril iz 4. točke »Merila za izbor
prejemnikov sredstev«.
10. Rok, v katerem bodo potencialna
razvojna partnerstva obveščena o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo obveščeni o
izidu javnega razpisa najkasneje v roku 45
dni po roku, ki je določen za oddajo vlog.
11. Pritožbeni postopek: prijavitelji lahko vložijo na ministrstvo pritožbo v roku
8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb
z izbranimi prijavitelji.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko morebitni prijavitelji dvignejo na Ministrstvu za
delo družino in socialne zadeve, Kotnikova
28, pisarna št. 725 (Nika Kušer in Darija
Gala), vsak ponedeljek in sredo od 10. do
12. ure, ter na spletnih straneh ministrstva:
www.gov.si/mddsz/zaposlovanje/equal.htm.
Prijavitelji lahko dobijo dodatne informacije na zastavljena pisna vprašanja,
ki jih naslovijo na e-mail naslov:
nika.kuser@gov.si, ali po poštni na naslov:
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve (Nika Kušer), Kotnikova 5, 1000
Ljubljana.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 404-03-37/2004
Ob-19879/04
Na podlagi določb Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. in
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47/03 in 67/03 – popr.), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 62/96, 11/98, 48/99, 46/01 in
97/03), Zakona o ratifikaciji Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Ukrajine o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in
znanosti (Ur. l. RS, št. 19/00, MP 4/00), na
podlagi Programa sodelovanja v znanosti in
tehnologiji med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Ukrajine za obdobje 2002–2005,
z dne 12. 7. 2002 in na podlagi Protokola rezultatov prvega razpisa za skupne
slovensko-ukrajinske projekte za obdobje 2003–2004 podpisanim 24. 4. 2003 v
Ljubljani v okviru Programa sodelovanja v
znanosti in tehnologiji med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ukrajine za obdobje
2002–2005, Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport Republike Slovenije, Trg OF 13,
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstveno-tehnološkega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Ukrajino v
letih 2005 in 2006
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je: sofinanciranje
medsebojnih obiskov (stroški potovanj in
bivanja) slovenskih in ukrajinskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne raziskovalne projekte, in sicer: krajši obiski do 14 dni in daljši
obiski od 1 do 3 mesecev.
3. Ministrstvo RS za šolstvo, znanost
in šport bo obiske sofinanciralo v naslednji
višini:
– prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih v Ukrajini;
– stroške bivanja v Domu podiplomcev
ali izjemoma v hotelu B kategorije in dnevnice za ukrajinske raziskovalce ob obiskih v
Sloveniji (kratki obiski do 14 dni);
– stroške bivanja v Domu podiplomcev in
protivrednost 400 EUR mesečno v SIT (za
namene dnevnic) za ukrajinske raziskovalce
(dolgi obiski od 1 do 3 mesecev).
4. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki so vpisane v evidenco ministrstva za opravljanje raziskovalne
dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma register zasebnih raziskovalcev ter izpolnjujejo
pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni
in razvojni dejavnosti in predpisi ministrstva
ter izvajajo s strani ministrstva financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: JRO), ali s strani
ministrstva financirane oziroma sofinancirane
projekte temeljnega in aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte
(zlasti npr. sodelovanje v 5. oziroma 6. okvirnem programu EU (v nadaljnjem besedilu:
EU) na področju raziskav in tehnološkega
razvoja) oziroma s strani Ministrstva za gospodarstvo RS sofinancirane razvojno-tehnološke projekte, ki zagotavljajo osnovni vir
financiranja predvidenih raziskav;
– vodja projekta mora izpolnjevati pogoje
iz Zakona o raziskovalno-razvojni dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 96/02);
– prednost pri izboru bodo imeli projekti,
ki imajo možnost vključitve v programe in
projekte EU ter projekte EUREKA in COST.
5. Vloga na razpis v 2 izvodih mora vsebovati naslednje elemente:
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a) izpolnjene in podpisane obrazce
s podatki o vlagatelju, vodjih projekta in
drugih sodelujočih raziskovalcih in njihove
reference,
b) kratka življenjepisa slovenskega in
ukrajinskega vodje projekta z najpomembnejšimi publikacijami v zadnjih 5 letih, ki se
nanašajo na vsebino projekta,
c) opis projekta,
d) navedbo osnovnih virov financiranja raziskav na slovenski strani (navedba
projekta/programa, ki je osnova sodelovanja),
e) pregled predlaganih obiskov za dve
leti.
6. Merila za izbiro prijav oziroma vlog za
sofinanciranje
Predlog izbora vlog za sofinanciranje
pripravi s strani ministrstva imenovana
strokovna komisija, pri čemer upošteva
ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov oziroma programov po metodologiji
ministrstva. Navedeno ovrednotenje vključuje: pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije,
znanstveno odličnost in/ali aplikativnost
raziskav, potencialne možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU, uporabnost
projekta v praksi oziroma gospodarstvu,
reference vodje projekta in raziskovalne
skupine, vključenost mladih raziskovalcev,
izvedljivost projekta.
Predlog izbora vlog za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ
(skupni slovensko-ukrajinski odbor).
Obrazloženi sklep o izboru vlog za sofinanciranje (zlasti odobritev števila izmenjav
in odobritev pripadajočih sredstev) izda
ministrstvo na podlagi izbire skupnega slovensko-ukrajinskega odbora za znanstveno-tehnološko sodelovanje, na katerega je
ministrstvo vezano.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 5,000.000 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.
8. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je 2 leti. Predvideni rok začetka
izvajanja je januar 2005.
9. Pisne vloge z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, vloga na javni razpis za
sofinanciranje znanstveno-tehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ukrajino v letih 2005 in 2006«, morajo vlagatelji
dostaviti v zaprtih ovojnicah in z označbo
vlagatelja na naslov: Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, Barbara Benčič, Trg OF
13, 1000 Ljubljana.
Vloge morajo prispeti v glavno pisarno
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa
te vloge, do vključno ponedeljka, 9. avgusta
2004, do 15. ure.
Vlagatelji, ki so že dostavili vloge na javni
razpis za sofinanciranje znanstveno-tehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ukrajino v letih 2005 in 2006, objavljen v Ur. l. RS, št. 51 z dne 7. 5. 2004, ne
morejo predložiti vloge za sofinanciranje tudi
po predmetnem javnem razpisu.
10. Vloge bo po preteku tega roka odprla
strokovna komisija.
11. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala
in bodo vrnjene vlagateljem.

12. Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva RS za šolstvo, znanost in šport, v sredo, 11. avgusta 2004, ob 10. uri.
13. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni predvidoma do konca
decembra 2004 po zasedanju skupnega
odbora.
14. Razpisna dokumentacija bo po objavi tega javnega razpisa 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 Barbara Benčič (tel.
01/478-46-74), elektronska pošta: barbara.bencic@gov.si.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Ob-19418/04
Društvo slovenskih pisateljev v skladu z
Zakonom o knjižničarstvu (Uradni list RS, št.
87/01 in 96/02) in Pravilnikom o izvajanju
knjižničnega nadomestila (Uradni list RS,
št. 42/04) objavlja
javni razpis
za štipendije iz naslova knjižničnega
nadomestila za leto 2004
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
razdelitev štipendij iz naslova knjižničnega
nadomestila za leto 2004. Razpis je namenjen avtorjem monografskih publikacij
vseh literarnih zvrsti, literarne kritike in literarne vede, ki so del knjižničnega gradiva
v slovenskih splošnih knjižnicah. Štipendije
bodo razdeljene v dveh kategorijah in treh
vrstah.
Kategoriji: vrhunski ustvarjalec in perspektivni ustvarjalec.
Vrste štipendij: raziskovalna, izobraževalna in delovna.
Kriterije za pridobitev štipendije iz obeh
kategorij in vseh treh vrst določa točkovnik
Društva slovenskih pisateljev, ki je del razpisne dokumentacije.
2. Razpisni rok: razpis se prične 16. 7.
2004 in se zaključi 16. 8. 2004.
3. Razpisna dokumentacija: besedilo
razpisa, točkovnih za dodelitev štipendij z
naslov knjižničnega nadomestila, prijavni
list.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti dokumentacijo, ki jo zahteva prijavni list.
4. Oddaja in dostava vlog: vloga mora
biti izpolnjena na prijavnem listu in mora
vsebovati vse obvezne podatke in priloge,
določene v razpisni dokumentaciji. Vloga
mora biti predložena na naslov Društvo slovenskih pisateljev, Tomšičeva 12, Ljubljana,
do 16. 8. 2004 kot priporočena pošiljka v
zapečatenem ovitku z izpisom na prednji
strani Ne odpiraj – Prijava za štipendijo iz
naslova knjižničnega nadomestila. Na hrbtni
strani ovitka mora biti navedba vlagatelja in
naslov.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
16. 8. 2004.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje celotne razpisne dokumentacije, navedene v prijavnem listu.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako vloge, na katero
se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da je predlagatelj seznanjen z vsemi pogoji in kriteriji
razpisa.
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Dodatne informacije lahko dobite v pisarni DSP.
Pristojni uslužbenki za dajanje informacij
sta Kristina Jurkovič in Barbara Šubert.
5. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru:
komisija DSP bo predlagatelje o svojem izboru obvestila najkasneje v dveh mesecih
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
18. 8. 2004.
Rezultati razpisa bodo uradno veljavni
po izteku pritožbenega roka. Pritožbeni rok
je 8 dni po prejemu obvestila o predlaganih
rezultatih razpisa. Po končanem pritožbenem postopku predloge komisije potrdi
upravni odbor Društva slovenskih pisateljev. Rezultati postanejo veljavni s sklepom
upravnega odbora DSP.
TOČKOVNIK ZA KNJIŽNIČNO NADOMESTILO
(osnutek)
Osnovni principi
Predvidena vsota za delitev je
48,000.000 SIT.
Predvidena vsota se v bruto zneskih
razdeli na:
– štipendije v kategoriji vrhunski ustvarjalec,
– štipendije v kategoriji perspektivni
ustvarjalec.
V kategorijo vrhunski ustvarjalci sodijo
avtorji s tremi ali več knjigami v knjižnični
izposoji.
V kategorijo perspektivni ustvarjalci sodijo avtorji z eno, dvema ali tremi knjigami v
knjižnični izposoji.
Namen razdeljevanja štipendij je vzpodbujanje izvirne in vrhunske ustvarjalnosti.
Elementi točkovanja so:
– prepoznavnost,
– odmevnost,
– izvirnost,
– vrhunskost.
Merilo prepoznavnosti so kritike v domačih strokovnih revijah in časopisih. Poudarek
je na kritikah v zadnjih treh letih.
Merilo odmevnosti so kritike v domačih
in tujih revijah in časopisih, medijska odmevnost izdanega dela v zadnjih treh letih,
število izposoj in prevod.
Merilo izvirnosti so domače in tuje nagrade ožjega pomena, nominacije za domače
nagrade nacionalnega pomena in domače
znanstvene reference s poudarkom na zadnjih treh letih.
Merilo vrhunskosti so domače in tuje
nagrade nacionalnega pomena, domače in
tuje znanstvene reference s poudarkom na
zadnjih treh letih ter domače in tuje nagrade
za življenjsko delo.
Štipendije v kategoriji vrhunski ustvarjalec
Letno je mogoče razdeliti:
– 6 štipendij v bruto zneskih 2,353.000
SIT,
– 10 štipendij v bruto zneskih 1,177.000
SIT,
– 15 štipendij v bruto zneskih 589.000
SIT.

Štipendije v kategoriji perspektivni
ustvarjalec
Razdeliti je mogoče:
– 2 štipendiji po 2,000.000 SIT,
– 3 štipendije po 1,177.000 SIT,
– 4 štipendije po 589.000 SIT.
Najvišjo štipendijo avtor kot začetnik
lahko dobi samo enkrat (zanjo je potrebno
zbrati najmanj 100 točk). Srednjo štipendijo
lahko dobi dvakrat (zanjo je potrebno zbrati
najmanj 75 točk), najnižjo pa trikrat (zanjo
je potrebno zbrati najmanj 50 točk) – pri čemer velja, da imajo prednost tisti avtorji, ki
zberejo zadostno število točk in ki štipendije
še niso prejeli ali so jo prejeli pred več časa
kot konkurenti.
Kriteriji:
– prepoznavnost,
– odmevnost,
– izvirnost,
– vrhunskost.
Prepoznavnost (možno je zbrati 10
točk):
– dve pozitivni priporočili uveljavljenih
avtorjev – 5 točk,
– dve pozitivni priporočili predstavnikov
literarne vede (vsaj ranga asistenta na
ustrezni katedri in fakulteti) – 5 točk.
Odmevnost (možno je zbrati 43 točk):
– pet ali več odmevov v javnih glasilih,
od tega vsaj dve publicistični oceni v osrednjih časopisih – 8 točk,
– priporočilo komisije za sprejem novih
članov ustreznega stanovskega društva
– 12 točk,
– prevod in objava v tuji publikaciji vsaj
petih pesmi, krajšega besedila ali odlomka
– 10 točk,
– mnenje strokovne komisije – 5 točk,
– glede na število izposoj je možno zbrati
naslednje število točk:
* od 800 do 2000 izposoj 4 točke,
* od 2000 do 5000 izposoj 6 točke,
* nad 5000 izposoj 8 točk.
Izvirnost (možno je zbrati 45 točk):
– tri ali več kritik v osrednjih domačih
ali tujih literarnih revijah ali časopisih – 10
točk,
– vsaj ena domača ali tuja nagrada ožjega pomena – 10 točk,
– nominacija za domačo ali tujo nagrado
nacionalnega pomena – 15 točk,
– mnenje strokovne komisije – 10 točk.
Vrhunskost (možno je zbrati 60 točk):
– domača ali tuja nagrada nacionalnega
pomena – 20 točk,
– vsaj tri domače ali tuje znanstvene reference – 25 točk,
– mnenje strokovne komisije – 15 točk.
Kandidat za štipendijo mora oddati vlogo
z dokazili (COBISS, fotokopije) in zahtevanimi priporočili. Tričlanska komisija predlaga
dobitnike štipendij. UO DSP potrdi predloge
komisije.
Društvo slovenskih pisateljev
Ljubljana

Štipendijo v vrednosti 2,353.000 SIT
je mogoče dobiti vsako tretje leto, zanjo
pa je potrebno zbrati najmanj 80 točk – te
štipendije lahko dobijo samo avtorji izvirnih
monografskih publikacij, ki so samostojni
ustvarjalci na področju kulture.
Štipendijo v vrednosti 1,177.000 SIT je
mogoče dobiti vsako drugo leto, zanjo pa je
potrebno zbrati najmanj 60 točk.
Štipendijo v vrednosti 589.000 SIT je
možno dobiti vsako leti, zanjo pa je potrebno zbrati najmanj 45 točk.
Prednost pri dodelitvi katerekoli od
štipendij imajo avtorji z večjim številom
zbranih točk, ki določene vrste štipendije še
niso prejeli, ali so jo prejeli pred več časa
kot konkurenti.
Kriteriji
Prepoznavnost (možno je zbrati 10
točk):
– najmanj 10 kritik v osrednjih slovenskih
literarnih revijah, v osrednjem dnevnem časopisju in v osrednjih elektronskih medijih v
daljšem časovnem obdobju – 4 točke,
– najmanj 5 kritik v osrednjih literarnih
revijah, v osrednjem dnevnem časopisju in
v osrednjih elektronskih medijih v zadnjem
triletnem obdobju – 6 točk.
Odmevnost (možno je zbrati 23 točk):
– najmanj 10 kritik, intervjujev in drugih
publicističnih odmevov na izdana dela v
osrednjih literarnih revijah, v osrednjem
časopisju in v elektronskih medijih v zadnjih
treh letih – 6 točk,
– eden ali več prevodov – 4 točke,
– najmanj dve kritiki v pomembnejših literarnih revijah ali časopisih v tujini – 5 točk,
– glede na število izposoj je možno zbrati
naslednje število točk:
· od 800 do 2000 izposoj 4 točke,
· od 2000 do 5000 izposoj 6 točk,
· nad 5000 izposoj 8 točk.
Izvirnost (možno je zbrati 40 točk):
– ena ali več domačih nagrad ožjega pomena – 5 točk,
– ena ali več tujih nagrad ožjega pomena
– 5 točk,
– ena ali več nominacij za nagrade nacionalnega pomena – 8 točk,
– dve ali več znanstvenih referenc v
znanstvenih revijah ali knjigah v zadnjih
treh letih – 12 točk,
– mnenje strokovne komisije – 10 točk.
Vrhunskost (možno je zbrati 55 točk):
– dve ali več domačih ali tujih nagrad nacionalnega pomena – 16 točk,
– pet ali več domačih ali tujih znanstvenih referenc v znanstvenih revijah ali knjigah
v zadnjih petih letih – 20 točk,
– domača ali tuja nagrada za življenjsko
delo – 9 točk,
– mnenje strokovne komisije – 10 točk.
Avtor, ki zaprosi za štipendijo, mora oddati vlogo z vsemi dokazili (izpisek iz COBISS, fotokopije). Dobitnike štipendij predlaga petčlanska komisija. Predloge potrdi
upravni odbor DSP.
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PRIJAVNI LIST
ZA DODELITEV ŠTIPENDIJE IZ KNJIŽNIČNEGA NADOMESTILA
· Kategorija vrhunski ustvarjalec
· Kategorija perspektivni ustvarjalec
(ustrezno obkroži)
Ime in priimek ............................................................................................
Naslov .......................................................................................................
Prosim za dodelitev štipendije za vrhunskega ustvarjalca:
· raziskovalne (ustvarjalec jo lahko dobi vsako leto, k vlogi je treba priložiti osnutek načrtovanega dela ter s tem osnutkom usklajen načrt in
smoter raziskovanja; višina štipendije je 589.000 SIT bruto),
· izobraževalne (ustvarjalec jo lahko dobi vsako drugo leto; k vlogi je treba priložiti osnutek načrtovanega dela ter s tem osnutkom usklajen
načrt izobraževanja; višina štipendije je 1,177.000 SIT bruto),
· delovne (dobijo jo lahko samozaposleni v kulturi, in sicer vsako tretje leto; k vlogi je treba priložiti odločbo MzK o dodelitvi statusa samostojnega ustvarjalca na področju kulture in podrobnejši delovni osnutek načrtovanega dela; višina štipendije je 2,353.000 Sit bruto).
Prosim za dodelitev štipendije za perspektivnega ustvarjalca:
· raziskovalne (ustvarjalec jo lahko dobi trikrat – v treh različnih letih po eno; k vlogi je treba priložiti podrobnejši delovni osnutek načrtovanega
dela ter s tem osnutkom usklajen načrt raziskovanja; višina štipendije je 589.000 SIT bruto),
· izobraževalne (ustvarjalec jo lahko dobi dvakrat – v dveh različnih letih po eno; k vlogi je treba priložiti osnutek načrtovanega dela ter s tem
osnutkom usklajen načrt izobraževanja; višina štipendije je 1,177.000 SIT bruto),
· delovne (ustvarjalec jo lahko dobi enkrat; k vlogi je treba priložiti podrobnejši osnutek načrtovanega dela; višina štipendije je 2,000.000 SIT
bruto).
Obvezna dokumentacija: Kratek življenjepis, datum rojstva, stalno bivališče, bibliografija, seznam prevedenih knjig in tujih založb, ki so jih
izdale, dosedanje nominacije in nagrade
Izjavljam:
(ustrezno obkroži)
* da v istem obdobju ne prejemam kakšne sorodne ali druge štipendije
· da v preteklih dveh letih nisem prejemal/a delovne štipendije z naslova knjižničnega nadomestila
· da v preteklem letu nisem prejemal/a izobraževalne štipendije z naslova knjižničnega nadomestila
Prosim, obvezno priložite še:
– fotokopije recenzij in kritik zadnjih dveh let,
– fotokopije znanstvenih referenc,
– izpisek iz COBISS,
– dokazilo o višini denarnega prispevka za knjižnično izposojo svojih del v preteklem letu ali izjavo, da do teh sredstev iz naslova knjižničnega nadomestila zaradi spodnjega praga, ki je določen s Pravilnikom o izvajanju knjižničnega nadomestila, ni upravičen/a, ali dokazilo
o letni višini prejemkov,
– za vloge za delovne štipendije v kategoriji vrhunski ustvarjalec veljavno odločbo MzK o dodelitvi statusa samostojnega ustvarjalca na
področju kulture,
– delovni načrt.
Prijavo oddajte v roku 30 dni od objave razpisa na spletnih straneh DSP www.drustvo-dsp.si in v Uradnem listu RS.
Datum ............................................
Podpis prijavitelja:

Ob-19584/04
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Mestni občini Ljubljana
(Uradni list RS, št. 15 z dne 16. 2. 2004),
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list
RS, št. 26 z dne 12. 4. 2001), Pravilnika o
postopkih za izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 47 z dne
22. 5. 2003, popravek iz Uradnega lista RS,
št. 67 z dne 11. 7. 2003), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37
z dne 15. 4. 2004) Mestna občina Ljubljana
objavlja
javni razpis
za spodbujanje povezovanja podjetij v
Mestni občini Ljubljana

1. Neposredni uporabnik: Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MOL).
2. Predmet razpisa, njegov namen in
cilji
MOL želi z razpisom spodbuditi povezovanje malih podjetij (grozdenje) s sedežem
v Mestni občini Ljubljana. Z razpisom so sofinancirani upravičeni stroški skupnih strateških razvojnih programov (v nadaljevanju:
skupni programi) podjetij.
MOL spodbuja povezovanje storitvenih
in proizvodnih podjetij ter turističnih ponudnikov, ki imajo za cilj vsaj eno od naslednjega:
1. povezovanje gospodarske in akademske sfere z namenom prenosa novih znanj
in znanstvene odličnosti v podjetja;

2. izboljšanje konkurenčnih prednosti in
tržnega položaja podjetij v grozdu;
3. razvoj novih produktov in storitev, ki
jih bodo imela kot prijavitelji/podjetja kot del
svoje ponudbe;
4. razvoj skupne blagovne znamke;
5. skupni nastop na trgu.
Z razpisom po fazah MOL sofinancira
dejavnosti ob ustanovitvi grozdov in podpira začetno delovanje že ustanovljenih
grozdov. Namen razpisa za fazo 1 je spodbujanje ustanovitve novih grozdov (v nadaljevanju: prva faza grozdenja). Predvideno
je sofinanciranje aktivnosti ustanovitve
grozda. Pričakovani rezultati teh aktivnosti
so denimo ustanovljen grozd, podpisana
pravila delovanja grozda, vzpostavljeni
organi grozda, sprejet delovni program
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grozda, strategija grozda, registrirana
skupna blagovna znamka podjetij, ki sodelujejo v grozdu, skupni razvoj novih produktov ali storitev, skupni nastop na sejmu,
skupno propagandno gradivo in podobno.
Namen razpisa za fazo 2 je pomagati pri
začetnem delovanju že ustanovljenih grozdov (v nadaljevanju: druga faza grozdenja).
Pričakovani rezultati druge faze grozdenja
so denimo skupne nabavne poti, podpisane pogodbe z dobavitelji, stroški začetnih
materialnih in nematerialnih investicij ter
podobno.
Sofinanciranje prve faze ni pogoj za prijavo na drugo fazo razpisa. Prijavitelji se
lahko prijavijo za sofinanciranje druge faze
grozdenja le z dokazili o opravljeni prvi fazi.
To dokazujejo s programom skupnega delovanja podjetij, ki ga že izvajajo pred prijavo
na ta razpis. V primeru, da se prijavitelj
prijavlja za sofinanciranje druge faze grozdenja, pa mu prve faze grozdenja MOL ni
sofinancirala, je nujno, da predložijo dokaze
o izvedbi prve faze grozdenja. V primeru,
da je prvo fazo grozdenja sofinancirala MOL
in se letos prijavitelj prijavlja na drugo fazo
grozdenja, ni potrebno priložiti dokazil. Skupine podjetij – grozdi, ki so v preteklih letih
dobila sredstva MOL za izvajanje prve faze
grozdenja, pa morajo pred prijavo na drugo
fazo izpolniti vse obveznosti, ki izhajajo iz
sofinanciranja za prvo fazo. Za prvo fazo
grozdenja se podjetje, ki se grozdi v okviru
iste dejavnosti, ne more ponovno prijaviti za
sofinanciranje.
Podjetje, ki je že sodelovalo v določeni
fazi, pa za to fazo ne more biti več sofinancirano, ne glede na to, če se vključuje v
drug grozd.
3. Pogoji sodelovanja
Mestna občina Ljubljana bo sofinancirala projekte, ki jih bodo izvajala najmanj tri
tržno usmerjena mala podjetja s sedežem
v MOL, ustanovljena po Zakonu o gospodarskih družbah, v sodelovanju z vsaj eno
razvojno institucijo. Za podjetje se po tem
razpisu šteje tudi samostojni podjetnik posameznik.
V projektu lahko sodelujejo tudi druga
podjetja (iz drugih občin ali srednja oziroma velika podjetja), vendar niso upravičena
do sofinanciranja.
Upravičenci do sofinanciranja po tem
razpisu so podjetja, ki:
– imajo sedež v Mestni občini Ljubljana;
– imajo manj kot 50 in hkrati vsaj enega
zaposlenega s polnim delovnim časom (na
dan 31. 12. 2003);
– imajo letni promet, ki je manjši od
7,000.000 EUR ali bilančno vsoto, ki je
manjša od 5,000.000 EUR;
– so tržno usmerjena;
– so neodvisno podjetje. Za neodvisno
podjetje se šteje gospodarska družba, v
kateri posamezna gospodarska družba ali
povezana družba, ki ne ustreza pogojem
za majhna in srednje velika podjetja, razpolaga z lastniškimi deleži ali glasovalnimi
pravicami, manjšimi od 25%. Meja se lahko
prekorači, če je podjetje v lasti delniških
družb ali institucionalnih investitorjev, ki ne
izvajajo aktivne lastniške politike;
– niso v stečajnem postopku, kazenskem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po 10. členu Zakona o finančnem poslo-

– stroški posebnega usposabljanja
podjetnikov in zaposlenih za pripravo in izvajanje skupnih programov (do višine 49%
upravičenih stroškov usposabljanja). V prijavi projekta in poročilu morajo prijavitelji
pokazati, zakaj potrebujejo določena znanja
in kako so ta povezana z namenom razpisa
in ciljem projekta povezovanja,
– stroški promocije proizvodov in storitev programov pri prvi predstavitvi na sejmu ali razstavi, ki obsegajo stroške najetja,
postavitve ali delovanja stojnice (do višine
45% upravičenih stroškov promocije proizvodov),
– stroški začetnih materialnih investicij
(do višine 15% upravičenih stroškov te
alineje) – (izključno stroški investicije v
zemljišča, zgradbe in opremo) za potrebe
izvajanja skupnih programov. Med upravičene stroške ne spadajo izdatki za nakup
transportnih sredstev in opreme. Med materialne investicije se štejejo izključno investicije v opredmetena osnovna sredstva, ki so
zavedena v knjigah partnerjev na projektu
ali pravne osebe, ki je nastala kot posledica
povezovanja podjetij. Materialne investicije
se morajo vsaj 5 let uporabljati za namene,
na podlagi katerih jim je bilo dodeljeno sofinanciranje,
– stroški začetnih nematerialnih investicij (do višine 15% upravičenih stroškov
začetnih materialnih investicij) (izključno
nakup patentov, licenc, know-howa ali ne
patentiranega tehničnega znanja in programske opreme). Stroški nematerialne
investicije so investicije v ne opredmetena
dolgoročna sredstva. Mednje sodijo tudi
stroški programske opreme. Nematerialne
investicije se morajo vsaj 1 leto uporabljati
za namene, na podlagi katerih jim je bilo
dodeljeno sofinanciranje.
5. Višina sredstev, ki so na razpolago
za ta razpis
Okvirna višina nepovratnih sredstev,
ki je na razpolago za sofinanciranje projektov, znaša 35,000.000 SIT. Sredstva
bremenijo proračunsko postavko 049009,
konto 410299 proračuna Mestne občine
Ljubljana za leto 2004.
Posamezno podjetje, ki je upravičeno
do sofinanciranja, lahko prejme sofinanciranje v višini največ 70% deleža skupnega
sofinanciranja Mestne občine Ljubljane za
vse partnerje.
Sredstva so dodeljena po pravilu de
minimis.
6. Merila za izbor projektov
Projekt je administrativno ustrezen in
gre v vsebinsko ocenjevanje, če izpolnjuje
vse naslednje pogoje:
– prijava na razpis mora biti dostavljena do roka, ki je določen v tem javnem
razpisu,
– vloga mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku – na računalnik, pisalni stroj ali
ročno. V primeru, da je vloga izpolnjena
ročno, naj prijavitelji uporabljajo velike tiskane črke. Če bo ročno izpolnjena vloga
nečitljiva, bo vrnjena predlagateljem,
– predložena vloga mora biti v
zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti
označen z “Ne odpiraj – vloga na razpis”
in navedbo naslova javnega razpisa ter št.
Uradnega lista na katerega se nanaša,
– vloga mora biti popolna, to pomeni
pravilno izpolnjena prijavna dokumentacija,
kateri morajo biti priložene vse zahtevane
priloge in dokumenti.

vanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99,
110/99, 97/00, 50/02 in 93/02);
– niso v težavah in ne dobivajo državne
pomoči za reševanje in prestrukturiranje,
niti niso prejela tovrstne pomoči od leta
2000;
– ne poslujejo v sektorjih, ki niso upravičena do prejema pomoči po pravilu de
minimis;
– niso v obdobju treh let od zadnjega
prejema finančne pomoči prejeli več kot
100.000 EUR po pravilih pomoči de minimis skupaj s sredstvi, za katere naprošajo
v tem razpisu;
– imajo poravnane vse obveznosti do
države in Mestne občine Ljubljana.
Prijavitelj, ki ima z drugimi partnerji ali
podizvajalci na projektu povezave v smislu
460. člena Zakona o gospodarskih družbah,
mora te razkriti v prijavi.
Razvojna institucija, ki sodeluje na
projektu, mora v projektni dokumentaciji
dokazovati svoj interes za sodelovanje in
odličnost na izbranem področju dela skupine podjetij.
Za potrebe tega razpisa ni pomembno,
kako je pravno-formalno organizirana. Pomembno pa je, da je nosilec posebnih strokovnih znanj. Svojo strokovnost na področju
povezovanja podjetij/grozdenja dokazuje z
opisom svojih referenc, ključnih kadrov, ter
v preteklosti izvedenih projektov.
4. Upravičeni stroški in od kdaj do kdaj
lahko nastanejo
Mestna občina Ljubljana bo sofinancirala stroške, ki so ali bodo nastali v času od
1. 1. 2004 do 12. 11. 2004. Da je strošek
upravičen:
– mora ustrezati vsem kriterijem, ki so
navedeni v točki 1.5.3.1. razpisne dokumentacije »Upravičeni stroški«,
– ne sme spadati v nobeno izmed kategorij, ki so navedene v točki 1.5.3.2. razpisne dokumentacije »Neupravičeni stroški«,
– mora spadati v eno izmed kategorij
upravičenih stroškov,
– mora biti v obdobju od 1. 1. 2004 do
12. 11. 2004 za ta strošek izdan račun, ki
mora biti tudi plačan.
Kategorije upravičenih stroškov, ki jih
sofinancira Mestna občina Ljubljana s pričujočim razpisom, in višina sofinanciranja:
– stroški svetovanja (do višine 49%
upravičenih stroškov svetovanja) pri pripravi skupnih programov za povezovanje
malih podjetij. Za strošek svetovanja se
štejejo stroški zunanjega svetovalca, ki so
nastali v celoti in izključno za namen svetovanja podjetjem za namene povezovanja,
kar prijavitelj dokazuje s kopijo fakture, na
kateri je jasen opis svetovanja. Svetovalne
storitve ne smejo imeti stalnega ali periodičnega značaja. Ne smejo biti povezane
z običajnimi oziroma tekočimi stroški posameznega podjetja,
– stroški svetovanja in razširjanje specifičnega znanja za potrebe izvajanja skupnih programov (do višine 49% upravičenih
stroškov). Za strošek svetovanja se štejejo
stroški zunanjega svetovalca, ki so nastali
v celoti in izključno za namen svetovanja
podjetjem za namene povezovanja, kar prijavitelj dokazuje s kopijo fakture, na kateri je
jasen opis svetovanja. Svetovalne storitve
ne smejo imeti stalnega ali periodičnega
značaja. Ne smejo biti povezane z običajnimi oziroma tekočimi stroški posameznega
podjetja,
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Vsebinski kriteriji izbire

Kriterij

Prispevek projekta k trajnostnemu razvoju mesta Ljubljane
in Strategiji gospodarskega
razvoja Slovenije, Državnemu
razvojnemu programu in Akcijskemu načrtu – nacionalni
sistem inovacij
Skladnost projekta z razvojno
strategijo posameznih podjetij
in grozda kot celote
Izvedeno delo v projektu, primernost in izvedljivost delovnega programa1
Realnost in ustreznost finančne konstrukcije
Ekonomska
trdnost
kandidata/sposobnost sofinanciranja projekta
Ustreznost konzorcija, ki bo
projekt izvajal:
– podjetja,
– raziskovalne institucije.
Dodaten kriterij za spodbujanje povezovanja podjetij s področja turizma: število akterjev
iz različnih panog (primernih
glede na cilje razpisa), ki se
smiselno povezujejo v grozd:
komplementarne storitvene
dejavnosti, s področja gostinske ponudbe, nastanitve, trgovine, prevoza, organizacije
prireditev in podobno
Ustreznost mehanizmov vodenja projekta

Razpon
točk

Minimalno
število
točk

1–5

4

1–5

3

1–5

4

1–5

3

1–5

3

1–5

4

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
vsak prijavitelj, ki vlogo odda v tajništvu
Oddelka.
Za vloge, ki jih bo MOL prejela po pošti,
se šteje, da so prispele pravočasno, če so
bile poslane priporočeno in imajo poštni žig
z dnem 27. avgust 2004.
10. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje vlog ne bo javno in bo potekalo 2. septembra 2004. V primeru, da bo
ugotovljeno, da je vloga nepopolna, bo prijavitelj v 8 dneh pozvan na dopolnitev vloge.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil v predpisanem roku, se bodo zavrgle.
Dispozicija projekta in finančna konstrukcija
ne moreta biti predmet dopolnitve.
Predlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku najkasneje 45 dni od
dneva odpiranja vlog.
12. Dodatne informacije: za dodatne informacije o javnem razpisu lahko pokličete
po tel. 01/306-43-00 ali 01/306-43-01 vsak
delovni dan med 8. in 15. uro.
Za natančnejšo razlago razpisnih določil
bo v prostorih Mestne občine Ljubljana,
Zarnikova 3, Ljubljana, v sredo, 21. julija
2004 ob 10. uri organiziran informativni
dan. Udeležbo na informativnem dnevu je
potrebno predhodno napovedati na elektronski naslov: alenka.rebec@ljubljana.si.
V primeru, da imajo prijavitelji konkretna
vprašanja za informativni dan, prosimo, da
jih predhodno pošljejo na zgornji elektronski
naslov.
Mestna občina Ljubljana

1
V tem delu predstavite aktivnosti, ki ste jih že
izvedli in ki jih še nameravate izvesti za obdobje
od 1. 1. 2004 do 12. 11. 2004.

Ob-19587/04
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Mestni občini Ljubljana
(Uradni list RS, št. 15 z dne 16. 2. 2004),
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list
RS, št. 26 z dne 12. 4. 2001) in Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 47 z dne
22. 5. 2003 in popravek Uradni list RS, št.
67 z dne 11. 7. 2003) Mestna občina Ljubljana objavlja

7. Rok za predložitev zahtevka za sofinanciranje: prejemnik sredstev bo moral
najkasneje do ponedeljka, 15. novembra
2004 do 12. ure izstaviti izpolnjen, podpisan in žigosan zahtevek za sofinanciranje v
treh izvodih, skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili na naslov: Mestna občina
Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem, Zarnikova 3, Ljubljana.
8. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je na voljo na Mestni občini
Ljubljana, v tajništvu Oddelka za gospodarske dejavnosti in turizem, Zarnikova
3, IV. nad./soba 411, vsak delovnik od 8.
do 12. ure in na spletnem naslovu http:
//www.ljubljana.si.
9. Način prijave in rok za oddajo prijave
Popolna vloga skladno z navodili iz
razpisne dokumentacije mora biti v 1 originalnem izvodu in 2 kopijah dostavljena
na naslov: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem,
Zarnikova 3, Ljubljana, tajništvo oddelka
– IV. nad./soba 411 do vključno 31. avgusta 2004 do 12. ure v zapečateni ovojnici
pod oznako „Ne odpiraj – vloga na razpis“,
z navedbo javnega razpisa na katerega
se nanaša. Vloge, ki ne bodo prispele
pravočasno, bodo neodprte vrnjene prijaviteljem. Potrdilo o prejemu vloge prejme

javni razpis
za dodelitev sredstev subvencij za
sofinanciranje stroškov prijav podjetij
na mednarodne razpise
1. Neposredni uporabnik: Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MOL).
2. Predmet razpisa, njegov namen in
cilj: predmet razpisa je sofinanciranje prijav
malih podjetij s sedežem v MOL na razpise
mednarodnih organizacij.
Namen je spodbuditi mala podjetja in
samostojne podjetnike k prijavi na razpise
nepovratnih sredstev mednarodnih virov.
Mestna občina Ljubljana želi povečati število prijav ljubljanskih malih podjetij na razpise
mednarodnih virov. Podjetjem želi pomagati
pri kandidaturi na ta sredstva, saj priprava
takih projektov zahteva relativno visoka finančna sredstva, stroški pa kljub uspešni
kandidaturi v celoti bremenijo pripravljavca.
V ta namen mala podjetja potrebujejo tudi
finančne spodbude v obliki sofinanciranja
stroškov, ki bodo nastali ob prijavah. S tem
bodo podjetja izkoristila možnost črpanja teh
sredstev, izpeljavo določenih razvojnih, strateških aktivnosti, ki bi jih brez teh sredstev
izvedla težje oziroma jih ne bi mogla izvesti.
S tem bo v MOL pospešen prenos znanja ter
izkušenj, kar bo pomagalo ljubljanskim pod-

1–5

3

35

24

jetjem povečati dodano vrednost in bolj konkurenčno nastopati na trgu, kar bo pripeljalo
do povečanja zaposlenosti in večji blaginji
v celotni ljubljanski regiji. Z razpisom želi
Mestna občina Ljubljana povečati investiranje v razvoj novih proizvodov in/ali storitev
z visoko stopnjo dodane vrednosti. To želi
doseči z multiplikacijskim učinkom, ki ga
prinašajo nepovratna sredstva mednarodnih
virov ter lastna sredstva upravičencev.
Za razpise nepovratnih sredstev mednarodnih virov po tem razpisu se štejejo
razpisi, kjer sredstev ne razpisujejo organi
državne uprave Republike Slovenije. Med
te razpise ne sodijo javna naročila za blago,
storitve, ali gradbena dela – ne glede na to,
če jih razpisuje mednarodna organizacija.
Ravno tako za mednarodne razpise ne štejejo razpisi, kjer gre za skupno dodeljevanje
sredstev EU in Republike Slovenije (kot so
denimo strukturni skladi ali program PHARE
ali Eureka).
3. Pogoji sodelovanja
Na javnem razpisu za dodelitev sredstev
subvencij za sofinanciranje stroškov prijav
podjetij na mednarodne razpise lahko sodeluje posamezno podjetje ali skupina podjetij, ki je sklenila dogovor o sodelovanju
pri skupnem projektu in je določila nosilno
podjetje, ki v imenu skupine nastopa kot
vlagatelj vloge in pogodbena stranka.
Za podjetje se šteje samostojni podjetnik posameznik in pravna oseba ne glede
na pravni status, organizacijo in lastništvo,
ki se ukvarja s tržno proizvodnjo blaga in
storitev.
Javni zavodi in javne agencije niso upravičene do te državne pomoči. V primeru
skupine podjetij ne smejo nastopiti kot vlagatelj vloge.
Na razpis se lahko prijavijo neodvisna
podjetja, ki:
– imajo sedež v Mestni občini Ljubljana;
– imajo najmanj 2 in največ 50 zaposlenih s polnim delovnim časom;
– imajo letni promet, ki je manjši od
7,000.000 EUR ali bilančno vsoto, ki je
manjša od 5,000.000 EUR;
– imajo poravnane obveznosti do države
in MOL;
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99,
50/00 – sklep US in 93/02 – odločba US);
– niso v težavah in ne dobivajo državno
pomoč za reševanje in prestrukturiranje;
– ne poslujejo v sektorjih, na katere se
pravilo de minimis ne nanaša;
– niso v obdobju treh let od zadnjega
prejema finančne pomoči prejeli več kot
100.000 EUR po pravilih pomoči de minimis, niti ne bodo te meje presegla z zaprošenim zneskom nepovratnih sredstev po
tem razpisu;
– podjetje sredstev za sofinanciranje
prijave projekta še ni pridobilo iz nobenih
javnih virov.
Sredstva so dodeljena po pravilu de
minimis. Sredstva, dodeljena po pravilu
de minimis, so tista, ki zaradi svoje višine
ne izkrivljajo ali ogrožajo konkurence in ne
predstavljajo državne pomoči, kot jo opredeljuje Uredba Komisije (ES) št. 69/2001 o
uporabi 87. in 88. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč
de minimis (Uradni list Evropske unije L 83
z dne 13. 1. 2001 in spremembe).
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Pravilo de minimis določa:
– osnovni pogoj je dodeljevanja te vrste
pomoči je, da pomoč, dodeljena posameznemu prejemniku pomoči ni namenjena
spodbujanju izvoza in ne presega 100.000
EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema
takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen
te pomoči;
– prag pomoči se tiče vseh javnih pomoči, ki so dodeljene po de minimis pravilu
in ne vpliva na možnost pridobitve druge
pomoči;
– javna pomoč, ki je dovoljena do praga
100.000 EUR vključuje pomoč nacionalnih,
regionalnih in lokalnih organov, ne glede na
to ali so viri financiranja domači ali so ukrepi
delno sofinancirani s strani Skupnosti.
Pravilo de minimis se nanaša na pomoči,
ki so namenjene podjetjem v vseh sektorjih,
z izjemo:
(a) transportnega sektorja in dejavnosti,
ki so povezane s produkcijo, predelavo in
trženjem produktov, ki so navedeni v Aneksu
I Pogodbe iz Nice,
(b) pomoči dejavnostim, ki so povezane
z izvozom, namreč pomoč, ki je direktno
povezana z izvoženimi količinami, z vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže
in drugimi tekočimi izdatki, ki so povezani z
dejavnostjo izvoza,
(c) pomoči, ki so pogojene uporabo domačega namesto uvoženega blaga.
V primeru skupine podjetij bo MOL sklenila pogodbo samo z vlagateljem vloge na
ta razpis.
4. Upravičeni stroški in od kdaj do kdaj
lahko nastanejo
Upravičeni stroški, ki jih sofinancira
MOL, so izključno direktni stroški, nujni in
vezani na prijavo, ki so dejansko nastali
in bili plačani ter za katere ima prijavitelj
ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo,
ter ki so nastali v času in so bili plačani v
času trajanja sofinanciranja projekta – od
1. 1. 2004 do 12. 11. 2004.
Kategorije stroškov iz prejšnjega odstavka, ki jih sofinancira MOL, so:
– stroški osebja v višini dejanske cene
dela, ki se izkazuje na podlagi izplačanih
plač z vsemi dodatki in dajatvami, kot so
ti opredeljeni v nacionalni zakonodaji in/ali
kolektivni pogodbi,
– stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo
biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in z
običajnim poslovanjem prijavitelja in
– potni stroški, ki so nastali pri oblikovanju in delu konzorcija za prijavo projekta na
vire nepovratnih sredstev iz tujine (dnevnice, stroški prevoza ter morebitni stroški
prenočišča).
Višina pomoči po tem členu znaša največ 500.000 SIT na eno prijavo na ta razpis. Če je podjetje koordinator konzorcija,
ki pripravlja projekt, znaša pomoč največ
1,000.000 SIT.
Mestna občina Ljubljana ima še pet let
po plačilu zadnjega obroka državne pomoči
pravico vsebinsko in finančno revidirati vsak
program in prijavo, za katere je dodelila
sredstva državnih pomoči.
Prejemniki, ki so pridobili sredstva, morajo dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še pet let od dneva
pridobitve sredstev.
Sredstva državnih pomoči, ki jih je prejemnik pridobil na podlagi neresničnih podatkov ali jih je porabil nenamensko, mora
vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je prejel izplačilo.

Sofinancirani bodo najbolje ocenjeni
projekti.
7. Razpisna
dokumentacija:
razpisna dokumentacija, ki je sestavni del
razpisa, je na voljo na spletnem naslovu
http://www.ljubljana.si/zamescane/
izmestneuprave/razpisi/index.html.
8. Način prijave in rok za oddajo prijave:
vloga projekta na obrazcih, ki so v tej razpisni dokumentaciji, skupaj z zahtevano podporno dokumentacijo (točka 1.5. v razpisni
dokumentaciji), mora biti na MOL poslana v
1 originalnem izvodu in 1 kopiji na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem, Zarnikova
3 (tajništvo), do vključno 23. 9. 2004 v zaprti
ovojnici pod oznako “Ne odpiraj – vloga na
razpis za dodelitev sredstev subvencij za
sofinanciranje stroškov prijav podjetij na
mednarodne razpise”. Vloge, ki ne bodo
prispele pravočasno, bodo neodprte vrnjene prosilcem.
9. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno
in bo potekalo 28. 9. 2004.
10. Dodatne informacije o javnem razpisu: za dodatne informacije o javnem razpisu
lahko pokličete tajništvo na tel. 01/306-43-00

5. Višina sredstev, ki so na voljo za ta
razpis: okvirna višina nepovratnih sredstev,
ki so na voljo za ta razpis znaša 5,000.000
SIT. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 049009, konto 410299 proračuna
MOL za leto 2004.
6. Merila za izbor projektov
Do sredstev bodo upravičeni samo prijavitelji, ki bodo na razpise mednarodnih virov
prijavili projekte, ki ustrezajo razpisnim pogojem in ki so administrativno ustrezni (eligible). Prijavitelji morajo v roku 10 delovnih
dni po prejemu odgovora mednarodnega
vira o administrativni ustreznosti predložili
MOL pisno potrdilo s strani mednarodnega
vira, vendar v največ 12 mesecih. Če v 12
mesecih od datuma oddaje projekta prijavitelj še vedno ni prejel pisnega potrdila o
administrativni ustreznosti, je o tem dolžan
obvestiti MOL. V primeru, da projekt ne bo
administrativno ustrezen, bo moral prijavitelj
vrniti denar skupaj z zamudnimi obrestmi,
kot to določa pogodba.
Prispele vloge, ki bodo ustrezale v tem
razpisu določenim pogojem sodelovanja, bo
ocenila strokovna komisija. Komisija bo projekte ocenila na podlagi spodnjih kriterijev:

Kriterij
1. Konzorcij, ki prijavlja projekt na mednarodni vir financiranja

Stran

Možno
število točk
8

– skupno število partnerjev;
Manj kot 3 partnerji – 0 točk
3 – 5 partnerjev – 2 točki
6 in več partnerjev – 3 točke
– število držav, iz katerih so partnerji;
Partnerji samo iz Slovenije – 0 točk
Partnerji iz 2 ali 3 držav – 1 točka
Partnerji iz 4 ali več držav – 2 točki
– vključenost različnih tipov institucij (povezovanje raziskovalno-razvojnih
institucij ter malih in srednjih podjetij, javnega in zasebnega sektorja);
V projektu delujejo samo podjetja – 0 točk
V projektu delujejo podjetja in vsaj ena razvojno-raziskovalna
institucija ALI vsaj ena institucija javne uprave – 2 točki
V projektu delujejo podjetja in vsaj ena razvojno-raziskovalna
institucija IN vsaj ena institucija javne uprave – 3 točke
2. Višina predvidenega sofinanciranja s strani mednarodnega vira
0,00 – 25.000,00 EUR – 2 točki
25.000,01 – 100.000,00 EUR – 4 točke
100.000,01 – 500.000,00 EUR – 6 točk
500.000,01+ EUR – 8 točk
3. Inovativnost rezultatov projekta in predvidene možnosti njihovega izkoriščanja
Vpliv na dvig dodane vrednosti na zaposlenega;
Previden vpliv na povečanje števila delovnih mest ali ohranjanje ogroženih delovnih mest;
Možnost zaščite intelektualne lastnine, ki izvira iz projekta;
Vpliv na dobičkonosnost družbe;
Vpliv na internacionalizacijo poslovanja;
Drugi pomembni vplivi na družbeno-ekonomsko okolje.
4. Sposobnost za izvedbo projekta:
– Organiziranost vodenja projekta/projektne vodstvene skupine; do
7 točk;
– Reference partnerjev; do 5 točk;
– Finančna moč podjetja:

8

10

14

Celotna vrednost projekta (partnerjevega deleža) presega 50% lanskoletnega prometa – 0 točk
Celotna vrednost projekta (partnerjevega deleža) presega 25% lanskoletnega prometa – 1 točka
Celotna vrednost projekta (partnerjevega deleža) ne presega 25% lanskoletnega prometa – 2 točki
Skupaj možnih točk

40

Stran
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ali Saša Kulašiča po tel. 01/306-43-06, vsak
delovni dan.
11. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v
roku najkasneje 45 dni od datuma odpiranja vlog.
12. Sklep o dodelitvi sredstev: sklep o
dodelitvi sredstev izda županja. Predlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in
merila iz javnega razpisa in da mu razpisana
sredstva niso bila dodeljena neupravičeno,
lahko v roku osmih dni od prejema sklepa
vloži pritožbo. Naslovi jo na Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, s pripisom “Pritožba na sklep – Javni razpis za
dodelitev sredstev subvencij za sofinanciranje stroškov prijav podjetij na mednarodne
razpise”.
13. Rok za predložitev zahtevka: prejemnik sredstev mora najkasneje do 15. 11.
2004 izstaviti zahtevek za nakazilo sredstev
skupaj z zahtevanimi prilogami.
Mestna občina Ljubljana
Št. 4020-1-2/2004-14240
Ob-19479/04
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 47/03) in 61. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 26/01 in
28/01) Četrtna skupnost Golovec Mestne
občine Ljubljana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov neprofitnih
organizacij in ustanov na območju
Četrtne skupnosti Golovec, Mestne
občine Ljubljana za leto 2004
I.
1. Uporabnik proračunskih sredstev:
Četrtna skupnost Golovec Mestne občine
Ljubljana, Litijska cesta 38, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
razpisa je sofinanciranje športnih programov, katerih cilj je sofinanciranje programov
neprofitnih organizacij in ustanov, ki imajo
sedež na območju Četrtne skupnosti Golovec in izvajajo programe s področja športa,
ki temeljijo na aktivnostih za vključitev in
vzpodbuditev prebivalcev četrtne skupnosti
k športu, druženju in kvalitetnemu preživljanju prostega časa.
3. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati naslednje podatke
in dokazila:
– ime in naziv potencialnega prejemnika
(pravne osebe),
– dokazilo o identifikaciji in razvrstitvi
dejavnosti Statističnega urada Republike
Slovenije,
– izjava o angažiranju lastnih sredstev za
izvedbo programa,
– opis namenov in ciljev programa z opisom vsebine programa, načinom izvedbe
programa in izvedbenimi roki,
– vrednost in cena celotnega programa
s finančno konstrukcijo,
– parafiran vzorec pogodbe (parafirana
vsaka stran).
4. Merila in pogoji
Ponudniki so lahko, neprofitne organizacije in ustanove, ki so registrirani kot pravne
osebe in opravljajo dejavnost, ki je predmet
vsebine ponudbe.
Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki
programov, ki:
– ponujajo zanimive in privlačne programe,
– so brezplačni za udeležence.
Ob zaključku programa poda izvajalec
finančno in vsebinsko poročilo.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
5. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje športnih programov
je 200.000 SIT.
Višina sredstev se oblikuje glede na finančno konstrukcijo, ki jo bo prosilec predložil in glede na višino razpoložljivih sredstev,
ki jih daje četrtna skupnost.
6. Uporaba sredstev: rok za izvedbo
programov in porabo odobrenih sredstev
je 10. 11. 2004.
II.
1. Rok za predložitev vlog
Vloge na razpis pošljite priporočeno s
povratnico ali oddajte osebno na naslov:
Četrtna skupnost Golovec, MOL, Litijska
cesta 38, Ljubljana in sicer v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za sofinanciranje športnih programov v
Četrtni skupnosti Golovec MOL«.
Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo
prispele na sedež Četrtne skupnosti Golovec, Litijska 38, do 27. 8. 2004 do 15. ure.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu
iz razpisne dokumentacije naročnika (Četrtna skupnost Golovec, MOL), sicer vloga ne
bo obravnavana.
2. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo javno dne 8. 9. 2004 ob 16. uri v sejni sobi na
sedežu Četrtne skupnosti Golovec, Litijska
38, Ljubljana.
3. Odločanje o dodelitvi sredstev: o dodelitvi sredstev odloči Svet Četrtne skupnosti Golovec na predlog razpisne komisije.
Zoper sklep je možna pritožba v roku 8 dni
od prejema sklepa, na Mestno občino Ljubljana, Županja, Mestni trg 1, Ljubljana.
4. Obvestilo o izidu javnega razpisa: ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 45 dneh po odpiranju vlog.
5. Dvig razpisne dokumentacije: dodatne informacije in razpisno dokumentacijo
posreduje na sedežu Četrtne skupnosti Golovec, Litijska 38, Ljubljana, Vesna Stojanovič, tel. 01/54 80 282, faks 01/54-80-283,
elektronska pošta: mol.golovec@siol.net.
Četrtna skupnost Golovec
Mestna občina Ljubljana
Št. 002-01-1/2003
Ob-19174/04
Na podlagi določil 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list Republike Slovenije, št. 29/99 in 24/03) in Odloka
o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec
(Uradni list RS, št. 131 z dne 24. 12. 2003)
ter Odloka o zaključnemu računu proračuna
Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2003
(Uradni list RS, št. 68 z dne 21. 6. 2004)
objavlja Mestna občina Slovenj Gradec,
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec
javni razpis
za dodeljevanje sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Mestni občini
Slovenj Gradec v letu 2004
I. Predmet javnega razpisa:
– agromelioracije,
– sofinanciranje nakupa apnene moke.
II. Agromelioracije
1. Okvirna višina sredstev: 2,000.000
SIT.
2. Upravičenci in pogoji za pridobitev
sredstev:
– do sredstev so upravičeni lastniki in
najemniki (priložena najemna pogodba
– dolžina najemne pogodbe vsaj 5 let) kmetijskih zemljišč, fizične in pravne osebe, ki
obdelujejo kmetijska zemljišča v MO Slovenj
Gradec.

Zahtevek je sestavljen iz:
– predhodnega ureditvenega programa
s prikazom poteka del, ki ga pripravi KGZ
Celje, Izpostava Slovenj Gradec,
– dokumentacije k vlogi, ki obsega mapno kopijo z vrisanim načrtom območja urejanja zemljišč in zemljiškoknjižni izpisek,
– originalnih računov in dokazil o plačilu
računov za opravljeno investicijo.
3. Višina sofinanciranja: do 50% vrednosti investicije, oziroma največ 200.000 SIT.
4. Označitev vlog: pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z
oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Agromelioracije«.
III. Sofinanciranje nakupa apnene moke
1. Okvirna višina sredstev: 1,389.220
SIT.
2. Upravičenci in pogoji za pridobitev
sredstev:
– do sredstev so upravičeni lastniki in
najemniki (priložena najemna pogodba
– dolžina najemne pogodbe vsaj 5 let) kmetijskih zemljišč, fizične in pravne osebe, ki
obdelujejo kmetijska zemljišča v MO Slovenj
Gradec,
– prednost do sofinanciranja imajo tisti
vlagatelji, ki so bili prijavljeni in so izpadli
v letu 2003,
– prosilec, ki je v letu 2003 že dobil sredstva za ta namen, za ta sredstva v letu 2004
ne more ponovno kandirati.
Zahtevek je sestavljen iz:
– potrdila o opravljeni analizi zemlje iz
leta 2003 in 2004 (pogoj PH na travnikih 5
ali manj in na njivah 5,5 ali manj),
– originalnih računov in dokazil o plačilu
računov za nabavljeno apneno moko.
Upravičenci do sofinanciranja apna so
fizične in pravne osebe, ki so uveljavljale
subvencijo za leto 2004.
3. Višina sofinanciranja: do 50% vrednosti apnene moke oziroma največ 100.000
SIT.
4. Označitev vlog: pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z
oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – apnena moka«.
IV. Vsebina zahtevka
Upravičenec mora vložiti vlogo oziroma
izpolnjen obrazec s predpisanimi prilogami,
ki so navedene v razpisu oziroma razpisni
dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je od dneva
objave javnega razpisa do izteka prijavnega
roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec http://www.slovenj-gradec.si ali pa jo v tem roku zainteresirani
dvignejo vsak delovni dan na Mestni občini
Slovenj Gradec Šolska ulica 5, 2380 Slovenj
Gradec.
V. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na tel. 02/88-121-24
(Marijan Klemenc) ali v prostorih Mestne
občine Slovenj Gradec, Referat za občo
upravo, pritličje soba P 008.
VI. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva: za namene iz I. točke
razpisa morajo biti sredstva porabljena do
31. 12. 2004.
VII. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev:
– za ukrepe pod točko II. in III, se vlagajo
vloge s predpisanimi prilogami najkasneje
do 12. 11. 2004,
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– v primeru prijave za oba ukrepa, je
potrebno poslati vlogo za vsak ukrep posebej.
Vloge s predpisano dokumentacijo morajo biti oddane v glavni pisarni – vložišču
Mestne občine Slovenj Gradec ali poslane
po pošti na naslov: Mestna občina Slovenj
Gradec, Referat za občo upravo, Šolska
ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
VIII. Obravnava vlog
Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisane namene bo obravnavala Komisija za dodeljevanje državnih
pomoči za kmetijstvo, ki jo imenuje župan.
O dodelitvi sredstev bo na predlog komisije
odločal direktor občinske uprave.
Odpiranje vlog:
– za namene pod točko II. – 17. 11.
2004,
– za namene pod točko III. – 17. 11.
2004.
Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge
bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.
Predlagatelja nepopolne vloge komisija v
roku 3 dni od odpiranja vlog pisno pozove k
dopolnitvi vloge. Rok dopolnitve je 7 dni od
prejema obvestila. Vloge, ki jih vlagatelji v
roku ne bodo dopolnili, se zavrže, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrne.
Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom najpozneje v roku 30 dni od
odpiranja vlog.
Upravičenec lahko vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa v roku 8 dni od
prejema sklepa, in sicer na naslov: Mestna
občina Slovenj Gradec, Referat za občo
upravo, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec. V pritožbi morajo biti natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih vlaga pritožbo.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za dodelitev sredstev. O pritožbi odloča župan.
IX. Sklenitev pogodbe: medsebojne obveznosti med Mestno občino Slovenj Gradec in upravičencem se uredijo s pogodbo.
Mestna občina Slovenj Gradec

Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek
(obrazec 6), predloženi račun za izobraževanje izdano s strani za to pooblaščene
oziroma registrirane ustanove.
Upravičenci: fizične osebe, kise ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na območju Občine
Šalovci.
Višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov za izobraževanje.
IV. Skupni pogoji
Pri uveljavljanju ukrepov 1, 2, 3, 4 in 7 se
priznavajo računi oziroma dokazila o plačilu,
izstavljeni po 15. 11. 2003.
Pri ukrepih 5 in 6 se priznavajo zahtevki
za izplačilo in dokazila o plačilu, izstavljeni
po 31. 12. 2003.
V. Vsebina vloge
Vlagatelji morajo vložiti zahtevek oziroma izpolnjene predpisane obrazce in priložiti
zahtevano dokumentacijo oziroma dokazila,
ki so pod posameznim ukrepom navedeni
v razpisu.
Obrazci so od začetka razpisa na voljo
na sedežu Občine Šalovci, Šalovci 162,
9204 Šalovci.
Vse informacije v zvezi z razpisom se
dobijo na Občini Šalovci, Šalovci 162, 9204
Šalovci ali na tel. 02/559-80-50.
VI. Rok in način vložitve vloge: izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi prilogami
je potrebno poslati priporočeno na naslov:
Občina Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci
s pripisom »Razpis – ukrepi v kmetijstvu«
oziroma se vložijo neposredno v sprejemni
pisarni Občine Šalovci najpozneje do 15. 11.
2004. Upoštevane bodo tudi vloge, ki se
nanašajo na mesec november in december
2003 in niso bile upoštevane v letu 2003.
VII. Obravnava vlog
Vloge bo strokovna komisija obravnavala
do 15. v sledečem mesecu.
Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala po vrstnem redu oddaje popolnih vlog.
Nepopolnih in neutemeljenih vlog bo komisija zavrnila s sklepom. Upravičenci bodo
prejeli sklep o dodelitvi sredstev v petnajstih
dneh od dneva obravnave vlog.
VIII. Nenamenska poraba sredstev:
v primeru nenamenske porabe sredstev
mora prejemnik vsa pridobljena sredstva
vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva uveljavitve subvencije do dneva vračila sredstev, če
se ugotovi, da je upravičenec pri pridobitvi
sredstev na zahtevkih navajal neresnične
podatke.
Občina Šalovci

Ob-19173/04
Na podlagi 6. člena Pravilnika za pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Šalovci
za obdobje 2004–2006 (Ur. l. RS, št. 71/04)
objavlja Občina Šalovci, Šalovci 162, 9204
Šalovci
javni razpis
za sofinanciranje pospeševanja razvoja
kmetijstva v Občini Šalovci
I. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje pospeševanja razvoja kmetijska v Občini
Šalovci v letu 2004 za naslednje namene:
– sofinanciranje stroškov prve osemenitve živali,
– sofinanciranje analize krme in zemlje,
– sofinanciranje apnenja zemlje,
– sofinanciranje testiranja škropilnic,
– sofinanciranje zavarovanja kmetijskih
pridelkov,
– sofinanciranje preventivnega cepljenja
živali,
– sofinanciranje strokovnega izobraževanja za potrebe kmetijstva.
II. Okvirna višina sredstev: za navedene
ukrepe znaša skupna okvirna višina razpisanih sredstev 2,500.000 SIT.
III. Ukrepi
1. Sofinanciranje stroškov prve osemenitve živali

Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek
(obrazec 1) in predloženi plačani račun za
izvedene storitve pooblaščene organizacije, ki opravlja storitev osemenjevanja v
kmečki reji.
Upravičenci: fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na območju Občini
Šalovci.
Višina pomoči: do 50% upravičenih
stroškov umetnega osemenjevanja govejih
plemenic in plemenskih svinj.
2. Sofinanciranje analize krme in zemlje
Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek
(obrazec 2) in predloženi račun pooblaščene organizacije za analizo zemlje in krme.
Upravičenci: fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na območju Občini
Šalovci.
Višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov za analizo zemlje in krme.
3. Sofinanciranje apnenja zemlje
Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek
(obrazec 3), predloženi plačani račun o nakupu in posestni list za površine na katerih
se ukrep izvaja. Upravičenec lahko za apnenje kmetijskih površin uporabi 1/3 svoje
zemlje ali najete zemlje.
Upravičenci: fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na območju Občini
Šalovci.
Višina pomoči: 5 SIT/kg. Za površino 1
ha se prizna 1,5 do 2 toni apnenca.
4. Sofinanciranje testiranja škropilnic
Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek
(obrazec 4), predloženi račun za izvedeno
storitev, ki ga izda za testiranje pooblaščena
ustanova.
Upravičenci: fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na območju Občine
Šalovci.
Višina pomoči: do 30% upravičenih stroškov za testiranje škropilnic.
5. Sofinanciranje zavarovanja kmetijskih
pridelkov
Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek,
seznam zavarovancev in fotokopije zavarovalnih polic. V imenu upravičenca uveljavlja subvencijo zavarovalnica, s katero ima
upravičenec sklenjeno zavarovanje za zavarovanje posevkov in plodov. Dodatni popust
zavarovalnice v višini vsaj polovice procentualnega zneska, ki ga sofinancira občina.
Med zavarovalnico in Občino Šalovci se
sklene pogodba o poslovnem sodelovanju.
Upravičenci: fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na območju Občine
Šalovci.
Višina pomoči: do 30% upravičenih stroškov zavarovalne premije.
6. Preventivno cepljenje živali za zatiranje parazitov
Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek
(obrazec 5), predloženi račun za izvedeno
storitev preventivnih ukrepov pooblaščene
veterinarske organizacije.
Upravičenci: fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na območju Občine
Šalovci.
Višina pomoči: do 50% upravičenih
stroškov.
7. Strokovno izobraževanje za potrebe
kmetijstva
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Javni razpis
za podelitev koncesije na področju
zobozdravstvene dejavnosti
1. Predmet razpisa je podelitev koncesije
za 0,60 zobozdravstvene dejavnosti za otroke in mladino v Občini Dobrepolje.
2. Dejavnost se bo izvajala v prostoru
JVIZ OŠ Dobrepolje,
3. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, mora kandidat izpolnjevati naslednje pogoje, za katera mora v prijavi na
razpis priložiti ustrezna dokazila:
– ima zahtevano izobrazbo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– obvlada slovenski jezik,
– da ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
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– da izpolnjuje druge pogoje iz 35. člena
Zakona o zdravstveni dejavnosti.
4. Kandidati morajo poleg dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 3. točke razpisa vlogi
priložiti tudi:
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu,
– dokazilo o licenci,
– dokazila o strokovnem izpopolnjevanju,
– reference-dosedanja dela in izkušnje
(navesti kraj in čas).
5. Koncesija se podeljuje za nedoločen
čas.
6. Koncesijo za opravljanje zobozdravstvene dejavnosti podeli z odločbo Občina
Dobrepolje po poprejšnem mnenju Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, mnenju pristojne zbornice in soglasju Ministrstva
za zdravje.
7. Kandidati oddajo vlogo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev v zaprtih ovojnicah do 6. avgusta 2004 na naslov: Občina
Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje s pripisom »javni razpis- zobozdravstvo«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
navedeno ime in naslov kandidata.
8. O izboru bomo kandidate obvestili v
15 dneh po preteku roka za zbiranje vlog.
9. Datum odposlanja zahteve za objavo:
7. 7. 2004.
Občina Dobrepolje
Ob-19590/04
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4,
6230 Postojna, objavlja na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Ur. l. RS, št. 32/93 in 30/98), Odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Postojna (Ur. l. RS, št. 27/96, 51/97, 37/98 in
96/99) ter 2., 17., 18. in 19. člena Odloka
o podelitvi koncesije za izvajanje določenih
gospodarskih javnih služb v Občini Postojna
(Ur. l. RS, št. 7/04)
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe vzdrževanja
javnih prometnih površin ter
spremljajočih objektov in naprav v
Občini Postojna
I. Naziv koncedenta: Občina Postojna,
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.
II. Predmet razpisa: podelitev koncesije
za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja javnih prometnih površin ter spremljajočih objektov in naprav, in sicer:
– vzdrževanje – čiščenje in popravila javnih prometnih površin (ulice, trgi, pločniki,
stopnišča in drugi peš prehodi),
– nameščanje (obeležba) označevanje in
vzdrževanje talne in vertikalne cestno-prometne signalizacije na zgoraj navedenih
prometnih površinah,
– vzdrževanje javne tržnice, sejmišč in
javnih parkirišč,
– zimska služba,
– spomladansko in jesensko čiščenje
javnih zelenih površin,
– košnja travnatih površin,
– opravila, ki so zakonsko vezana na
varstvo in varnost prej navedenih javnih
površin,
– druga dela po letnem programu del.
III. Območje koncesije: koncesija se podeli za območje, ki ga določa 3. člen Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje določenih gospodarskih javnih služb v Občini
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Postojna (Ur. l. RS, št. 7/2004), natančno
pa je območje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
IV. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se podeli za dobo 10 let od dneva
sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesijsko razmerje začne veljati z dnem podpisa
pogodbe.
V. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar
Koncesijo za opravljanje javne gospodarske službe lahko pridobijo fizične ali pravne
osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirane v Republiki Sloveniji za opravljanje dejavnosti, ki so predmet
koncesije oziroma imajo obrtno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki so predmet
koncesije;
– da predložijo dokazila, reference ipd.,
ki potrjujejo, da imajo potrebna znanja in izkušnje za izvajanje razpisane javne službe;
– da razpolagajo z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi materialnimi sredstvi za
izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije; če pa namerava koncesionar dejavnost
opravljati tudi s podizvajalci, morajo le-ti izpolnjevati razpisne pogoje na enak način kot
koncesionar;
– da imajo poravnane davke in prispevke;
– da proti njim ni uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave;
– da zagotovijo, da bo izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesije, potekalo v okviru predpisanih standardov in normativov;
– da predložijo program izvajanja dejavnosti z vidika kadrov, organizacije del,
strokovne opremljenosti;
– druge pogoje določene z razpisno dokumentacijo.
VI. Prijava na razpis mora vsebovati vso
dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji. Nepopolne ponudbe in ponudbe,
ki ne bodo izpolnjevale razpisnih kriterijev
bodo izločene iz nadaljnje obravnave.
VII. Prijavitelji morajo skladno z razpisno
dokumentacijo predložiti ponudbi strokovne
reference in druga dokazila iz katerih izhaja
usposobljenost prijavitelja.
VIII. Merila, ki se bodo upoštevala pri izbiri koncesionarja:
– ponudbena cena,
– strokovna, organizacijska in finančna
usposobljenost prijavitelja,
– druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj,
– v primeru enakega števila točk po gornjih merilih, ima prednost pri podelitvi koncesije prijavitelj s sedežem ali izpostavo na
območju Občine Postojna.
VIII. Razpisna dokumentacija in odgovorna oseba za dajanje pisnih informacij:
a) Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna,
pisarna št. 28, tel. 05/728-07-60, kontaktna
oseba: Ivan Žnidaršič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago od objave razpisa dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške v višini 10.000 SIT
za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z nakazilom na transakcijski račun
Občine Postojna št. 01294-0100016345,
namen nakazila: koncesija – B. vzdrževanje javnih prometnih površin.

IX. Rok in način predložitve prijav:
a) Prijave z vsemi zahtevanimi prilogami in z oznako »Ne odpiraj – javni razpis
koncesija B. vzdrževanje javnih prometnih
površin« je treba predložiti v zaprtih ovojnicah. Na hrbtni strani ovojnice morata biti
navedena ime in naslov prijavitelja.
b) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
26. 8. 2004 do 12. ure, ne glede na vrsto
prenosa pošiljke. Prepozno prejete prijave
se ne bodo upoštevale in se bodo neodprte
vrnile pošiljatelju.
c) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Postojna, Ljubljanska
cesta 4, 6230 Postojna; tajništvo župana,
pisarna št. 22.
X. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 26. 8.
2004 ob 14. uri na naslovu: v sejni sobi
Kulturnega doma Postojna, Gregorčičev
drevored 1 (vhod s Prešernove ul.), 6230
Postojna.
Pri odpiranju ponudb smejo biti navzoči
prijavitelji ali predstavniki prijaviteljev, ki se
izkažejo s pisnim pooblastilom.
Prijava ni veljavna, če ne bo pravilno
označena in ne bo vsebovala vseh obveznih
sestavin, ki se zahtevajo v tem razpisu.
XI. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: v skladu z razpisno dokumentacijo.
XII. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: koncesionar si zagotavlja plačilo koncesionirane
dejavnosti z zaračunavanjem opravljenih
storitev, ki jih zaračunava neposredno Občini Postojna. Način plačila koncesionarja se
določi s koncesijsko pogodbo. Koncesionar
je dolžan voditi računovodstvo za podeljeno
koncesijo ločeno od računovodstva za svojo
ostalo dejavnost v skladu z določili Zakona
o gospodarskih javnih službah in Zakona o
gospodarskih družbah.
XIII. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša: skladno z
razpisno dokumentacijo.
XIV. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
XV. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 90
dni. Okvirni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 15. 9. 2004. O izbiri koncesionarja
koncendent odloči z upravno odločbo. O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni v roku
30 dni od dneva odpiranja ponudb. Po pravnomočnosti odločbe sklene župan z izbranim koncesionarjem koncesijsko pogodbo.
XVI. Razpisovalec si pridržuje pravico ne
izbrati nobenega ponudnika in ponoviti razpis, kolikor kandidature kljub veljavnosti iz
kateregakoli razloga vsebinsko ne ustrezajo
in zato ne prevzema nobene odgovornosti.
Podelitev koncesije je izključna pravica razpisovalca.
Dodatne informacije: tel. 05/728-07-60,
e-pošta: ivan.znidarsic@postojna.si. Pojasnila ponudnikom bodo posredovana na
njihovo zahtevo samo v pisni obliki.
XVII. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
12. 7. 2004.
Občina Postojna
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Ob-19591/04
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4,
6230 Postojna, objavlja na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Ur. l. RS, št. 32/93 in 30/98), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna
(Ur. l. RS, št. 27/96, 51/97, 37/98 in 96/99)
ter 2.,17., 18. in 19. člena Odloka o podelitvi
koncesije za izvajanje določenih gospodarskih javnih služb v Občini Postojna (Ur. l.
RS, št. 7/04)

XV. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 90
dni. Okvirni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 15. 9. 2004. O izbiri koncesionarja
koncendent odloči z upravno odločbo. O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni v roku
30 dni od dneva odpiranja ponudb. Po pravnomočnosti odločbe sklene župan z izbranim koncesionarjem koncesijsko pogodbo.
XVI. Razpisovalec si pridržuje pravico ne
izbrati nobenega ponudnika in ponoviti razpis, kolikor kandidature kljub veljavnosti iz
kateregakoli razloga vsebinsko ne ustrezajo
in zato ne prevzema nobene odgovornosti.
Podelitev koncesije je izključna pravica razpisovalca.
Dodatne informacije: tel. 05/728-07-60,
e-pošta: ivan.znidarsic@postojna.si. Pojasnila ponudnikom bodo posredovana na
njihovo zahtevo samo v pisni obliki.
XVII. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
12. 7. 2004.
Občina Postojna

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe
hortikulturnih vzdrževalnih del na javnih
zelenih površinah v Občini Postojna
I. Naziv koncedenta: Občina Postojna,
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.
II. Predmet razpisa: podelitev koncesije
za izvajanje gospodarske javne službe hortikulturnih vzdrževalnih del na javnih zelenih
površinah, in sicer:
– oskrba in saditev drevja, živih meja,
okrasnega drevja ter drugih rastlin;
– razmestitev in hramba cvetličnih korit;
– druga dela po letnem programu del.
III. Območje koncesije: koncesija se podeli za območje mesta Postojna in naselja
Prestranek, za zelene površine, ki so v lasti
oziroma v upravljanju Občine Postojna.
IV. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se podeli za dobo 10 let od dneva
sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesijsko razmerje začne veljati z dnem podpisa
pogodbe.
V. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar
Koncesijo za opravljanje javne gospodarske službe lahko pridobijo fizične ali pravne
osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirane v Republiki Sloveniji za opravljanje dejavnosti, ki so predmet
koncesije oziroma imajo obrtno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki so predmet
koncesije;
– da predložijo dokazila, reference ipd.,
ki potrjujejo, da imajo potrebna znanja in izkušnje za izvajanje razpisane javne službe;
– da razpolagajo z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi materialnimi sredstvi za
izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije; če pa namerava koncesionar dejavnost
opravljati tudi s podizvajalci, morajo le-ti izpolnjevati razpisne pogoje na enak način kot
koncesionar;
– da imajo poravnane davke in prispevke;
– da proti njim ni uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave;
– da zagotovijo, da bo izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesije, potekalo v okviru predpisanih standardov in normativov;
– da predložijo program izvajanja dejavnosti z vidika kadrov, organizacije del,
strokovne opremljenosti;
– druge pogoje določene z razpisno dokumentacijo.
VI. Prijava na razpis mora vsebovati vso
dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji. Nepopolne ponudbe in ponudbe,
ki ne bodo izpolnjevale razpisnih kriterijev
bodo izločene iz nadaljnje obravnave.
VII. Prijavitelji morajo skladno z razpisno
dokumentacijo predložiti ponudbi strokovne
reference in druga dokazila iz katerih izhaja
usposobljenost prijavitelja.
VIII. Merila, ki se bodo upoštevala pri izbiri koncesionarja:

– ponudbena cena,
– strokovna, organizacijska in finančna
usposobljenost prijavitelja,
– druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj,
– v primeru enakega števila točk po gornjih merilih, ima prednost pri podelitvi koncesije prijavitelj s sedežem ali izpostavo na
območju Občine Postojna.
VIII. Razpisna dokumentacija in odgovorna oseba za dajanje pisnih informacij:
a) Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna,
pisarna št. 28, tel. 05/728-07-60, kontaktna
oseba: Ivan Žnidaršič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago od objave razpisa dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške v višini 10.000 SIT
za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z nakazilom na transakcijski račun
Občine Postojna št. 01294-0100016345, namen nakazila: koncesija – C. hortikultura.
IX. Rok in način predložitve prijav:
a) Prijave z vsemi zahtevanimi prilogami
in z oznako »Ne odpiraj – javni razpis koncesija C. hortikultura« je treba predložiti v zaprtih ovojnicah. Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena ime in naslov prijavitelja.
b) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
26. 8. 2004 do 12. ure, ne glede na vrsto
prenosa pošiljke. Prepozno prejete prijave
se ne bodo upoštevale in se bodo neodprte
vrnile pošiljatelju.
c) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Postojna, Ljubljanska
cesta 4, 6230 Postojna; tajništvo župana,
pisarna št. 22.
X. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 26. 8.
2004 ob 15. uri na naslovu: v sejni sobi
Kulturnega doma Postojna, Gregorčičev
drevored 1 (vhod s Prešernove ul.), 6230
Postojna.
Pri odpiranju ponudb smejo biti navzoči
prijavitelji ali predstavniki prijaviteljev, ki se
izkažejo s pisnim pooblastilom.
Prijava ni veljavna, če ne bo pravilno
označena in ne bo vsebovala vseh obveznih
sestavin, ki se zahtevajo v tem razpisu.
XI. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: v skladu z razpisno dokumentacijo.
XII. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: koncesionar si zagotavlja plačilo koncesionirane
dejavnosti z zaračunavanjem opravljenih
storitev, ki jih zaračunava neposredno Občini Postojna. Način plačila koncesionarja se
določi s koncesijsko pogodbo. Koncesionar
je dolžan voditi računovodstvo za podeljeno
koncesijo ločeno od računovodstva za svojo
ostalo dejavnost v skladu z določili Zakona
o gospodarskih javnih službah in Zakona o
gospodarskih družbah.
XIII. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša: skladno z
razpisno dokumentacijo.
XIV. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
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Ob-19593/04
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4,
6230 Postojna, objavlja na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Ur. l. RS, št. 32/93 in 30/98), Odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Postojna (Ur. l. RS, št. 27/96, 51/97, 37/98 in
96/99) ter 2., 17., 18. in 19. člena Odloka
o podelitvi koncesije za izvajanje določenih
gospodarskih javnih služb v Občini Postojna
(Ur. l. RS, št. 7/04)
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
pokopališke dejavnosti
I. Naziv koncedenta: Občina Postojna,
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.
II. Predmet razpisa: upravljanje, tekoče
in investicijsko vzdrževanje pokopališč in
pokopaliških objektov.
III. Območje koncesije: koncesija se podeli za območje mesta Postojna in naselja
Veliki Otok.
IV. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se podeli za dobo 10 let od dneva
sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesijsko razmerje začne veljati z dnem podpisa
pogodbe.
V. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar
Koncesijo za opravljanje javne gospodarske službe lahko pridobijo fizične ali pravne
osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirane v Republiki Sloveniji za opravljanje dejavnosti, ki so predmet
koncesije oziroma imajo obrtno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki so predmet
koncesije;
– da predložijo dokazila, reference ipd.,
ki potrjujejo, da imajo potrebna znanja in izkušnje za izvajanje razpisane javne službe;
– da razpolagajo z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi materialnimi sredstvi za
izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije; če pa namerava koncesionar dejavnost
opravljati tudi s podizvajalci, morajo le-ti izpolnjevati razpisne pogoje na enak način kot
koncesionar;
– da imajo poravnane davke in prispevke;
– da proti njim ni uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave;
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– da zagotovijo, da bo izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesije, potekalo v okviru predpisanih standardov in normativov;
– da predložijo program izvajanja dejavnosti z vidika kadrov, organizacije del,
strokovne opremljenosti;
– druge pogoje določene z razpisno dokumentacijo.
VI. Prijava na razpis mora vsebovati vso
dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji. Nepopolne ponudbe in ponudbe,
ki ne bodo izpolnjevale razpisnih kriterijev
bodo izločene iz nadaljnje obravnave.
VII. Prijavitelji morajo skladno z razpisno
dokumentacijo predložiti ponudbi strokovne
reference in druga dokazila iz katerih izhaja
usposobljenost prijavitelja.
VIII. Merila, ki se bodo upoštevala pri izbiri koncesionarja:
– ponudbena cena,
– strokovna, organizacijska in finančna
usposobljenost prijavitelja,
– druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj,
– v primeru enakega števila točk po gornjih merilih, ima prednost pri podelitvi koncesije prijavitelj s sedežem ali izpostavo na
območju Občine Postojna.
VIII. Razpisna dokumentacija in odgovorna oseba za dajanje pisnih informacij:
a) Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna,
pisarna št. 28, tel. 05-728-07-60, kontaktna
oseba: Ivan Žnidaršič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago od objave razpisa dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške v višini 10.000 SIT
za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z nakazilom na transakcijski račun
Občine Postojna št. 01294-0100016345, namen nakazila: koncesija – D. pokopališča.
IX. Rok in način predložitve prijav:
a) Prijave z vsemi zahtevanimi prilogami
in z oznako »Ne odpiraj – javni razpis koncesija D. pokopališča« je treba predložiti v
zaprtih ovojnicah. Na hrbtni strani ovojnice
morata biti navedena ime in naslov prijavitelja.
b) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
26. 8. 2004 do 12. ure, ne glede na vrsto
prenosa pošiljke. Prepozno prejete prijave
se ne bodo upoštevale in se bodo neodprte
vrnile pošiljatelju.
c) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Postojna, Ljubljanska
cesta 4, 6230 Postojna; tajništvo župana,
pisarna št. 22.
X. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 26. 8.
2004 ob 16. uri na naslovu: v sejni sobi
Kulturnega doma Postojna, Gregorčičev
drevored 1 (vhod s Prešernove ul.), 6230
Postojna.
Pri odpiranju ponudb smejo biti navzoči
prijavitelji ali predstavniki prijaviteljev, ki se
izkažejo s pisnim pooblastilom.
Prijava ni veljavna, če ne bo pravilno
označena in ne bo vsebovala vseh obveznih
sestavin, ki se zahtevajo v tem razpisu.
XI. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: v skladu z razpisno dokumentacijo.
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XII. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: koncesionar si zagotavlja plačilo koncesionirane
dejavnosti z zaračunavanjem opravljenih
storitev, ki jih zaračunava neposredno Občini Postojna. Način plačila koncesionarja se
določi s koncesijsko pogodbo. Koncesionar
je dolžan voditi računovodstvo za podeljeno
koncesijo ločeno od računovodstva za svojo
ostalo dejavnost v skladu z določili Zakona
o gospodarskih javnih službah in Zakona o
gospodarskih družbah.
XIII. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša: skladno z
razpisno dokumentacijo.
XIV. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
XV. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 90
dni. Okvirni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 15. 9. 2004. O izbiri koncesionarja
koncendent odloči z upravno odločbo. O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni v roku
30 dni od dneva odpiranja ponudb. Po pravnomočnosti odločbe sklene župan z izbranim koncesionarjem koncesijsko pogodbo.
XVI. Razpisovalec si pridržuje pravico ne
izbrati nobenega ponudnika in ponoviti razpis, kolikor kandidature kljub veljavnosti iz
kateregakoli razloga vsebinsko ne ustrezajo
in zato ne prevzema nobene odgovornosti.
Podelitev koncesije je izključna pravica razpisovalca.
Dodatne informacije: tel. 05/728-07-60,
e-pošta: ivan.znidarsic@postojna.si. Pojasnila ponudnikom bodo posredovana na
njihovo zahtevo samo v pisni obliki.
XVII. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
12. 7. 2004.
Občina Postojna
Ob-19596/04
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4,
6230 Postojna, objavlja na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Ur. l. RS, št. 32/93 in 30/98), Odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Postojna (Ur. l. RS, št. 27/96, 51/97, 37/98 in
96/99) ter 2., 17., 18. in 19. člena Odloka
o podelitvi koncesije za izvajanje določenih
gospodarskih javnih služb v Občini Postojna
(Ur. l. RS, št. 7/04)
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe rednega
vzdrževanja občinskih javnih cest
(lokalnih cest in javnih poti)
v Občini Postojna
I. Naziv koncedenta: Občina Postojna,
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.
II. Predmet razpisa: podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe
rednega vzdrževanja občinskih javnih cest
(lokalnih cest in javnih poti) v Občini Postojna, in sicer:
– redno vzdrževanje – čiščenje in popravila prometnih površin ter pripadajočih
varstvenih pasov in spremljajočih objektov,
– vzdrževanje horizontalne in vertikalne
cestno-prometne signalizacije,
– zimska služba,
– opravila, ki so zakonsko vezana na
varstvo in varnost teh cest.

III. Območje koncesije: koncesija se podeli za občinske javne ceste v Občini Postojna, kot so določene v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Postojna (Ur.
l. RS, št. 6/00).
IV. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se podeli za dobo 10 let od dneva
sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesijsko razmerje začne veljati z dnem podpisa
pogodbe.
V. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar
Koncesijo za opravljanje javne gospodarske službe lahko pridobijo fizične ali pravne
osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirane v Republiki Sloveniji za opravljanje dejavnosti, ki so predmet
koncesije oziroma imajo obrtno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki so predmet
koncesije;
– da predložijo dokazila, reference ipd.,
ki potrjujejo, da imajo potrebna znanja in izkušnje za izvajanje razpisane javne službe;
– da razpolagajo z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi materialnimi sredstvi za
izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije; če pa namerava koncesionar dejavnost
opravljati tudi s podizvajalci, morajo le-ti izpolnjevati razpisne pogoje na enak način kot
koncesionar;
– da imajo poravnane davke in prispevke;
– da proti njim ni uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave;
– da zagotovijo, da bo izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesije, potekalo v okviru predpisanih standardov in normativov;
– da predložijo program izvajanja dejavnosti z vidika kadrov, organizacije del,
strokovne opremljenosti;
– druge pogoje določene z razpisno dokumentacijo.
VI. Prijava na razpis mora vsebovati vso
dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji. Nepopolne ponudbe in ponudbe,
ki ne bodo izpolnjevale razpisnih kriterijev
bodo izločene iz nadaljnje obravnave.
VII. Prijavitelji morajo skladno z razpisno
dokumentacijo predložiti ponudbi strokovne
reference in druga dokazila iz katerih izhaja
usposobljenost prijavitelja.
VIII. Merila, ki se bodo upoštevala pri izbiri koncesionarja:
– ponudbena cena,
– strokovna, organizacijska in finančna
usposobljenost prijavitelja,
– druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj,
– v primeru enakega števila točk po gornjih merilih, ima prednost pri podelitvi koncesije prijavitelj s sedežem ali izpostavo na
območju Občine Postojna.
VIII. Razpisna dokumentacija in odgovorna oseba za dajanje pisnih informacij:
a) Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna,
pisarna št. 28, tel. 05/728-07-60, kontaktna
oseba: Ivan Žnidaršič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago od objave razpisa dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške v višini 10.000 SIT
za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z nakazilom na transakcijski račun
Občine Postojna št. 01294-0100016345, namen nakazila: koncesija – A. javne ceste.
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IX. Rok in način predložitve prijav:
a) Prijave z vsemi zahtevanimi prilogami
in z oznako »Ne odpiraj – javni razpis koncesija A. javne ceste« je treba predložiti v
zaprtih ovojnicah. Na hrbtni strani ovojnice
morata biti navedena ime in naslov prijavitelja.
b) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
26. 8. 2004 do 12. ure, ne glede na vrsto
prenosa pošiljke. Prepozno prejete prijave
se ne bodo upoštevale in se bodo neodprte
vrnile pošiljatelju.
c) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Postojna, Ljubljanska
cesta 4, 6230 Postojna; tajništvo župana,
pisarna št. 22.
X. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 26. 8.
2004 ob 13. uri na naslovu: v sejni sobi
Kulturnega doma Postojna, Gregorčičev
drevored 1 (vhod s Prešernove ul.), 6230
Postojna.
Pri odpiranju ponudb smejo biti navzoči
prijavitelji ali predstavniki prijaviteljev, ki se
izkažejo s pisnim pooblastilom.
Prijava ni veljavna, če ne bo pravilno
označena in ne bo vsebovala vseh obveznih
sestavin, ki se zahtevajo v tem razpisu.
XI. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: v skladu z razpisno dokumentacijo.
XII. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: koncesionar si zagotavlja plačilo koncesionirane
dejavnosti z zaračunavanjem opravljenih
storitev, ki jih zaračunava neposredno Občini Postojna. Način plačila koncesionarja se
določi s koncesijsko pogodbo. Koncesionar
je dolžan voditi računovodstvo za podeljeno
koncesijo ločeno od računovodstva za svojo
ostalo dejavnost v skladu z določili Zakona
o gospodarskih javnih službah in Zakona o
gospodarskih družbah.
XIII. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša: skladno z
razpisno dokumentacijo.
XIV. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
XV. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 90
dni. Okvirni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 15. 9. 2004. O izbiri koncesionarja
koncendent odloči z upravno odločbo. O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni v roku
30 dni od dneva odpiranja ponudb. Po pravnomočnosti odločbe sklene župan z izbranim koncesionarjem koncesijsko pogodbo.
XVI. Razpisovalec si pridržuje pravico ne
izbrati nobenega ponudnika in ponoviti razpis, kolikor kandidature kljub veljavnosti iz
kateregakoli razloga vsebinsko ne ustrezajo
in zato ne prevzema nobene odgovornosti.
Podelitev koncesije je izključna pravica razpisovalca.
Dodatne informacije: tel. 05/728-07-60,
e-pošta: ivan.znidarsic@postojna.si. Pojasnila ponudnikom bodo posredovana na
njihovo zahtevo samo v pisni obliki.
XVII. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
12. 7. 2004.
Občina Postojna

Št. 1326/2004

Št.
Ob-19444/04

Javni razpis
za oddajo poslovnih prostorov v najem
z zbiranjem pisnih ponudb
1. Koper, Kidričeva ul. št. 1, delno usposobljen poslovni prostor brez uporabnega
dovoljenja, v izmeri 88,50 m2, oddajamo za
vse dejavnosti, razen trgovine z živili in gostinstva. Izklicna cena mesečne najemnine
znaša 150.709 SIT.
2. Koper, Kidričeva ul. št. 17, usposobljen poslovni prostor z uporabnim dovoljenjem, v izmeri 272,20 m2, oddajamo za
pekarno, slaščičarno, prodajalno lastnih
proizvodov (kruha in slaščic) ter mlečni bar.
Izklicna cena mesečne najemnine znaša
377.074 SIT.
3. Koper, Ul. Pri velikih vratih št. 9 (ob
Župančičevi ul.), delno usposobljen poslovni
prostor brez uporabnega dovoljenja, v izmeri 42,85 m2, oddajamo za dejavnost frizerskih ali kozmetičnih salonov. Izklicna cena
mesečne najemnine znaša 44.029 SIT.
4. Koper, Vojkovo nabr. št. 27, usposobljen poslovni prostor, z uporabnim dovoljenjem, v izmeri 51,63 m2, oddajamo
za dejavnost zobozdravstvenih storitev.
Izklicna cena mesečne najemnine znaša
108.200 SIT.
Poslovni prostori se oddajo v najem za
nedoločen čas. V izklicni mesečni najemnini
DDV ni obračunan v skladu z 2. točko prvega odstavka 27. člena Zakona o DDV.
Neusposobljen poslovni prostor v Kopru,
Ulica pri Velikih vratih št. 9, mora najemnik
usposobiti za obratovanje z lastnimi sredstvi. Obseg predhodno dogovorjenih investicijskih sredstev najemnika se pobota z najemnini v višini povečane gradbene vrednosti
poslovnega prostora.
Razpisno dokumentacijo za prijavo na
razpis lahko dobite v času trajanja razpisa,
in sicer vsak delovni dan od 8. do 12. ure in
ob sredah od 14. do 17. ure, na osnovi predhodnega plačila stroškov v višini 3.000 SIT,
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, Koper (pritličje desno).
Popolna ponudba na predpisanih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi dokazili, vključno z dokazilom o vplačilu varščine v višini treh mesečnih ponujenih
najemnin, z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba
za najem poslovnega prostora v... (vpisati
tudi naslov prostora na katerega se nanaša
ponudba) z oznako K361-13/2004« mora
prispeti v zaprti in označeni ovojnici najkasneje do 2. 8. 2004 do 12. ure na naslov:
Mestna občina Koper, Verdijeva ul. št. 10,
(po pošti, ali osebno v sprejemno pisarno
Mestne občine Koper, pritličje desno). Na
hrbtni strani kuverte mora biti naveden tudi
naslov pošiljatelja.
Ponudbe bodo po poteku razpisnega
roka komisijsko odprte. Nepopolnih in nepravočasnih ponudb komisija ne bo upoštevala. Prav tako ne bo upoštevala vlog
ponudnikov, ki že imajo v najemu poslovni
prostor Mestne občine Koper, vendar kršijo
določila najemne pogodbe.
Pri določitvi najugodnejšega ponudnika,
komisija uporablja določbe Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem. Če
komisija med ponudniki ne bo mogla izbrati
najemnika, lahko izvede licitacijo oziroma si
pridržuje pravico, da ponovi objavo javnega
razpisa.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v roku 15 dni od za-
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ključka razpisa. Izbrani ponudnik je dolžan
v roku 30 dni skleniti pogodbo o najemu
poslovnega prostora v obliki notarskega
zapisa. Stroške notarskega zapisa plača
najemnik.
Najemodajalec si pridržuje pravico, da
po pregledu ponudb ne sklene pogodbe z
nobenim od ponudnikov.
Interesentom bo omogočen ogled
poslovnega prostora po predhodnem
telefonskem dogovoru s strokovno službo
Urada za nepremičnine, tel. 05/66-46-274
ali 66-46-275. Razpis in razpisni pogoji
z razpisno dokumentacijo so na vpogled
tudi na spletni strani Mestne občine Koper:
www.koper.si.
Mestna občina Koper
Ob-19452/04
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Zagorje na podlagi programa zapiranja rudnika
objavlja
javni razpis
za prodajo nezazidanih stavbnih
zemljišč v poslovno industrijski coni
Toplice
1. Predmet prodaje so nezazidana
stavbna zemljišča v obrtni coni Toplice za
izgradnjo objektov industrijskih dejavnosti.
Zemljišča se prodajajo v skladu z veljavno
novo parcelacijo. Prodajajo se naslednje
parcele:
– parc. št. 35/3 – dvorišča 11 m2
– parc. št. 35/4 – dvorišče 857 m2
– parc. št. 35/7 – dvorišča 221 m2
– parc. št. 38/2 – poslovna stavba
105 m2
– parc. št. 38/3 – poslovna stavba
11 m2
– parc. št. 40 – poslovna stavba 340 m2
– parc. št. 42/1 – dvorišče 963 m2
– parc. št. 43/1 – poslovna stavba
197 m2
– parc. št. 44/1 – poslovna stavba
637 m2
– parc. št. 45/1 – dvorišče 270 m2
– parc. št. 45/7 – dvorišče 75 m2
– parc. št. 42/2 – dvorišče 1769 m2
– parc. št. 44/2 – poslovna stavba
689 m2
v skupni velikosti 6.145 m2.
2. Najnižja možna cena zemljišča je
10 EUR za m2 v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila kupnine.
3. Rok plačila zemljišča je 15 dni po podpisu pogodbe.
4. Rok za sklenitev pogodbe o nakupu
nepremičnine je 15 dni od vročitve obvestila
o izbiri kupca.
5. Rok za pričetek gradnje je do konca
leta 2004, rok za pridobitev uporabnega dovoljenja za pričetek opravljanja dejavnosti
je 18 mesecev. Objekt mora biti grajen v
skladu z investicijskim programom, ureditvenim in zazidalnim načrtom ter tako, da se
bo vklapljal v programsko zasnovo obrtne
cone. Kolikor investitor ne uresničuje investicije v skladu z investicijskim programom,
si Rudnik Zagorje pridržuje pravico do razveljavitve pogodbe.
6. Davek na promet nepremičnin, stroške sklenitve pogodbe in overitve pogodbe
in vpisa v zemljiško knjigo plača kupec.
7. Prijavo na razpis lahko pošljejo interesenti, ki so registrirani in imajo sedež v Republiki Sloveniji. Prijavi je potrebno predložiti
naslednje dokumente:
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a) izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni oziroma ustrezno dokazilo o
registraciji za samostojne podjetnike
b) investicijski program za predvideno
dejavnost, ki mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– vrednost investicije,
– vire sredstev,
– dejavnost,
– reference investitorja,
– delež visoke tehnologije v investiciji,
– trajnostna naravnanost investicije (min
15 let),
– demonstracijski učinki investicije na
druga podjetja,
– predvideno število in struktura zaposlenih (minimalno 150 zaposlenih v 24
mesecih),
– tlorisno površino predvidenega objekta,
– predvideni začetek izgradnje,
– predvideni zaključek investicije.
8. Pogodbe o prodaji parcel se bodo
sklepale na podlagi predloga Komisije za
izbiro. Komisija bo odločala o izbiri najboljšega ponudnika investicijskega programa
na osnovi ocene investicijskega programa
v skladu s točko 8/B.
9. Rok za oddajo ponudb bo do vključno
21. 8. 2004.
10. Vse dodatne informacije dobite na
tel. 03/566-41-00 pri Stošicki Francu.
Rudnik Zagorje v zapiranju d.o.o.

Javne dražbe
Št. 72/04
Ob-19176/04
Na podlagi 66. sklepa 17. redne seje
Mestnega sveta Mestne občine Maribor,
dne 21. 6. 2004, Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02), 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03), Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
(MUV, št. 31/97, 13/98, 13/01) in 5. člena
Statuta Javnega podjetja za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči, za Mestno občino Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor,
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči d.o.o., Grajska ulica 7, 2000 Maribor razpisuje
javno dražbo za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje so:
A) Zemljišče parc. št. 667/2, v izmeri
251 m2, prip. vl. št. 1067 k.o. Tezno, v lasti Mestne občine Maribor, leži ob Poljski
ulici na Teznu. Po lokacijski informaciji
Zavoda za prostorsko načrtovanje št.
35010/00773/2004 0902 KA, z dne 17. 5.
2004, je nepremičnina opredeljena kot
stavbno zemljišče. Pooblaščeni ocenjevalec
vrednosti nepremičnin je predmetno nepremičnino skupaj s komunalnim prispevkom
ovrednotil na 5,219.000 SIT. V ceni ni zajet
20% DDV.
Zemljišče parc. št. 667/2 k.o. Pobrežje se
proda na javni dražbi najboljšemu ponudniku. Izklicna cena je 5,219.000 SIT.
B) Zemljišče parc. št. 1203/1, v izmeri
1341 m2, prip. vl. št. 79 k.o. Pobrežje, v lasti
Mestne občine Maribor, leži ob Cesti XIV.
divizije ter je samostojna gradbena parcela.
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Po lokacijski informaciji Zavoda za prostorsko načrtovanje št. 35011/00033/2004 0902
AZ, z dne 15. 4. 2004 je nepremičnina opredeljena kot stavbno zemljišče.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno nepremičnino skupaj s komunalnim prispevkom ovrednotil na
28,099.314 SIT. V ceni ni zajet 20% DDV.
Zemljišče parc. št. 1203/1 k.o. Pobrežje
se proda na javni dražbi najboljšemu ponudniku. Izklicna cena je 28,099.314 SIT.
C) Zemljišči parc. št. 2173/1, v izmeri
239 m2 in parc. št. 2175 v izmeri 900 m2, obe
prip. vl. št. 2904 k.o. Pobrežje, v lasti Mestne
občine Maribor, ležita ob Ulici Veljka Vlahoviča in predstavljata del zemljišč na katerih
je v skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu
za del S – 34 križišče ob Ulici Veljka Vlahoviča predvidena gradnja bencinske črpalke.
Po lokacijski informaciji Zavoda za prostorsko načrtovanje št. 35010/01471/2003, z
dne 9. 3. 2004 je nepremičnina opredeljena
kot stavbno zemljišče. Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno
nepremičnino skupaj s komunalnim prispevkom ovrednotil na 38,374.761 SIT. V ceni ni
zajet 20% DDV.
Zemljišči parc. št. 2173/1 in 2175 k.o.
Pobrežje se prodata na javni dražbi najboljšemu ponudniku.
Izklicna cena je 38,374.761 SIT.
2. Pogoji javne dražbe
Javna dražba bo ustna. Dražbo vodi
predsednica Komisije za izvedbo in nadzor
prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: voditelj dražbe).
Znesek vsakega višanja na dražbi je po
100.000 SIT.
Vsak dražitelj mora vplačati pred začetkom dražbe varščino v višini 10% izklicne
cena na transakcijski račun Javnega podjetja
za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.
04515-0000651184, odprt pri NKBM d.d.
Dražitelj mora pred začetkom dražbe
predložiti dokazilo o plačilu varščine.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe. Pred začetkom javne dražbe morajo pravne osebe, ki so registrirane
v Republiki Sloveniji, prodajalcu predložiti
ustrezno dokazilo, ki ne sme biti starejše
od 30 dni. Fizične osebe pa morajo priložiti fotokopijo osebnega dokumenta. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo
na javni dražbi predložiti notarsko overjeno
pooblastilo.
Tuja pravna ali fizična oseba mora zaradi
vpisa v zemljiško knjigo, predložiti enolično
identifikacijsko številko oziroma EMŠO.
Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore proti
dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
Morebitne ugovore reši voditelj dražbe.
Uspelemu dražitelju se plačana varščina
všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi
niso uspeli, se varščina brez obresti vrne v
osmih dneh po končani javni dražbi.
4. Pravila javne dražbe: javna dražba se
bo izvajala v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03).
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila v prostorih Javnega podjetja za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.,
Grajska ulica 7/III, 2000 Maribor, v četrtek
5. 8. 2004 ob 9. uri.

6. Omejitev v postopku razpolaganja:
prodajalec si pridržuje pravico, da ne
sklene prodajne pogodbe z nobenim od
dražiteljev.
7. Sklenitev pogodbe
Uspeli dražitelj mora skleniti prodajno
pogodbo najkasneje v mesecu dni po zaključku javne dražbe. Kupec mora poravnati
kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe. Če
dražitelj po svoji krivdi ne izpolni obveznosti
iz prejšnjega stavka, se šteje, da je odstopil
od nakupa, varščina pa zapade prodajalcu.
Po plačilu celotne kupnine in poravnavi
vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina
izročila v posest, v zemljiško knjigo pa bo
podan zemljiškoknjižni predlog.
8. Plačilo stroškov: kupec se obveže plačati kupnino, 20% DDV in stroške Javnega
podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči v zvezi s pripravo pogodbe.
9. Ustavitev postopka
Komisija za izvedbo in nadzor prodaje ter
nakupov stavbnih zemljišč lahko do sklenitve pogodbe postopek prodaje ustavi.
Ogled nepremičnin je možen na kraju
samem. Dodatne informacije lahko dobite
na tel. 02/22-01-423 ali 02/22-01-554.
Javno podjetje za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči, d.o.o. Maribor
Ob-19403/04
Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana d.o.o., Todraž 1, 4224
Gorenja vas, objavlja
javno dražbo
za prodajo trosobnega stanovanja
(71 m2) št. 15/2 Sestranska vas 15, Gorenja
vas, po izklicni ceni 14,800.000 SIT.
Davek na prodajo nepremičnin ni vključen v ceni in bo obračunan na končno prodajno ceno.
Javna dražba bo v četrtek, 26. 8. 2004 v
prostorih družbe ob 12. uri.
Prodaja bo potekala po načelu “Videno
– kupljeno”. Poznejših reklamacij ne bomo
upoštevali.
Na dražbi lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki bodo pred začetkom dražbe plačale varščino v višini 10% izklicne
cene na transakcijski račun prodajalca št.
07000-0000168385 pri Gorenjski banki
d.d. Kranj. Pooblaščenci morajo predložiti
pooblastilo.
Varščina bo kupcu vračunana v kupnino,
neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena v roku
5 dni po opravljeni dražbi.
Plačilo celotne kupnine: v 60 dneh po
končani dražbi, sicer varščina zapade.
RŽV je prvi lastnik. Etažna lastnina je
urejena.Stanovanje je vseljivo takoj.
Informacije: od 20. 7. 2004 do
25. 8. 2004 med 8. in 10. uro, Peter Dolenc,
tel. 04/515-93-00.
Ogled po dogovoru.
Rudnik Židovski vrh d.o.o.
Ob-19781/04
Občina Črna na Koroškem, Center 101,
2393 Črna na Koroškem, na podlagi Pravilnika o pogojih in postopku za prodajo
stanovanjskih hiš, stanovanj, pomožnih
stanovanjskih prostorov in drugih delov
stavb (Uradne objave, 19/94), Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem občin (Uradni list
RS, št. 12/03), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 47/99, 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 110/02) ter sklepa Občinske-
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ga sveta Občine Črna na Koroškem z dne
7. 4. 2004 razpisuje

udeleži le tisti, ki se pravočasno in pravilno
prijavi.
X. Vrnitev, vračunavanje ali pridržanje
varščine: ponudnikom, ki ne bodo uspeli
na javni dražbi, se varščina vrne najkasneje
v osmih dneh po zaključku javne dražbe.
Ponudniku, ki uspe (kupcu), se varščina
vračuna v kupnino. Če kupec ne sklene
pogodbe ali ne plača kupnine, organizator
obdrži varščino.
XI. Razpisna dokumentacija, informacije
o podrobnejših pogojih
Razpisno dokumentacijo se lahko dvigne
ali naroči po pošti na naslovu Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
Razpisna dokumentacija vsebuje: zemljiškoknjižni izpisek, mapno kopijo z označbo
parcel in obrazec prodajne pogodbe.
Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na
sedežu Občine Trebnje vsak delovni dan
med uradnimi urami. Po predhodnem
telefonskem dogovoru je možen tudi ogled
zemljišč. Kontaktni osebi: Mateja Povhe, tel. 07/34-81-144, Drago Bregar, tel.
07/34-81-110.
Občina Trebnje

javno dražbo,
ki bo v sredo, 4. 8. 2004 ob 11. uri v sejni
sobi Občine Črna na Koroškem, Center 101,
za prodajo nepremičnine, ki je v lasti Občine
Črna na Koroškem:
1. Stanovanje na Rudarjevem 14 a, v izmeri 66,23 m2, ki leži na parc. št. 61/3 k. o.
Črna, za izklicno ceno 6,269.942,40 SIT.
2. Davek na promet nepremičnin ter
notarsko overitev plača prodajalec, drugi
stroški v zvezi s prodajo in zemljiškoknjižnimi vpisi niso vključeni v ceno in jih poravna
kupec.
3. Vknjižba nepremičnine pod 1. točko
bo možna po izdelavi etažnega načrta stavbe, katerega stroške izdelave plača kupec.
4. Najnižji znesek, za katerega dražitelj
dviga ceno je 10.000 SIT.
5. Kupci morajo imeti poravnane vse obveznosti do prodajalca.
6. Udeleženci, ki želijo sodelovati na
javni dražbi, morajo pred začetkom dražbe
vplačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene
na transakcijski račun Občine Črna na Koroškem številka 01216-0100010176, celotno
preostalo kupnino mora dražitelj plačati v 8
dneh od sklenitve pogodbe.
7. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena
v najkasneje 30 dneh po javni dražbi. Če
pogodba ni sklenjena v tem roku, zapade
ostanek varščine po odbitku stroškov postopka za izdelavo elaborata sodne cenitve
in ostalih stroškov, v korist lastnika.
8. S potrdilom o plačilu varščine se
dražitelj izkaže pred začetkom dražbe.
Varščina se uspelemu dražitelju vračuna v
kupnino, neuspelim dražiteljem pa se vrne
brez obresti, najkasneje v osmih dneh po
javni dražbi.
9. Zastopniki fizičnih in pravnih oseb
morajo predložiti pravno veljavno overjeno
pooblastilo za zastopanje na javni dražbi.
10. Prodaja se izvede videno-kupljeno
in kupec nima pravice uveljavljati kasnejših
reklamacij.
11. Kupec mora pri dražbi predložiti veljavni osebni dokument in davčno številko.
12. Kupec pridobi lastninsko pravico po
plačilu celotne kupnine.
13. Vknjižba nepremičnine je možna na
podlagi zemljiškoknjižnega dovolila, ki je
sestavni del pogodbe.
Vse informacije v zvezi z nepremičnino, ki se prodaja, dobijo interesenti na
Občini Črna na Koroškem ali po telefonu
02/870-48-16.
Občina Črna na Koroškem
Št. 46502-2/2004
Ob-19795/04
Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, na
podlagi 80.f. člena Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03), 19. člena
Statuta Občine Trebnje (Ur. l. RS, št. 50/95,
80/98) ter sklepov Občinskega sveta občine
Trebnje, sprejetih na 12. redni seji dne 7. 7.
2004, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje,
tel. 07/34-81-100, faks 07/34-81-131.
II. Opis predmeta prodaje

Predmet prodaje so nezazidana komunalno opremljena stavbna zemljišča na
območju naselja Mirna – Roje III, kjer se
gradnja dovoljuje v skladu z Odlokom o
prostorsko ureditvenih pogojih za naselje
Mirna (Ur. l. RS, št. 75/94):
– parc. št. 31/4 njiva v izmeri 785 m2,
vpisana pri vl. št. 1331 k.o. Mirna po izklicni
ceni 4.477.248 SIT,
– parc. št. 30/2 travnik v izmeri 672 m2
in parc. št. 31/21 njiva v izmeri 675 m2, obe
vpisani pri vl. št. 1331 k.o. Mirna po izklicni
ceni 6,984.195 SIT (parceli se prodajata kot
celota),
– parc. št. 31/23 travnik v izmeri 2007 m2,
vpisana pri vl. št. 1331 k.o. Mirna po izklicni
ceni 10,926.610 SIT.
Nepremičnine se prodajajo v stanju kakršnem je, po načelu »videno – kupljeno«.
Cena ne vključuje davka na dodano
vrednost po predpisani stopnji 20%. V ceni
tudi ni vračunan komunalni prispevek.
III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 100.000 SIT.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna
pogodba, ki mora biti sklenjena najpozneje v
tridesetih dneh po zaključku javne dražbe.
V. Način in rok plačila kupnine:
Kupnino kupec poravna na transakcijski
račun Občine Trebnje št. 01330-0100016133
v osmih dneh od dneva sklenitve prodajne
pogodbe.
Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine
v celoti in poravnavi vseh stroškov se bodo
kupcu nepremičnine izročile v posest ter bo
v pristojni zemljiški knjigi vknjižen kot lastnik
kupljenih nepremičnin.
VI. Kraj in čas javne dražbe: javna
dražba bo dne 9. 8. 2004 v mali sejni sobi
Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, z začetkom ob 11. uri.
VII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo o
njenem plačilu;
– če se bo v imenu ponudnika javne
dražbe udeležil pooblaščenec, predloži neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javne dražbe in ga je podpisala
fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne
osebe, pri čemer mora biti podpis overjen
pri notarju;
– v primeru, ko se prijavi pravna oseba,
predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od treh mesecev.
Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je treba priložiti v izvirniku ali pa
kopijo listine, overjeno pri notarju. Organizator bo pravočasno potrdil vse pravilne in
pravočasne prijave.
VIII. Varščina: ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene na transakcijski račun
Občine Trebnje št. 01330-0100016133 s
sklicem, za namen javna dražba – Roje
Mirna.
IX. Rok za prijavo: ponudniki morajo
osebno ali po pošti predložiti organizatorju
pravilno prijavo najkasneje do 9. 8. 2004
do 10. ure na naslovu organizatorja, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, v vložišču (soba št.
2), v pritličju stavbe. Javne dražbe se lahko
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Razpisi delovnih
mest
Št. 122-421/2004
Ob-19265/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 110/02)
objavlja Inšpektorat Republike Slovenije za
kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, Parmova
33, 1000 Ljubljana, javni natečaj za uradniško delovno mesto:
kmetijski/a inšpektor/ica v Inšpektoratu Republike Slovenije za kmetijstvo,
gozdarstvo in hrano, v Območni enoti
Celje, izpostavi Šmarje pri Jelšah.
1. Kraj opravljanja dela: Aškerčev trg 11,
Šmarje pri Jelšah.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
inšpektor.
3. Delo se opravlja v nazivih: inšpektor
III, II in I. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu inšpektor III.
4. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
5. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, nekaznovanost,
dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno storjeno
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– najmanj visoka strokovna izobrazba
kmetijske ali zootehniške smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit za inšpektorja,
– znanje angleškega jezika.
6. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti za zasedbo delovnega mesta:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostificirana tuja
diploma), potrdilo o opravljenem državnem
izpitu iz javne uprave in strokovnem izpitu
za inšpektorja,
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– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice)
in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in
sposobnostih,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu.
Kandidat mora predložiti tudi: pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti
in dejstva, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno kaznivo
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti
(potrdili bo izbrani kandidat dostavil naknadno).
7. V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Na podlagi 12. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru lahko za delovno mesto
kandidirajo osebe, ki nimajo opravljenega
strokovnega izpita za inšpektorja, če imajo
opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, pod pogojem, da bodo strokovni izpit za inšpektorja opravile v roku enega leta
od dneva imenovanja za inšpektorja.
8. Natečajna komisija bo izbirni postopek
opravila v več fazah, tako da bo preverjala
strokovno usposobljenost kandidatov v prvi
fazi na podlagi dokumentacije, ki jo je predložil kandidat in v drugi fazi z ustnim razgovorom s kandidati.
9. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni
od dneva objave javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Kadrovska služba, Dunajska
56, 58, Ljubljana, s pripisom: »Javni natečaj – kmetijski inšpektor v IRSKGH, OE
Celje«.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v
osmih dneh po opravljeni izbiri. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/43-45-700.
Inšpektorat RS za kmetijstvo,
gozdarstvo in hrano
Št. 122-10/2004
Ob-19268/04
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje,
prostor in energijo na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02) objavlja javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta
inšpektor za okolje (1 delovno mesto
v Novi Gorici).
Delo na uradniškem delovnem mestu se
lahko opravlja v nazivih Inšpektor III, II in I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu Inšpektor III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
biotehnične smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– državni izpit iz javne uprave,
– vozniški izpit B kategorije,
– aktivno znanje slovenskega jezika.
Kandidati morajo vlogi priložiti naslednja
dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja,
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– izjavo o izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
Skladno z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) lahko
za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki
nimajo opravljenih predpisanih izpitov, pod
pogojem, da najkasneje v enem letu od
imenovanja v naziv opravijo ustrezen manjkajoči izpit.
Za navedeno delovno mesto bodo imeli
prednost kandidati z univerzitetno izobrazbo. Z izbranim kandidatom bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi podane
vloge, dokazil in ustnega razgovora.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih dneh
po objavi na naslov: Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo, Inšpektorat Republike
Slovenije za okolje, prostor in energijo,
Služba za organizacijo in kadre, Dunajska
cesta 47, 1000 Ljubljana.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne
informacije dobite na tel. 01/420-44-98 ali
01/420-44-84.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Inšpektorat Republike Slovenije
za okolje, prostor in energijo
Št. 1722-03-111-50/2004
Ob-19308/04
Ministrstvo za notranje zadeve, 1501
Ljubljana, Štefanova 2, objavlja delovno
mesto
svetovalca – pripravnika v Pravni
službi.
Delovno mesto svetovalca – pripravnika
je uradniško delovno mesto.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– dostop do tajnih podatkov stopnje
tajno.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko: 111-50/2004.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne
prijave do vključno 26. 7. 2004, na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za
organizacijo, kadre in kakovost, Štefanova
2, 1501 Ljubljana.
K prijavi je potrebno priložiti dokazila o
izpolnjevanju splošnih pogojev.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za določen čas, za čas pripravništva, s polnim delovnim časom.
Delo na prostem delovnem mestu se
opravlja na sedežu Ministrastva za notranje
zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije lahko pokličete
na tel. 472-43-86, Zvonimira Svete.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 399/2004
Ob-19311/04
Osnovna šola Nazarje, Zadrečka cesta
37, 3331 Nazarje, razpisuje prosta delovna
mesta:
– učitelja slovenskega jezika za nedoločen čas s polnim delovnim časom od 1. 9.
2004 dalje,
– učitelja angleškega jezika za nedoločen čas s polnim delovnim časom od 1. 9.
2004 dalje,

– učitelja razrednega pouka za določen
čas s polnim delovnim časom (izpolnjevanje
pogojev za delo v 9-letni OŠ) za določen čas
s polnim delovnim časom od 1. 9. 2004 do
31. 8. 2005,
– specialni pedagog (dopolnjevanje
obveznosti na drugi OŠ) za določen čas s
polnim delovnim časom od 1. 9. 2004 do
31. 8. 2005,
– vzgojitelja predšolskih otrok za določen čas s polnim delovnim časom od 1. 9.
2004 do 31. 8. 3005,
– pomočnica vzgojiteljice predšolskih
otrok za določen čas s polnim delovnim časom od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8 dneh
po objavi na naslov šole. Kandidate bomo
obvestili o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Nazarje
Št. 1111-5/04-3
Ob-19317/04
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 56/02 in 110/02), sekretar Državnega
sveta Republike Slovenije objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v Državnem svetu Republike Slovenije.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo univerzitetni diplomirani
pravniki;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot
pripravnik za določen čas 10 mesecev v
prostorih Državnega sveta, Šubičeva 4,
Ljubljana.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Državni svet Republike Slovenije,
Šubičeva 4, 1000 Ljubljana, in sicer v roku
8 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma od objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije oziroma
od dneva objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. O izbiri bo izdana
upravna odločba, ki bo vročena izbranemu
kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani.
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Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim
delovnim časom.
Vse informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite na tel. 01/478-98-17.
Državni svet Republike Slovenije

– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit;
– pravniški državni izpit.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem
ustreznem priznanem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem pravniškem
državnem izpitu.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je
državljan Republike Slovenije ter da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Naloge na delovnem mestu so:
– samostojna priprava zahtevnih analiz,
razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv;
– vodenje zahtevnejših upravnih postopkov na drugi stopnji;
– zastopanje v postopkih upravnega
spora;
– pripravljanje odgovorov na tožbe in
pritožbe v upravnem sporu ter pripravljanje
pritožb in izrednih pravnih sredstev;
– informiranje strank, vodenje evidenc in
priprava poročil;
– opravljanje drugih nalog po nalogu neposrednega vodje.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Sektorju za upravni postopek na drugi stopnji s
področja carinskih in davčnih zadev Ministrstva za finance, Šmartinska 55, Ljubljana, v
nazivu višji svetovalec III. Delo na tem delovnem mestu se lahko opravlja v nazivu višji
svetovalec III, II in I.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne
prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v osmih dneh po objavi, na naslov:
Ministrstvo za finance, Služba za kadre in
organizacijo, p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo “za
javni natečaj št. 111-02-34/2004“ in navedbo
razpisanega delovnega mesta.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/478-52-34 (Stanka Šinkovc).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance

Št. 06/07-2004
Ob-19319/04
Svet knjižnice Bena Zupančiča Postojna
razpisuje delovno mesto
direktorja Knjižnice Bena Zupančiča
Postojna.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke,
– najmanj pet let delovnih izkušenj v
knjižnični dejavnosti,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti, ki naj bodo razvidne iz dosedanjega dela
in predloženega programa dela.
Mandat direktorja traja 5 let, po končanem mandatu je lahko znova imenovan.
Kandidati naj pošljejo ponudbe v 8. dneh po
objavi na naslov: Knjižnica Bena Zupančiča
Postojna, Trg padlih borcev 5, 6230 Postojna, s pripisom “Za svet knjižnice – razpis”. Kandidati bodo o izboru obveščeni
najkasneje v roku 8. dni po sklepu sveta
knjižnice.
Knjižnica Bena Zupančiča Postojna
Št. 10204-4/2004-1/3
Ob-19321/04
Občina Kamnik objavlja javni natečaj za
zaposlitev
pripravnika na oddelku za družbene
dejavnosti.
1. Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
a) strokovna izobrazba – univerzitetna
izobrazba družboslovne smeri,
b) izpolnjevanje splošnih pogojev, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava in 2. odstavek 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
2. K prijavi z življenjepisom je potrebno
predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti;
– potrdilo, da niso v kazenskem postopku.
Vloge kandidatov, ki ne bodo popolne, ne
bodo uvrščene v izbirni postopek.
3. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno
delovno razmerje za določen čas (10 mesecev) in s polnim delovnim časom.
4. Rok, naslov in način vložitve prijave: 8
dni od dneva objave; Občina Kamnik, Glavni
trg 24, 1240 Kamnik, s pripisom »Prijava na
javni natečaj – Pripravnik«.
5. Rok za obvestilo o izbiri: 60 dni po
opravljeni izbiri.
6. Informacije o javnem natečaju: Ivan
Pristovnik; Franc Hribernik (01/83-18-117).
Občina Kamnik
Ob-19323/04
V skladu s 56. in 58. členom Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02)
in 30. členom Statuta Občine Selnica ob
Dravi (MUV, št. 7/03) župan Občine Selnica
ob Dravi objavlja javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta
višjega referenta za proračun in gospodarstvo.

Prosto delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih višji
referent III, II in I. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu višji referent II.
Kandidat/kandidatka mora poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja
delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba, visoka strokovna ali višja izobrazba ekonomske smeri,
smer finance,
– tri leta in šest mesecev delovnih izkušenj,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– usposobljenost za delo z računalnikom
(poznavanje dela s programskimi orodji
Word in Excel).
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z univerzitetno izobrazbo ter opravljenim
državnim izpitom iz javne uprave in tisti, ki
bodo izkazali reference za delovne izkušnje
pri pripravi proračuna, izdelave bilanc ter
zaključnega računa proračuna in javnih
naročil.
Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo
sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s
polnim delovnim časom s štirimesečnim poskusnim delom. Izbran kandidat/kandidatka
bo delo opravljal/a praviloma na sedežu
Občine Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4 v
Selnici ob Dravi.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. I. RS, št. 56/02) lahko za
delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki
nimajo opravljenega državnega izpita iz
javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni
izpit opravile najkasneje v letu dni po imenovanju v naziv.
Kandidati morajo ponudbi poleg dokazil
o izpolnjevanju pogojev priložiti še naslednja
dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče in ne
sme biti starejše od 3 mesecev);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje in ne sme biti
starejše od 3 mesecev).
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in življenjepisom pošljite v osmih
dneh po objavi razpisa na naslov: Občina
Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi, s pripisom »javni natečaj za
delovno mesto višjega referenta II za proračun in gospodarstvo«.
Nepopolne vloge ne bodo obravnavane.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
8 dni po odločitvi.
Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na Občini Selnica ob Dravi, tel.
02/67-30-202 ali 02/67-30-204 (Slobodan
Tatalovič).
Občina Selnica ob Dravi
Št. 111-02-34/2004/1
Ob-19373/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto
višji svetovalec v Sektorju za upravni
postopek na drugi stopnji s področja carinskih in davčnih zadev.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
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Bistrica objavlja javni natečaj za uradniško
delovno mesto
referent v Oddelku za upravne notranje zadeve v Upravni enoti Slovenska
Bistrica.
Naloge uradniškega delovnega mesta
se lahko opravljajo v nazivih: referent III,
referent II ali referent I.
Naloge:
– vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji,
– izdajanje odločb na predpisanih obrazcih na prvi stopnji,
– opravljanje enostavnih upravnih nalog,
– opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem
potrdil iz enostavnih evidenc.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– srednja strokovna izobrazba, administrativne, upravne ali ekonomske smeri,
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– znanje dela z računalnikom,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da kandidat ni bil pravnomočno obsojen ali ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
– da kandidat ni bil obsojen na pogojno
kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev.
K pisni vlogi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu,
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– 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,
da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z delovnimi izkušnjami v državni upravi, z
opravljenim strokovnim upravnim izpitom
oziroma strokovnim izpitom skladno z Zakonom o pripravništvu, strokovnih izpitih in
izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju (Uradni
list SRS, št. 35/85 – p.b.) ter opravljenim
strokovnim izpitom iz upravnega postopka.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal na sedežu Upravne enote Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica.
Dodatne informacije dobite na tel.
02/805-55-10 pri Tatjani Žolnir-Šket.
Pisne vloge z dokazili posredujte v roku
8 dni na naslov: Upravna enota Slovenska
Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska
Bistrica.
Upoštevali bomo samo pravočasne prijave, ki jim bodo predložena vsa dokazila.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30
dneh po opravljeni izbiri.
Upravna enota Slovenska Bistrica
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Ob-19390/04
II. Osnovna šola Celje, Ljubljanska 46,
3000 Celje, razpisuje prosta delovna mesta:
1. učitelja razrednega pouka – za nedoločen čas s polnim delovnim časom – pričetek dela 1. 9. 2004,
2. učitelja razrednega pouka – za določen čas (od 27. 10. 2004 do 31. 8. 2005),
3. učitelja športne vzgoje (za fante)
– za nedoločen čas s polnim delovnim časom – pričetek dela 1. 9. 2004,
4. matematika – računalničarja – organizatorja informacijskih dejavnosti in učitelja izbirnih predmetov iz računalništva
– za nedoločen čas s polnim delovnim časom – pričetek dela 1. 9. 2004,
5. učitelja glasbene vzgoje – za določen čas s polovičnim delovnim časom (od
1. 9. 2004 do 31. 8. 2005),
6. učitelja biologije in gospodinjstva
– za določen čas s polovičnim delovnim časom (od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005).
Pogoji: pedagoška izobrazba ustrezne
smeri v skladu z ZOFVI.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in z opisom dosedanjih delovnih izkušenj pošljite v 8 dneh po objavi razpisa
na gornji naslov. O izboru boste obveščeni
v zakonitem roku.
II. Osnovna šola Celje
Su 10-02/2004-07
Ob-19398/04
Na podlagi 3. točke prvega odstavka
68. člena in 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) Vrhovno sodišče
Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, 1000
Ljubljana, p.p. 639, objavlja razpis za prosto
uradniško delovno mesto, za določen čas:
1. višjega pravosodnega svetovalca
(strokovnega sodelavca VS RS).
Uradnik, ki bo sklenil delovno razmerje
za določen čas 1 leta ne bo imenovan v naziv, v pogodbi o zaposlitvi pa se mu bodo
določile pravice oziroma dolžnosti glede
na uradniški naziv višji pravosodni svetovalec III.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom.
Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas 1 leta, s polnim delovnim časom
in štirimesečnim poskusnim delom. Organ in
kraj opravljanja dela: Vrhovno sodišče RS,
Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni
na nepogojno kazen zapora v trajanju več

kot šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z
opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od objave na
naslov: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Kadrovska služba, Tavčarjeva 9, 1000
Ljubljana, (za razpis).
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Ob-19414/04
Osnovna šola Horjul, Šolska ulica 44,
1354 Horjul, razpisuje prosta delovna mesta
1. profesor razrednega pouka – 3 učitelji,
Delovno razmerje se sklene za določen
čas – 1 leto – s polnim delovnim časom;
2. učitelj v podaljšanem bivanju – 2
učitelja (1 učitelj – 80% delovni čas, 1 učitelj s polovičnim delovnim časom).
Delovno razmerje se sklene za določen
čas enega leta.
3. Vzgojitelj predšolskih otrok – 1
delavka.
Delovno razmerje se sklene za določen
čas, nadomeščanje delavke na prodniškem
dopustu.
4. Pomočnica vzgojiteljice – 1 delavka.
Delovno razmerje se sklene za določen
čas, nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu.
Nastop dela je pri 1., 2 in 4. točki 1. 9.
2004. Pod 3. točko je nastop dela 1. 10.
2004. Poskusno delo traja za točko 4, dva
meseca, za ostale pa tri mesece.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki
jih določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v osmih
dneh po objavi na naš naslov. O izbiri bodo
kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Osnovna šola Horujl
Št. 111-03-14/2004/1
Ob-19441/04
Ministrstvo za finance objavlja razpis za
uradniško delovno mesto
podsekretar v Sektorju za davčni in
carinski sistem.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani ekonomist ali
univerzitetni diplomirani pravnik;
– najmanj 8 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– poznavanje zadev s področja sistema
javnih dajatev;
– znanje angleškega jezika.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
s poznavanjem področja obdavčevanja
dohodkov fizičnih oseb in poznavanjem
področja prispevkov za socialno varnost ter
kandidati z znanjem francoskega ali nemškega jezika.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje
drugih posebnih pogojev.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili
delovno razmerje za določen čas 12 mese-
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cev oziroma za čas odsotnosti javne uslužbenke, s polnim delovnim časom. Delo bo
opravljal v Sektorju za davčni in carinski
sistem Ministrstva za finance, Župančičeva
3, Ljubljana.
Pravice in dolžnosti javnega uslužbenca
bodo določene glede na uradniški naziv
podsekretar.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne
prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v osmih dneh po objavi, na naslov:
Ministrstvo za finance, Služba za kadre in
organizacijo, p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo “za
javno objavo št. 111-03-14/2004”.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/478-52-34 (Stanka Šinkovc).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance

Št. 174/60
Ob-19501/04
Agencija Republike Slovenije za okolje,
objavlja javni natečaj za naslednja prosta
delovna mesta:
I. uradniška delovna mesta:
1. višji/a svetovalec/ka – 2 delovni
mesti v Uradu za okolje za opravljanje
strokovnih in upravnih nalog s področja varstva okolja. Delovno mesto višji svetovalec
so uradniška delovna mesta, ki se lahko
opravljajo v nazivih višji svetovalec III, II in I.
Javni/a uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a
v nazivu višji svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
naravoslovne, družboslovne, tehnične, druge ustrezne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke,
z aktivnim znanjem angleškega jezika in tisti, ki bodo izkazovali delovne izkušnje na
področju poznavanja različnih tehnoloških
procesov in informatike (usposobljenost
kandidata za čim večjo informacijsko podporo v vseh fazah delovnega procesa).
2. višji/a svetovalec/ka – 2 delovni mesti v Uradu za okolje za opravljanje strokovnih in upravnih nalog s področja upravljanja
z vodami. Delovno mesto višji svetovalec
so uradniška delovna mesta, ki se lahko
opravljajo v nazivih višji svetovalec III, II in I.
Javni/a uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a
v nazivu višji/a svetovalec/ka III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
naravoslovne, družboslovne, tehnične, druge ustrezne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke,
ki bodo izkazovali reference za delovne izkušnje na področju poznavanja vsebin
upravljanja z vodami.
3. višji/a svetovalec/ka v Uradu za okolje za opravljanje strokovnih in upravnih nalog ter upravnih postopkov. Delovno mesto
višji svetovalec je uradniško delovno mesto,
ki se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec
III, II in I. Javni/a uslužbenec/ka bo naloge
opravljal v nazivu višji/a svetovalec/ka III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– znanje angleškega jezika.
Za delovna mesta višjega svetovalca
se delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v
primeru, da ima kandidat univerzitetno ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) lahko
za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki
nimajo opravljenega državnega izpita iz
javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni
izpit opravile najkasneje v enem letu od
imenovanja v naziv.
II. strokovno tehnična delovna mesta:
1. hidrolog/inja I v Uradu za monitoring,
Sektor za hidrologijo, Oddelek za hidrologijo
površinskih voda za opravljanje strokovnih

Ob-19443/04
Razpisna komisija Nadzornega sveta
Študentske organizacije Fakultete za organizacijske vede Kranj na podlagi 66. člena
Statuta Študentske organizacije Fakultete
za organizacijske vede Kranj z dne 14. januarja 2003 ter 2. člena Pravilnika o postopku
imenovanja in razrešitve direktorja ŠO FOV
z dne 21. junija 2004 izdaja naslednji razpis
za imenovanje
direktorja Študentske organizacije Fakultete za organizacijske vede Kranj
1. Izdajatelj razpisa: Študentska organizacija Fakultete za organizacijske vede
Kranj (v nadaljnjem besedilu: ŠO FOV),
Kidričeva cesta 55/a, SI-4000 Kranj.
2. Predmet razpisa: kandidatura za direktorja ŠO FOV za mandatno dobo štirih
let z možnostjo ponovnega imenovanja.
3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat: kandidati morajo imeti vsaj univerzitetno izobrazbo družboslovne smeri in
najmanj eno leto delovnih izkušenj na delovnem mestu s podobnimi odgovornostmi in
pooblastili in vsaj dve leti aktivnega dela v
študentskih oziroma mladinskih organizacijah in združenjih.
4. Objava razpisa: razpis se objavi v
Uradnem listu RS ter v dnevniku Delo.
5. Vsebina pisne kandidature: pisna
kandidatura obsega osebne podatke (ime,
priimek, matična številka, davčna številka,
datum in kraj rojstva, naslov stalnega in
začasnega prebivališča ter ostali zahtevani podatki), dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev iz 3. točke tega razpisa
ter druga zahtevana dokazila v skladu z
zahtevami razpisnega obrazca; pisna kandidatura se izpolni na za to predpisanem
obrazcu, ki je opredeljen v 8. točki tega
razpisa.
6. Rok za prijavo: rok za prijavo na razpis
je 26. julij 2004.
7. Naslov za pošiljanje kandidatur: kandidati naj pošljejo izpolnjen razpisni obrazec z zahtevanimi prilogami s priporočeno
pisemsko pošiljko na naslov: Študentska
organizacija Fakultete za organizacijske
vede Kranj, Kidričeva cesta 55/a, SI-4000
Kranj, s pripisom: ¨Ne odpiraj – Razpis za
direktorja ŠO FOV¨.
8. Prevzem razpisnega obrazca: kandidati lahko prevzamejo razpisni obrazec na
spletni strani http://www.so-fov.org/razpis
ali ob delavnikih v tajništvu ŠO FOV – prvo
nadstropje Dijaškega in študentskega doma

Kranj (med 10. in 12. uro) na Kidričevi cesti
53, SI-4000 Kranj.
9. Obvestilo o izidu razpisa: kandidati
bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 15 dni po imenovanju direktorja
ŠO FOV.
Študentska organizacija
Fakultete za organizacijske vede Kranj
Št. 122-128/2004
Ob-19464/04
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, v
skladu s 56. in 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02)
objavlja javni natečaj za prosti uradniški
delovni mesti
1. svetovalec(ka) v Finančni službi
2. pripravnik(ca) – svetovalec(ka) v
Sektorju za znanost.
Delovno mesto svetovalec(ka) je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivu svetovalec(ka) III, svetovalec(ka) II
ali svetovalec(ka) I.
Delovno mesto pripravnik(ca) – svetovalec(ka) je delovno mesto na katerem se
izbrani kandidat(ka) usposablja za opravo
državnega izpita iz javne uprave.
Zahtevani pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega
mesta, so:
pod zap. št. 1
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
pod zap. št. 2
– najmanj visoka strokovna izobrazba
humanistične smeri.
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 obsojeni 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 pod zap. št.
1 bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom, pod zap.
št. 2 pa za določen čas za čas pripravništva.
Izbrani(a) kandidat(ka) bo opravljal(a) delo
v poslovnih prostorih Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z
življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju
pogojev v 8 dneh od dneva objave javnega
natečaja na naslov: Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, Trg OF 13, 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. 478-46-94 (Matej Špenko).
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
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nalog. Delovno mesto hidrolog I je strokovno tehnično delovno mesto.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene smeri (hidrotehnik),
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– znanje angleškega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke,
ki bodo izkazovali reference za poznavanje
področja vsebin hidrološkega monitoringa.
2. hidrolog/inja II – v Uradu za monitoring. Delovno mesto hidrolog II je strokovno
tehnično delovno mesto.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ustrezne naravoslovne, druge ustrezne
tehnične smeri,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
– osnovno raven znanja tujega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke,
z izobrazbo gradbene smeri (hidrotehnik),
ter tisti ki bodo izkazovali reference s poznavanja področja hidrološkega monitoringa.
3. hidrolog/inja II – v Uradu za monitoring. Delovno mesto hidrolog II je strokovno
tehnično delovno mesto.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ustrezne naravoslovne, druge ustrezne
tehnične smeri,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
– osnovno raven znanja tujega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke,
z izobrazbo geološke smeri, ter tisti, ki bodo
izkazovali reference s poznavanja področja
hidrogeologije.
Z izbranimi kandidati/kami bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas
s polnim delovnim časom. Kandidati/ke
bodo delo opravljali/e na sedežu Agencije
Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b,
Ljubljana, razen za delovni mesti pod zap.št.
I/2., kjer se bo delo opravljalo na lokaciji Einspilerjeva 6.
Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev priložiti še naslednja dokazila:
– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopija delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba;
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogoja nekaznovanosti in dejstva, da zoper
kandidata ni bil uveden kazenski postopek
za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja
po uradni dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil naknadno).
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija
bo v izbirnem postopku presojala strokovno
usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, referenc, razgovorov in s preizkusom usposobljenosti.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi na naslov: Agencija Republike Slovenije za okolje, Kadrovska služba,
Vojkova 1b, Ljubljana ali na elektronski naslov sonja.brumat@gov.si, pri čemer veljavnost prijave v elektronski obliki ni pogojena
z elektronskim podpisom. V vlogah naj se
kandidati sklicujejo na zaporedno številko
razpisanega delavnega mesta.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije pridobite na tel.
01/478-72-47 (S. Brumat).
Agencija RS za okolje
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Ob-19582/04
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) Občina
Šentjur objavlja javni natečaj za uradniško
delovno mesto
svetovalec/ka za pravne zadeve v Oddelku za gospodarstvo.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih
svetovalec III, svetovalec II ali svetovalec I.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in Zakona o
javnih uslužbencih, mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– izkušnje pri pripravi in vodenju razpisov
za oddajo stanovanj, poznavanje načina določanja najemnin in drugih postopkov na področju stanovanjskega gospodarstva,
– poznavanje zemljiško – knjižnih postopkov,
– poznavanje osnovnih računalniških
programov,
– osnovna raven znanja dveh tujih jezikov.
Dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu,
– izjava o izpolnjevanju pogojev iz druge
in tretje alinee drugega odstavka 88. člena
Zakon o javnih uslužbencih.
Izbrani javni uslužbenec bo razporejen na
navedeno uradniško delovno mesto za nedoločen in poln delovni čas.
Prijave s kratkim življenjepisom, dokazili
ter opisom dosedanjih delovnih izkušenj (področje delovnih izkušenj ter trajanje) pošljite
v osmih dneh od objave obvestila na naslov:
Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur,
kjer se bo navedeno delo tudi opravljalo. Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov
na podlagi predstavitve v prijavi, priloženih
dokazil in opravljenih razgovorov.
Dodatne informacije v zvezi z natečajem
lahko dobite na tel. št. 03/747-13-37 (Mateja
Močnik).
Neizbrane kandidate bomo obvestili v
roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Občina Šentjur
Št. 111-02-35/2004/1
Ob-19662/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto
svetovalec v Uradu za javno računovodstvo.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
– najmanj 3 leta in 8 mesecev delovnih
izkušenj (v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo, se zahteva najmanj 8
mesecev delovnih izkušenj).
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi

naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih mora kandidat predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave oziroma o opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije ter da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v Uradu za
javno računovodstvo Ministrstva za finance,
Jesenkova 3, Ljubljana v nazivu svetovalec II.
Delo na tem delovnem mestu se lahko opravlja v nazivu svetovalec II in I.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v
osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo
za finance, Služba za kadre in organizacijo,
p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v
zaprti ovojnici z označbo “za javni natečaj št.
111-02-35/2004”.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na tel.
01/478-52-34 (Stanka Šinkovc).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za finance
Št. 181-3/2004/1
Ob-19782/04
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost, objavlja javni natečaj za prosto delovno
mesto
pripravnik – svetovalec v Sektorju za
jedrsko varnost, Oddelku za analize in obratovalne izkušnje za uradniško delovno mesto
svetovalec, ki se opravlja v nazivu svetovalec
II, za čas usposabljanja za opravo državnega
izpita iz javne uprave.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba iz
ekonomije, poslovno-informacijske smeri.
Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev, priložiti še naslednja dokazila:
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku (izdaja ga pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje);
– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije oziroma kopija osebnega
dokumenta.
Posebna natečajna komisija bo strokovno
usposobljenost kandidatov presojala na podlagi razgovorov.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili
delovno razmerje za določen čas s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal na sedežu
Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost, Železna cesta 16, Ljubljana.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi na naslov: Uprava Republike
Slovenije za jedrsko varnost, Železna cesta
16, Ljubljana.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
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Dodatne informacije pridobite na tel.
01/478-71-86 (V. Globokar).
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Uprava RS za jedrsko varnost
Št. 032-08-1/99
Ob-19793/04
Na podlagi 109. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02) objavljamo
javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za delo
na delovnem mestu svetovalec za stavbna zemljišča.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo,
smer gradbeništvo ali pravo.
K prijavi z življenjepisom morajo priložiti
naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– potrdilo o nekaznovanosti oziroma izpisek iz kazenske evidence, ki ne sme biti
starejše od treh mesecev (izda ga Ministrstvo
za pravosodje),
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(dobite ga na pristojnem sodišču).
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
izobrazbo smer gradbeništvo.
Izbrani kandidat bo opravljal delo na delovnem mestu, ki se opravlja v uradniškem nazivu svetovalec III.
Kandidati lahko pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Občina Prevalje, Trg 2a, 2391
Prevalje, z obvezno oznako na ovojnici “Prijava na javni natečaj – pripravnik”, v roku 8 dni
od dneva objave v Uradnem listu RS oziroma
od dneva objave na Zavodu za zaposlovanje
RS. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim
delovnim časom.
Za dodatne informacije lahko pokličete na
tel. 02/82-46-114 (Stanko Kumprej).
Občina Prevalje

Druge objave
Ob-19424/04
Na podlagi 18. člena Zakona o RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 18 in 29 – leto 1994 in
št. 79 – leto 2001) je Svet RTV Slovenija na
21. redni seji z dne 17. 6. 2004 sprejel
letno poročilo
o poslovanju Javnega zavoda
RTV Slovenija

V tisoč SIT

Prihodki
Odhodki
Presežek odhodkov
v letu 2003
Presežek odhodkov
iz preteklih let
Skupaj presežek odhodkov

26,033.562
28,653.734
2,620.172
7,056.003
9,676.175

Presežek odhodkov nad prihodki v višini
9,676.175 SIT se bo pokrival v naslednjih
letih.
Letno poročilo je revidirala revizijska
hiša KPMG.
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V tisoč SIT

Tekoče leto

Predhodno leto

Sredstva
Neopredmetena dolgoročna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročne terjatve iz poslovanja
Dolgoročne teratve iz financiranja
Denarna sredstva in zaloge
Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročne terjetve iz poslovanja
Kratkoročne terjatve iz financiranja
Aktivne časovne razmejitve
Skupaj sredstva

407.350
10,774.850
1,791.329
19.629
336.750
581.446
0
2,514.357
3.383
393.573
16,822.667

468.765
11,861.860
1,742.602
23.192
369.884
912.503
0
2,431.638
4.654
545.407
18,360.505

Obveznosti
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Kratkoročne obveznosti iz financiranja
Pasivne časovne razmejitve
Dolgoročne rezrevacije
Dolgoročne obveznosti iz poslovanja
Dolgoročne obveznosti iz financiranja
Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje
Poslovni izid
Skupaj obveznosti
Izvenbilančne evidence

1,003.220
7,823.819
1,012.008
23.489
302.750
0
2,529.943
11,675.534
-7,548.096
16,822.667
9,424.590

948.344
6,478.944
2,112.165
28.041
354.448
0
1,745.454
11,695.692
-5,002.583
18,360.505
6,943.209

Izkaz prihodkov in odhodkov
od 1. januarja do 31. decembra 2003
Prihodki iz poslovanja
Prihodki iz financiranja
Izredni prihodki
Prevrednotovalni prihodki
Celotni prihodki
Stroški materiala in storitev
Stroški dela
Amortizacija
Dolgoročne rezervacije
Davek iz dobička
Drugi stroški
Finančni odhodki
Izdreni odhodki
Prevrednotovalni odhodki
Celotni odhodki
Presežek prihodkov nad odhodki
Presežek odhodkov nad prihodki

V tisoč SIT

Tekoče leto

Predhodno leto

23,722.253
1,336.545
308.040
666.724
26,033.562
9,895.325
11,829.183
2,833.583
0
0
82.870
1,422.082
491.474
2,099.217
28,653.734
0
2,620.172

23,384.073
885.796
166.227
619.346
25,055.442
9,893.455
11,335.239
2,894.483
0
0
1,527.363
3,200.152
158.107
1,619.501
30,628.300
0
5,572.858

RTV Slovenija, javni zavod
Ob-19468/04
Javno povabilo za izbiro izvajalca
za LOT EA – dobava, namestitev in
povezava pomožne elektro opreme za
HE Boštanj
Objavljamo javno povabilo, kot sledi:
1. Naročnik: Holding Slovenske elektrarne d.o.o., za skupni podvig, Koprska ulica
92, 1000 Ljubljana, telefaks 01/470-41-01.
2. (a) Kraj izvajanja del: gradbišče HE
Boštanj.
(b) Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti:
dobava, namestitev in povezava pomožne
elektro opreme za HE Boštanj – LOT EA.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
380,000.000 SIT.
3. Rok za dokončanje del: 29. 3. 2006.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: HSE
Invest d.o.o., Obrežna 170a, 2000 Maribor,

telefaks 02/300-58-99, tel. 02/300-58-90,
kontaktna oseba: Vili Vindiš, univ. dipl. ek.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 8. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 48.000 SIT (vključno z DDV).
Zainteresirani ponudniki morajo ta znesek
nakazati na transakcijski račun HSE d.o.o.,
za skupni podvig, št. 04302-0001020424 pri
Novi KBM d.d.
Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti proti predložitvi dokazila o vplačilu.
Na željo lahko razpisno dokumentacijo
pošljemo tudi po pošti proti predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije. Naročnik ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno izgubo ali zakasnitev
pošiljke.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 30. 8. 2004 do 12. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: HSE Invest d.o.o., Obrežna
170a, 2000 Maribor.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 8. 2004 ob 12.15 na sedežu HSE Invest
d.o.o.
7. Garancija za resnost ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini najmanj 10%
od neto ponudbene cene. Garancija mora
biti veljavna še 30 dni po roku veljavnosti
ponudbe.
8. Financiranje in plačila: izvedba del po
pogodbi bo financirana iz lastnih sredstev
naročnika. Plačilni pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti: pogoji za
priznanje sposobnosti so navedeni v razpisni dokumentaciji.
10. Merila za dodelitev naročila:
– višina ponudbene cene – 94 točk,
– vključevanje podizvajalcev iz posavske
regije – 6 točk.
Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
Ob-19394/04
Zbiranje predlogov
za dolgoročno rešitev ravnanja z blatom
iz centralne čistilne naprave Maribor
Mestna občina Maribor je oddala koncesijo za izgradnjo in obratovanje Centralne
čistilne naprave Maribor. Koncesija predvideva izgradnjo naprave, čiščenje odpadnih
komunalnih in padavinskih voda, obdelavo
blata in ravnanje z odpadki iz mehanske
faze naprave. Končna dispozicija blata je
obveza Mestne občine Maribor, zato pozivamo vse zainteresirane pravne ali fizične
osebe k oddaji predlogov za način končnega ravnanja in dispozicije blata iz centralne
čistilne naprave Maribor. Vodilo pri pripravi
rešitve naj bo sprejemljiva cena, usklajenost s politiko oblikovanja komunalnih cen
na področju Republike Slovenije in socialno
sprejemljivostjo.
Predlog naj vsebuje podatke o predlagatelju (naziv, naslov, sedež, osnovno
dejavnost), navedbo referenc s področja
ravnanja z blatom ter predlog rešitve s podrobnejšim opisom.
Interesenti lahko podrobnejše podatke
(strokovne analize o kvaliteti in količini blata)
pridobijo v vložišču pri Komunalni direkciji
Mestne občine Maribor, Slovenska 40 / II in
sicer v času uradnih Uradni
Za dodatna vprašanja se lahko obrnejo
na Danila Šalamona do 23. 7. 2004 ali od
23. 8. 2004 in sicer na: tel. 041/736-873 ali
na elektronsko pošto: danilo.salamon@maribor.si.
Predloge rešitev lahko interesenti oddajo
do 13. 9. 2004 do 12. ure v vložišču Kumunalne direkcije Mestne občine Maribor, Slovenska 40 / II. nad.
Predloge je potrebno oddati v zaprti
kuverti s pripisom: ne odpiraj – predlog »
blato CČN«.
Poziv k oddaji je informativnega značaja,
zato Mestna občina Maribor s tem ne prevzema nobenih obveznosti. O rezultatih
pregleda predlogov vas bomo obvestili najkasneje do 30. 9. 2004.
Mestna občina Maribor
Ob-19271/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Ljubljana, Trg OF
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13, objavlja 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)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Predmet javnega zbiranja ponudb
je solastniški delež objekta Stari trg 1 v
Ljubljani, parc. št. 14.S, vl. št. 2, k.o. Mesto
Ljubljana.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine.
3. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni po
tej objavi.
4. Izklicna cena nepremičnine je
1,755.500 SIT.
5. Višina kavcije je 10% vrednosti izklicne
cene in jo je potrebno vplačati na transakcijski račun proračuna RS: 01100-6300109972,
sklic na št. 18 3311-7141998, pred potekom
roka za zbiranje ponudb. Uspelemu ponudniku se kavcija všteje v kupnino, ostalim se
vrne brezobrestno v roku 30 dni po preteku
roka za zbiranje ponudb.
6. Z najugodnejšim ponudnikom se sklene pogodba v roku 30 dni po preteku roka za
zbiranje ponudb. Če ponudnik ne podpiše
pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki
so na njegovi strani, se kavcijo zadrži.
7. Najugodnejši ponudnik je dolžan
plačati kupnino v roku 8 dni od podpisa
pogodbe na transakcijski račun EZR proračuna RS: 01100-6300109972, sklic na
št. odobritve 18 33111-8601420500-2004.
Kolikor uspeli ponudnik ne plača kupnine v
roku 8 dni po podpisu pogodbe, se vplačana
kavcija zadrži.
8. Ponudbi je potrebno priložiti še:
– potrdilo o državljanstvu za fizično
osebo oziroma registrski izpisek za pravno osebo;
– izjava o sprejemanju izhodiščne cene
oziroma pogojev javne ponudbe kot celote;
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
vse davke in prispevke, v skladu s predpisi
države, katere državljan je oziroma kjer ima
sedež, ali da je ponudnik, ki je državljan
druge države oziroma, ki ima sedež v drugi
državi, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih
moral poravnati;
– ponudniki morajo predložiti dokazilo
o plačani 10% kavciji od izklicne cene za
nepremičnino ter celotno številko računa
(naziv banke in št. računa) za primer vračila
kavcije.
9. Ostali pogoji javnega zbiranja ponudb:
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overovitve, takse, vpis v zemljiško
knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet nepremičnin plača kupec,
– nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno-kupljeno.
10. Solastniki nepremičnine parc. št.
14, k.o. Ljubljana mesto imajo pri prodaji
predkupno pravico. Če predkupno pravico
uveljavlja hkrati več solastnikov, lahko vsak
od njih uveljavlja predkupno pravico v sorazmerju s svojim idealnim deležem.
11. Vlada ali Komisija Ministrstva za šolstvo, znanost in šport za vodenje in nadzor
postopkov prodaje premoženja lahko ustavi
postopek do sklenitve pogodbe, pri čemer
se povrne stroške ponudnikom v višini izkazanih stroškov.
12. Podrobnejši podatki in informacije
glede predmeta prodaje in pogojev javnega
zbiranja ponudb so dostopni na Ministrstvu

za šolstvo, znanost in šport, Služba za investicije, tel. 01/478-42-62, faks 01/478-43-29.
Ogled nepremičnine je možen po predhodni
najavi po telefonu (Jožica Gnezda).
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Ob-19172/04
Na podlagi Odloka o programu prodaje
državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS,
št. 103/03) in Uredbe o postopkih prodaje
in drugih oblikah razpolaganja z državnim
premoženjem (Uradni list RS, št. 47/01
in 62/01) Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje (v nadaljevanju: RTH d.o.o.), ki ga zastopa komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje
kapitalskih naložb Republike Slovenije, ki
jih predstavljajo poslovni deleži v družbah
Fortuna d.o.o., Trbovlje, Gratex d.o.o., Laško, Kamnolom Borovnik d.o.o., Zagorje ob
Savi in PIL d.o.o., Zagorje (v nadaljevanju:
komisija), objavlja
poziv za javno zbiranje ponudb
za nakup poslovnih deležev družb
Fortuna d.o.o., Trbovlje, Gratex d.o.o.,
Laško, Kamnolom Borovnik d.o.o.,
Zagorje ob Savi in PIL d.o.o., Zagorje
1. Predmet prodaje so naslednji poslovni
deleži:
a) 100% poslovni delež RTH d.o.o. v
družbi Fortuna storitve, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Nasipi 45, 1420 Trbovlje.
Družba Fortuna d.o.o., Trbovlje se pretežno
ukvarja s fizičnim in tehničnim varovanjem
objektov in naprav, čiščenjem prostorov,
izdelavo napisnih tabel in popravilom zaščitnih sredstev. Družba ima status invalidskega podjetja.
b) 92,03% poslovni delež RTH d.o.o.
v družbi Gratex, pridobivanje in predelava
dolomitskega agregata in kurivoprodaja
d.o.o., Spodnja rečica 81, 3270 Laško.
Družba Gratex d.o.o., Laško se pretežno
ukvarja s pridobivanjem, separacijo in prodajo dolomitskih in drugih agregatov in prodajo kuriva.
c) 100% poslovni delež RTH d.o.o. v
družbi Kamnolom Borovnik d.o.o., Zagorje
ob Savi, Kopališka ulica 14, 1410 Zagorje
ob Savi. Družba Kamnolom Borovnik d.o.o.,
Zagorje ob Savi se pretežno ukvarja s proizvodnjo in prodajo gramoza in peska, s storitvami s težko gradbeno mehanizacijo in
miniranjem, prodajo in pakiranjem premoga
ter servisiranjem protipožarne, zaščitne in
varnostne opreme.
d) 100% poslovni delež RTH d.o.o. v
družbi PIL pranje in likanje, d.o.o. Zagorje,
Na šahtu 31, 1412 Kisovec. Družba PIL
d.o.o. se pretežno ukvarja s pranjem in likanjem, kemičnim čiščenjem in čiščenjem
poslovnih prostorov.
2. Ponudba za nakup poslovnega deleža
katerekoli družbe iz točke 1. mora vsebovati
naslednje elemente:
a) ceno za nakup poslovnega deleža,
b) način in rok plačila kupnine,
c) v primeru odloženega plačila kupnine
primerno zavarovanje plačila kupnine,
d) poslovni načrt družbe za obdobje 3 let,
ki ga predloži ponudnik s prikazom podatkov
o predlogu razvojne strategije družbe ter z
naslednjimi dodatnimi elementi: (i) posledice za zaposlovanje (ohranitev večjega dela
delovnih mest oziroma povečevanje zaposlenosti), (ii) načrt investicij s terminskim
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planom in viri financiranja, (iii) razširitev
prodajnega trga, (iv) ohranitev oziroma povečevanje proizvodnje,
e) podatke o finančnem in poslovnem
položaju kupca.
3. K ponudbi so ponudniki dolžni priložiti:
a) izpisek iz sodne ali druge evidence,
ki izkazuje registracijo ponudnika – pravne
osebe pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu države, v kateri ima ponudnik svoj sedež;
b) poslovno in finančno bonitetno poročilo ponudnika; ponudniki – pravne osebe so
dolžne k ponudbi priložiti bilanco stanja in
izkaz poslovnega izida za zadnja tri poslovna leta ter revizijsko poročilo za zadnja tri
poslovna leta, v kolikor je družba zavezana
k reviziji letnih izkazov v skladu s predpisi
države, v kateri ima ponudnik svoj sedež ali
v kolikor z njimi razpolaga;
c) ponudniki – fizične osebe so dolžni priložiti dokazila, iz katerih izhaja njihova finančna sposobnost za izpolnitev v ponudbi navedenih pogojev (izjava banke in podobno);
d) dokazilo o vplačani varščini.
4. RTH d.o.o. bo ponudnikom za pripravo ponudbe omogočil dostop do dodatnih
podatkov o družbah, ogled posameznih
družb in razgovor z vodstvom družb. Ponudnikom, ki bodo zainteresirani za nakup
poslovnih deležev družb Gratex d.o.o., Laško ali Kamnolom Borovnik d.o.o., Zagorje,
bo RTH d.o.o. proti podpisu pogodbe o
zaupnosti in plačilu nepovratnega zneska
80.000 SIT dostavil Informacijski memorandum zadevne družbe.
5. Rok za predložitev ponudb je 1. 9.
2004 do 12. ure. Za pravočasne se bodo
štele ponudbe, ki bodo prispele na sedež
RTH d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
Slovenija, najkasneje do 1. 9. 2004 do 12.
ure, po lokalnem času, v izvirniku v dveh
izvodih, v zapečateni ovojnici s pripisom:
»Ponudba za nakup poslovnega deleža v
družbi – (navede se ime družbe) – ne odpiraj«. Ponudbe so lahko v slovenskem ali
angleškem jeziku. Komisija lahko kadarkoli
podaljša rok za predložitev ponudb.
6. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka za predložitev ponudb
vplačati na transakcijski račun RTH d.o.o.
št. 26330-0011210706 varščino v znesku
2.000.000,00 SIT za vsako družbo posebej.
Izbranemu najugodnejšemu ponudniku bo
varščina všteta v kupnino, drugim ponudnikom pa vrnjena v nominalnem znesku
po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
7. Ponudniki, ki so zainteresirani za nakup poslovnih deležev dveh ali večih družb,
so dolžni pripraviti ločene ponudbe za vsako
družbo posebej ter vplačati varščino za vsako ponudbo posebej.
8. Osnovni kriteriji, na podlagi katerih se
bodo vrednotile ponudbe, so:
a) višina kupnine za nakup poslovnega
deleža,
b) način in rok plačila kupnine,
c) načrt investicij in viri financiranja,
d) ohranitev večjega dela delovnih mest
oziroma povečevanje zaposlenosti,
e) razširitev prodajnega trga,
f) ohranitev oziroma povečevanje proizvodnje,
g) boniteta ponudnika.
9. Komisija lahko kadarkoli ustavi ali prekine postopek prodaje poslovnih deležev, ne
da bi za to navedla razloge.

5. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente:
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis iz sodnega registra Davčne uprave RS,
fizične osebe potrdilo o državljanstvu,
– fizične osebe in samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti naslednje
podatke: ime in priimek, naslov stalnega
bivališča, EMŠO, davčno številko, številko
transakcijskega računa in priložiti fotokopijo
osebnega dokumenta,
– pravne osebe: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko transakcijskega računa,
– ponujeno ceno – pri tem lahko ponudnik navede višjo ceno od izhodiščne cene
določene v tabeli,
– dokazilo o plačani kavciji,
– idejno zasnovo pozidljivosti zemljišč
(v skladu z urbanistično informacijo št.
350-05-1/2002-1910), z dne 4. 6. 2004 z
opredelitvijo stanovanjskega in poslovnega
dela, predlog rešitve, dostopov, opredelitev do reševanja vlog lastnikov sosednjih
zemljišč, opredelitev skupne javne infrastrukture,
– terminski plan izdelave in realizacije
lokacijskega načrta z navedbo rokov za izvedbo posameznih faz in končno pozidavo
celotnega območja.
6. Kolikor ponudnik želi, da pogodbo
poleg njega sklene še druga pogodbena
stranka, mora to navesti v prijavi in zanj posredovati zahtevane podatke.
7. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba najkasneje
v roku 7 dni od prejema obvestila. Če izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe v
navedenem roku, bo Mestna občina Novo
mesto zadržala njegovo kavcijo in podpisala pogodbo z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom.
Izbrani ponudnik se s podpisom pogodbe
obvezuje sprejeti naslednje obveznosti:
– pridobiti lokacijski načrt v skladu z
urbanistično informacijo, z dne 4. 6. 2004,
št. 350-05-1/2002-1910 (veza 352-15/97) in
predhodno potrjeno idejno zasnovo pozidljivosti zemljišč,
– pridobiti projekte PGD, PZI in gradbeno
dovoljenje za izgradnjo skupne javne infrastrukture v skladu z določili LN in v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto,
– zgraditi skupno javno komunalno infrastrukturo z navezavo na obstoječe omrežje
z eventuelnimi prestavitvami obstoječih
vodov in sicer pred prodajo in pozidavo objektov na gradbenih parcelah, predvidenih z
lokacijskim načrtom,
– izdelati program opremljanja, s katerim
bo določena porazdelitev stroškov zgrajene
skupne komunalne infrastrukture na posamezne gradbene parcele na območju lokacijskega načrta in ga predložiti v sprejem
Mestni občini Novo mesto,
– nositi vse ostale stroške, vezane na izgradnjo in priključitev objektov na zgrajeno
infrastrukturno omrežje,
– po zaključeni izgradnji in izvedeni parcelaciji ter pridobljenem uporabnem dovoljenju predati zgrajeno infrastrukturo pristojnim
lastnikom oziroma upravljalcem; pri tem je
dolžan Mestni občini Novo mesto predati
zgrajeno cestno omrežje, vodovodno in kanalizacijsko omrežje ter javno razsvetljavo in
izdati izrecno in brezpogojno zemljiškoknjižno dovolilo za brezplačen prenos,

10. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje ali s katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena.
11. Ne glede na pogodbena določila o
uveljavitvi pogodbe, ki se sklene z izbranim
ponudnikom, takšna pogodba ne bo pričela
veljati, če vlada Republike Slovenije ne bo
izdala soglasja.
12. Dodatne informacije v zvezi s tem
pozivom za javno zbiranje ponudb lahko ponudniki pridobijo pri kontaktnih osebah prodajalca Jasni Kalšek ali Anji Slapnik Lazarevski, tel. 01/309-45-30, faks 01/309-45-91,
in sicer vsak delavnik od 9. do 11. ure.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.
Št. 465-02-16/2003
Ob-19457/04
Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, na podlagi 7. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01
in 44/02) in 29., 45. in 47. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja
javno zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Navedba prodajalca: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto.
2. Predmet prodaje: nepremičnine na
območju predvidenega lokacijskega načrta
Jedinščica:
parc. št. 449/1, njiva 3 v izmeri 4612 m2,
parc. št. 449/54, njiva 3 v izmeri 689 m2, parc.
št. 449/11, njiva 4 v izmeri 317 m2, parc. št.
449/10, njiva 3 v izmeri 317 m2, parc. št.
449/12, njiva 4 v izmeri 433 m2, parc. št.
449/14, njiva 4 v izmeri 17606 m2, parc. št.
449/38, njiva 4 v izmeri 58 m2, parc. št. 449/45,
njiva 4 v izmeri 26 m2, parc. št. 449/64, travnik 3 v izmeri 614 m2, parc. št. 449/72, njiva
3 v izmeri 127 m2, parc. št. 449/71, travnik 3
v izmeri 201 m2, del parc. št. 449/50, njiva 5
v izmeri 2146 m2, parc. št. 449/67, travnik 3
v izmeri 148 m2, parc. št. 449/58, njiva 5 v
izmeri 815 m2, parc. št. 449/68, travnik 3 v
izmeri 485 m2, parc. št. 449/59, njiva 4 v izmeri 40 m2, parc. št. 449/48, travnik 3 v izmeri
74 m2, parc. št. 449/81, njiva 4 v izmeri 22 m2,
vse k.o. Gotna vas.
Prodaja se del parcele 449/50, v približni
izmeri 2000 m2. Dokončna velikost parcele
bo znana po parcelaciji in odločbi Geodetske uprave.
Planska namembnost zemljišč in pogoji
za posege v prostor so razvidni iz urbanistične informacije št. 350-05-1/2002-1910,
z dne 4. 6. 2004.
3. Izhodiščna cena
Izhodiščna cena navedenih nepremičnin
na podlagi cenitve na dan 8. 7. 2004 znaša
248,489.830,22 SIT.
V izhodiščno ceno ni zajet DDV.
Nepremičnine se prodajajo v celoti po
načelu videno – kupljeno. Odkup posameznih zemljišč ni možen.
4. Ponudniki morajo plačati kavcijo v
višini 10% izhodiščne cene nepremičnin.
Kavcijo je potrebno nakazati na podračun
pri EZR Mestne občine Novo mesto pri UJP,
št. 01285-0100015234, obvezno navesti namen nakazila: kavcija, sklic na št. 3112.
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni po
končanem izboru za najugodnejšega ponudnika.
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– skleniti aneks k osnovni pogodbi zaradi
kasneje izvedene parcelacije zemljišč,
– nositi riziko pridobitve prostorske dokumentacije in pridobitve vseh potrebnih
dovoljenj za posege v prostor,
– da je neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in terminskega plana razlog za prekinitev pogodbe.
8. Kriterij za izbiro najugodnejšega
ponudnika je višina ponudbene cene in
predložitev ustrezne idejne zasnove. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan
Mestne občine Novo mesto. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega
ponudnika opravi pristojna komisija in po
zaključku postopka predlaga županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
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9. Rok za plačilo: izbrani ponudnik mora
kupnino plačati v 8 dneh od sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa.
Poleg tega bo kupec dolžan plačati pripadajoči DDV, stroške notarja za overitev
pogodbe oziroma zemljiškoknjižnega dovolila ter stroške vpisa v zemljiško knjigo.
10. Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostale informacije interesenti dobijo na Mestni občini Novo mesto,
Oddelek za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči, Novi trg 6, III. nadstropje, soba
št. 87, kontaktni osebi: Darja Plantan,
tel. 07/393-92-90, soba št. 87 in Tatjana
Kužnik, tel. 07/393-92-93, soba št. 86 od
11. do 13. ure ali po elektronski pošti tatjana.kuznik@novomesto.si.

11. Mestna občina Novo mesto lahko
ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer
se ponudnikom povrne plačane kavcije.
Prav tako si prodajalec pridržuje pravico,
da ne glede na prejete ponudbe ne sklene
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
12. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Mestna
občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000
Novo mesto, z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin na območju
Jedinščice«.
13. Rok za oddajo ponudb je do
15. 8. 2004.
Številka: 465-02-16/2003
Mestna občina Novo mesto

Št. 465-02-6/2003
Ob-19458/04
Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, na podlagi 7. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01
in 44/02) in 29., 45. in 47. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca: Mestna
občina Novo mesto, Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto, tel. 07/393-92-90, faks
07/393-92-82.
2. Predmet prodaje: nepremičnine na območju ZN Otočec, navedene v tabeli:
Zap.
št.

Parc. št., vse
k.o. Šentpeter

Vrsta rabe

1
2
3
4
5
6
7
8
9

160/153
160/155
160/156
160/157
160/158
160/160
160/161
160/162
160/163

travnik 5
travnik 5
travnik 5
travnik 5
travnik 5
pašnik 4
pašnik 4
pašnik4
pašnik 4

596
907
768
758
831
766
692
711
367

10

160/164

pašnik 4

341

11
12
13
14

160/165
160/166
160/167
160/150

pašnik 4
pašnik 4
pašnik 4
njiva 4

767
927
1174
620

m2 Namen gradnje

Nepremičnine se nahajajo na območju,
ki se ureja z Odlokom o spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta Otočec, ZN-4351
(Uradni list RS, št. 11/96), s katerim je omogočena gradnja stanovanjskih, stanovanjsko
poslovnih objektov in trgovsko gostinskega
objekta. Pogoji za posege v prostor so navedeni v lokacijskih informacijah, izdanih za
vsako lokacijo posebej in so na vpogled pri
občinskem organu.
3. Izhodiščna cena nepremičnin iz tabele
je sestavljena iz:
a) cene zemljišča, ki na podlagi cenitve
na dan 30. 4. 2004 znaša:
– za stanovanjsko gradnjo 3.595 SIT/m2,

trgov.- gost.
stan. – posl.
stan. – posl.
stan. – posl.
stan. – posl.
stanovanjski
stanovanjski
stanovanjski
stanovanjski
obj.-dvojček
stanovanjski
obj.-dvojček
stanovanjski
stanovanjski
stanovanjski
stan. – posl.

Lokacija

Cena zemljišča

Komunalni
prispevek

Izhodiščna cena

paviljon
T1/T2
T3/T4
T5/T6
T7/T8
117
116
115
114

3,213.632,00
4,890.544,00
4,141.056,00
4,087.136,00
4,480.752,00
2,753.770,00
2,487.740,00
2,556.045,00
1,319.365,00

6,712.348,68
10,214.933,31
8,649.469,44
8,536.846,14
9,358.996,23
5,308.824,28
4,795.961,36
4,927.642,38
2,543.522,86

9,925.980,68
15,105.477,31
12,790.525,44
12,623.982,14
13,839.748,23
8,062.594,28
7,283701,36
7,483.687,38
3,862.887,86

113

1,225.895,00

2,363.327,78

3,589.222,78

112
92
91
7a

2,757.365,00
3,332.565,00
4,220.530,00
3,343.040,00

5,315.754,86
4,574.182,80
4,158.348,00
6,982.644,60

8,073.119,86
7,906.747,80
8,378.878,00
10,325.684,60

– za stanovanjsko poslovno gradnjo
5.392 SIT/m2
b) komunalnega prispevka, ki na podlagi
programa opremljanja stavbnih zemljišč za
območje ZN Otočec in revalorizacije (maj
2004) znaša:
– za stanovanjsko gradnjo 6.930,58
SIT/m2,
– za stanovanjsko poslovno gradnjo
11.262,33 SIT/m2.
V okviru komunalnega prispevka so s programom opremljanja zajeti stroški izdelave
zazidalnega načrta, geodetskega posnetka,
programa opremljanja, stroški parcelacije, priprave zemljišča, odškodnin in odkupa zem-

ljišč ter ocena izgradnje cestnega, vodovodnega, kanalizacijskega, električnega omrežja,
javne razsvetljave in pešpoti. Končni znesek
komunalnega prispevka bo znan po zaključeni izgradnji in bo predmet poračuna.
Nepremičnine se prodajajo v celoti po
načelu videno-kupljeno.
4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina
Novo mesto, Novi trg 6, 8000 Novo mesto,
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnin v ZN Otočec«.
5. Rok za oddajo ponudb je 15. 9. 2004.
6. Ponudniki morajo plačati kavcijo v
višini 10% izhodiščne cene nepremičnine.
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Kavcijo je potrebno nakazati na podračun
pri EZR Mestne občine Novo mesto pri UJP,
št. 01285-0100015234, obvezno navesti namen nakazila: kavcija, sklic na št. 3112.
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa
bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
7. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente:
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis iz sodnega registra Davčne uprave RS,
fizične osebe potrdilo o državljanstvu,
– fizične osebe in samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti naslednje
podatke: ime in priimek, naslov stalnega
bivališča, EMŠO, davčno številko, številko
transakcijskega računa,
– pravne osebe: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko transakcijskega računa,
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
javne ponudbe,
– ponujeno ceno – pri tem lahko ponudnik navede višjo ceno od izhodiščne cene
določene v tabeli,
– dokazilo o plačani kavciji.
8. V primeru, da je ponudnik zainteresiran za več nepremičnin, mora predložiti
ponudbo za vsako nepremičnino posebej.
Kolikor pa je zainteresiran za nakup ene nepremičnine, mora v ponudbi jasno navesti,
za katero lokacijo oddaja ponudbo in ali se
v primeru, da za to lokacijo ne bo izbran kot
najugodnejši ponudnik, njegova ponudba
lahko obravnava tudi kot ponudba za nakup
drugih lokacij (ki jih je dolžan navesti skupaj
s ponudbeno ceno za konkretno lokacijo) in
po kakšnem vrstnem redu.
9. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v
roku 7 dni od prejema obvestila. Če izbrani
ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem
roku, Mestna občina Novo mesto zadrži njegovo kavcijo in podpiše pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
10. S sklenitvijo pogodbe bo kupec
sprejel tudi naslednje obveznosti, in sicer
da bo:
– nosil rizik pridobitve gradbenega dovoljenja,
– sam pridobil tehnično dokumentacijo
in gradbeno dovoljenje za posege na nepremičnini, ki je predmet te pogodbe,
– zgradil objekt s priključki na komunalne naprave in izvedel zunanjo ureditev – vse
v skladu z gradbenim dovoljenjem,
– plačal elektroenergetski prispevek v
odvisnosti od moči vhodnih varovalk,
– plačal pristojnim komunalnim organizacijam prispevke za priključitev na že
zgrajene ali nove komunalne naprave in
objekte,
– zgradil in financiral vse priključke na
obstoječe ali nove komunalne naprave in
objekte v skladu s pogoji soglasodajalcev,
– dovolil prekope nepremičnine zaradi izgradnje oziroma rekonstrukcije obstoječega
oziroma novega infrastrukturnega omrežja,
– nosil vse stroške odprave poškodb,
kolikor jih bo povzročil na zgrajenem infrastrukturnem omrežju na zahtevo pristojnih
upravljavcev posameznih komunalnih objektov in naprav,
– odpeljal odvečni izkopani material pri
izgradnji objektov v za to urejeno deponijo
v skladu s predhodnim soglasjem lastnika

4. Koper, Staničev trg št. 17a, v izmeri
11,17 m2, na parceli št. 953/1, k.o. Koper,
za izklicno ceno 2,369.920 SIT, obstoječa
namembnost skladišče;
5. Koper, Srebrničeva 10, v izmeri
12,90 m2, ki leži na parceli št. 410/1, k.o.
Semedela, za izklicno ceno 2,523.548,72
SIT, obstoječa namembnost skladišče;
6. Koper, Tomažičev trg št. 1, v izmeri
53,72 m2, ki leži na parceli št. 851, k.o. Koper, za izklicno ceno 11,589.518,33 SIT, obstoječa namembnost gostinska dejavnost;
7. Koper, Tominčeva ulica št. 1(5), v izmeri 29,25 m2, ki leži na parceli št. 1190, k.o.
Koper, za izklicno ceno 5,166.319,96 SIT,
obstoječa namembnost storitvena dejavnost
frizerskih salonov;
8. Koper, Tominčeva ulica št. 1(5), v izmeri 34,44 m2, ki leži na parceli št. 1190, k.o.
Koper, za izklicno ceno 5,977.032,04 SIT,
obstoječa namembnost storitvena dejavnost
kozmetičnih salonov,
9. Koper, Tomšičeva ulica št. 6, v izmeri
31,24 m2, ki leži na parceli št. 390, k.o. Semedela, za izklicno ceno 7,698.705 SIT, obstoječa namembnost fotografski atelje;
10. Koper, Tomšičeva ulica št. 6, v izmeri 35,50m2, ki leži na parceli št. 390, k.o.
Semedela, za izklicno ceno 6,087.610 SIT,
obstoječa namembnost skladišče;
11. Koper, Triglavska ulica št. 4, v
skupni izmeri 65,31 m2, ki leži na parcelah
727/3 in 728, k.o. Koper, za izklicno ceno
14.356.671,49 SIT, ki zajema investicijska
vlaganja najemnika, obstoječa namembnost
storitvena dejavnost frizerskih salonov;
12. Koper, Ulica Agrarne reforme št. 6, v
izmeri 86,25 m2, ki leži na parceli št. 1123/2,
k.o. Koper, za izklicno ceno 19.471.752,01
SIT, obstoječa namembnost storitvena dejavnost – knjigoveznica;
13. Koper, Ulica Agrarne reforme št. 30,
v izmeri 39,16 m2, ki leži na parceli št. 1166,
k.o. Koper, za izklicno ceno 6.576.687,98
SIT, obstoječa namembnost slaščičarska
delavnica;
14. Koper, Ulica pri Velikih vratih 12, v
izmeri 28,57 m2, ki leži na parceli 1071, k.o.
Koper, za izklicno ceno 4.023.689,02 SIT,
obstoječa namembnost skladišča;
15. Koper, Župančičeva ulica št. 20, v
izmeri 24,59 m2, ki leži na parceli št. 970/1,
k.o. Koper, za izklicno ceno 4.886.754,83
SIT, obstoječa namembnost pisarniška
dejavnost;
16. Koper, Župančičeva ulica št. 33, v
izmeri 17,40 m2, ki leži na parceli št. 977,
k.o. Koper, za izklicno ceno 3,054.031 SIT,
obstoječa namembnost obrtno storitvena
dejavnost – čevljarstvo;
17. Spodnje Škofije št. 53, v izmeri
19,21 m2, ki leži na parceli št. 498/28, k.o.
Škofije, za izklicno ceno 2.103.708,36 SIT,
obstoječa namembnost skladiščni prostor;
18. Spodnje Škofije 69, v izmeri
10,89 m2, ki leži na parceli št. 222, k.o.
Škofije, za izklicno ceno 1.505.128,43 SIT,
obstoječa namembnost skladišče;
19. Spodnje Škofije št. 182, v izmeri
41,14 m2, ki leži na parceli 198/1, k.o. Škofije, z izklicno ceno 10.787.468,74 SIT, obstoječa namembnost menjalnice;
20. Spodnje Škofije št. 182, v skupni izmeri 209,15 m2, ki leži na parceli št. 1669/1,
k.o. Škofije, za izklicno ceno 49,926.850
SIT, obstoječa namembnost pisarniške in
pekarniške dejavnosti,
21. Spodnje Škofije št. 182, v izmeri
55,94 m2, ki leži na parceli št. 198/1, k.o.

zemljišča, v nasprotnem primeru pa nosil
stroške odstranitve deponiranega materiala
na zahtevo lastnika zemljišča,
– ne bo uporabljal ostalih zemljišč v
sklopu zazidalnega načrta brez soglasja
lastnika zemljišča,
– plačal davek na dodano vrednost za
ceno zemljišča,
– plačal stroške notarja za overitev pogodbe ali za overitev zemljiškoknjižnega
dovolila in nosil stroške izvedbe pogodbe
v zemljiški knjigi,
– kolikor želi, da pogodbo poleg njega
sklene še druga pogodbena stranka, to navedel v prijavi in za njo posredoval zahtevane podatke.
11. Kupnina in rok plačila kupnine: kupnina za zemljišče se mora plačati v 8 dneh
od podpisa prodajne pogodbe.
Komunalni prispevek in rok plačila: komunalni prispevek se lahko plača v enakih
zaporednih mesečnih obrokih s poravnavo
zadnjega obroka do 15. 12. 2004, pri čemer
se znesek ob pripravi pogodbe ustrezno
revalorizira z indeksom rasti cen za ostalo
nizko gradnjo.
12. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Mestne
občine Novo mesto. Odpiranje ponudb in
postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila posebna komisija, ki bo po
zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
13. Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostale informacije interesenti dobijo
na Mestni občini Novo mesto, Oddelek za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, kontaktna oseba Tatjana Kužnik, tel. 07/393-92-93,
od 11. do 13. ure ter Nataša Murgelj, tel.
07/393-92-92.
14. Mestna občina Novo mesto lahko
postopek prodaje nepremičnin ustavi do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne plačane kavcije.
15. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je
izključena.
Mestna občina Novo mesto
Št. 3611-16/2004
Ob-19459/04
Na podlagi 27., 42. in 127. člena Statuta
Mestne občine Koper (Uradne objave, št.
40/00, 30/01 in 29/03), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list št.
12/03 in 77/03), Pravilnika o načinu, pogojih
in postopkih prodaje poslovnih prostorov,
stavb in drugih delov stavb (Uradne objave,
št. 6/02), ter na podlagi sklepa Občinskega
sveta Mestne občine Koper z dne 10. julija
2003, in z dne 8. 4. 2004, župan Mestne občine Koper objavlja
poziv k javnemu zbiranju ponudb za
prodajo poslovnih prostorov, ki so v
lasti Mestne občine Koper – IV. sklop
1. Koper, Garibaldijeva ulica št. 20, v
izmeri 20,08 m2, ki leži na parceli 743, k.o.
Koper, za izklicno ceno 2,994.933,79 SIT,
namembnost skladiščenja;
2. Koper, Kozlovičeva ulica št. 21, v izmeri 79,88 m2, parcela št. 229/9, k.o. Semedela, za izklicno ceno 20,533.242 SIT,
3. Koper, Repičeva ulica št. 1/I. in II.
nad., v izmeri 147,96 m2, ki leži na parceli št. 1111, k.o. Koper, za izklicno ceno
20,865.556,73 SIT, obstoječa namembnost
pisarniška dejavnost (neusposobljen);
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Škofije, za izklicno ceno 18,430.342,00
SIT, obstoječa namembnost trgovine z živili
– ribarnice.
Javno zbiranje ponudb se izvede skladno z določbami od 45., 46., 49., 50. in 51.
člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in
77/03).
Izvedbo in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem koordinira
in vodi Komisija za izvedbo in nadzor postopka prodaje nepremičnega premoženja
(v nadaljevanju komisija).
Vrednosti nepremičnin so izračunane na
dan 30. junij 2004 in se ob plačilu revalorizirajo skladno s poprečnim indeksom
podražitev za stanovanjsko izgradnjo, ki
ga mesečno objavlja GSZ – Združenje za
gradbeništvo in IGM. Poslovni prostori se
prodajo skladno z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03 in 77/03) in Pravilnikom o načinu,
pogojih in postopkih prodaje poslovnih prostorov, stavb in drugih delov stavb (Uradne
objave št. 6/02).
Pri posamičnih poslovnih prostorih, kjer
so v vrednosti poslovnega prostora zajeta
tudi investicijska vlaganja najemnika, mora
kupec plačati kupnino v celoti. Vračila investicijskih vlaganj najemnikov bodo izvedena
na podlagi dogovora med prodajalcem in
kupcem po sklenitvi prodajne pogodbe.
V primeru, če etažni lastnik po 124. členu
Stvarnopravnega zakonika, ali solastnik po
66. členu Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS 87/02) ne uveljavlja predkupne
pravice, lahko predkupno pravico uveljavlja
najemnik v zasedenem poslovnem prostoru,
za katerega je sklenjeno najemno razmerje
za nedoločen čas, vendar morajo v roku 8
dni od izbire najugodnejšega ponudnika pisno izjaviti, da sprejemajo ponudbeno ceno
najugodnejšega ponudnika.
Najemniki poslovnih prostorov, ki kandidirajo kot ponudniki, morajo imeti poravnane
vse obveznosti do lastnika.
Poslovni prostori so zasedeni. Najemna
razmerja so sklenjena za nedoločen čas.
Kupec zasedenega poslovnega prostora
vstopi na mesto najemodajalca s sklenitvijo
pogodbe. Kupec poslovnega prostora v katerem se izvaja dejavnost ob sklenitvi pogodbe, mora zagotoviti neprekinjeno izvajanje
dejavnosti, ki se v prostoru že izvaja ali dejavnost, ki je iz urbanističnega in prostorskega
vidika primernejša od dosedanje. V primeru
prekinitve dejavnosti je to razlog za odstop
od kupoprodajne pogodbe.
Kupec dotrajanega ali neusposobljenega poslovnega prostora mora takoj po podpisu pogodbe pristopiti k prenovi le-tega
in prostor prilagoditi za dejavnost, ki je iz
urbanističnega in prostorskega vidika najbolj
primerna; kršitev te določbe je lahko razlog
za odstop od kupoprodajne pogodbe.
V izhodiščni ceni, ugotovljeni z ustreznimi cenilci, niso zajeti stroški davka na promet nepremičnin, notarske overitve in stroški
cenitve, kot tudi ne drugi materialni stroški v
višini 60.000 SIT, vključno z 20% DDV-jem.
Vse naštete stroške, kot tudi stroške za
izvedbo zemljiškoknjižnega vpisa, morebitnega vrisa nepremičnine ali stroške etažne
delitve plača in izvede kupec.
Merila, ki se upoštevajo pri prodaji
poslovnega prostora, oziroma pri izbiri
najugodnejšega ponudnika.
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Pri prodaji neusposobljenega poslovnega prostora oziroma izbiri najugodnejšega
ponudnika komisija upošteva naslednja
merila in naslednje kriterije:
– ponujena višina kupnine: 60% –
najvišja ponujena kupnina prejme 12 točk,
naslednja nižja 6 točk, vsaka naslednja nižja
pa še po 2 točki manj.
– rok prenove poslovnega prostora in
rok pričetka obratovanja v prenovljenem
poslovnem prostoru 30% najkrajši roki
prenove prejmejo 6 točk, naslednji daljši
4 točke, vsak naslednji daljši pa še po 1
točko manj.
– predlagani program dejavnosti: 10%
– program ki najbolj ustreza prostorskim in
urbanističnim pogojem in razvojnemu programu Mestne občine Koper prejme 2 točki,
ostali 0 točk.
Natančnejše smernice so opisane v razpisni dokumentaciji.
Pri prodaji usposobljenega poslovnega
prostora oziroma izbiri najugodnejšega
ponudnika komisija upošteva naslednja
merila in naslednje kriterije:
– ponujena višina kupnine: 70% –
najvišja ponujena kupnina prejme 14 točk,
naslednja nižja 10 točk, vsaka naslednja
nižja pa še po 2 točki manj.
– predlagani program dejavnosti: 30%
– program ki najbolj ustreza prostorskim
in urbanističnim pogojem in razvojnemu
programu Mestne občine Koper prejme
6 točk, naslednja manj ustrezna 3 točke,
ostali 0 točk.
Natančnejše smernice so opisane v razpisni dokumentaciji.
V primeru več pravilno in pravočasno
prispelih enakovrednih ponudb, ki so bolj
ugodne od ostalih ponudb, komisija odloči,
da se izvede javna dražba, na katero se povabi vse ponudnike, ki so predložili enakovredno vlogo za isto nepremičnino.
Drugi pogoji prodajalca:
Pogoji prodajalca so določeni v razpisni
dokumentaciji, ki je obvezen sestavni del
ponudbe.
Neuspelemu ponudniku se vplačana
varščina vrne v roku 8 dni od dneva izbire
najugodnejšega ponudnika.
Z uspelim ponudnikom se sklene kupoprodajna pogodba v roku 30 dni od dneva
sprejema sklepa o izbiri, v primeru pritožbe
pa v roku 15 dni po obravnavi pritožbe.
V primeru, da se pogodba ne sklene, se
varščina ne vrne oziroma se iz nje plačajo
stroški postopka izvedbe javnega razpisa,
katere je zavezan plačati uspeli ponudnik,
preostali del varščine pa se prenese v last
Mestne občine Koper.
V primeru umika ponudbe se plačana
varščina ne vrne, temveč zapade v korist
Mestne občine Koper.
Rok plačila kupnine ne sme biti daljši kot
8 dni od izstavitve računa.
Mestna občina Koper si pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe s ponudnikom,
ki je ponudil najugodnejše pogoje, ali z
nobenim od ponudnikov za posamezno
nepremičnino.
Komisija lahko postopek do sklenitve
pravnega posla kadarkoli ustavi.
Pisna ponudba s potrebno razpisno
dokumentacijo na potrjenih originalih,
vključno z dokazilom o vplačani varščini
in drugimi zahtevanimi dokazili, mora prispeti v zaprti in označeni ovojnici z oznako
“Ne odpiraj – ponudba za nakup poslovnega prostora – K3611-16/2004, (vpisa-

ti naslov prostora na katerega se nanaša
ponudba)”, najkasneje do 6. 8. 2004, do
12. ure, na naslov Mestna občina Koper,
Verdijeva ulica 10, (po pošti, ali osebno v
sprejemno pisarno Mestne občine Koper,
(pritličje desno).
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v sprejemni pisarni Mestne občine
Koper, v času trajanja razpisa, in sicer vsak
delovni dan od 8. do 12. ure, in v sredah tudi
od 14. do 17. ure.
Nepravočasne in nepopolne ponudbe
komisija zavrže in izloči iz nadaljnjega
postopka. V primeru, da je ponudnik oddal
nepopolno ponudbo in ima pomanjkljivo
dokumentacijo, ki pa vsebuje vse elemente
ponudbe, komisija ponudnika pozove, da
ponudbo dopolne v roku 5. dni od prejema
poziva za dopolnitev. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v
roku 15 dni od zaključka razpisa.
Dodatna pojasnila v zvezi s prodajo lahko
dobijo interesenti v strokovni službi Urada
za nepremičnine Mestne občine Koper, tel.
05/664-62-74 in 05/664-63-32.
Mestna občina Koper
Ob-19463/04
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja št. 1, 5000 Nova Gorica, objavlja na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03
in 77/03) in sklepa Mestnega sveta mestne
občine Nova Gorica št. 465-02-16/02 z dne
17. 6. 2004
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti
Mestne občine Nova Gorica
1. Predmet javnega razpisa so zemljišča
na območju Obrtne cone Solkan – I. faza:
A) Gradbene parcele za poslovno dejavnost
– gradbena parcela št. 1 (parc. št.
1514/4, 1515/9 in 1519/13), površine
694 m2,
– gradbena parcela št. 2 (parc. št.
1515/8, 1515/6, 1517/6 in 1518/17), površine 793 m2,
– gradbena parcela št. 3 (parc. št. 1517/7
in 1518/18), površine 796 m2,
– gradbena parcela št. 4 (parc. št.
1519/11), površine 723 m2,
– gradbena parcela št. 5 (parc. št.
1519/10, 1517/4 in 1518/14), površine
729 m2,
– gradbena parcela št. 6 (parc. št.
1518/15), površine 725 m2,
– gradbena parcela št. 7 (parc. št. 1519/9
in 1520/11), površine 720 m2,
– gradbena parcela št. 8 (parc. št. 1519/8
in 1518/13), površine 730 m2,
– gradbena parcela št. 9 (parc. št. 1519/2
in 1518/12), površine 733 m2,
– gradbena parcela št. 10 (parc. št.
1520/9 in 1519/6), površine 740 m2,
– gradbena parcela št. 11 (parc. št.
1519/5), površine 736 m2,
– gradbena parcela št. 14 (parc. št.
1518/9), površine 717 m2,
– gradbena parcela št. 15 (parc. št.
1518/8), površine 691 m2,
– gradbena parcela št. 16 (parc. št.
1518/7), površine 669 m2.
Izhodiščna
cena
zemljišča
je
5.334 SIT/m2. Strošek komunalnega opremljanja zemljišča znaša 6.679 SIT/m2 zemljišča in je fiksen.
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B) Gradbene parcele za namen poslovno stanovanjskega objekta:
– gradbena parcela št. 17 (parc. št.
1380/6), površine 421 m2,
– gradbena parcela št. 18 (parc. št.
1380/5), površine 325 m2,
Izhodiščna
cena
zemljišča
je
5.334 SIT/m2. Strošek komunalnega opremljanja zemljišča znaša 16.929 SIT/m2
zemljišča in je fiksen.
2. Skupen strošek komunalnega opremljanja po sprejetem Programu opremljanja stavbnih zemljišč »Sprememba« Obrtna cona Solkan I. faza znaša 27.178 SIT/m2
zemljišča. Razlika med skupnim stroškom
komunalnega opremljanja in stroškom komunalnega opremljanja naveden v točki 1.A
in 1.B predstavlja državno pomoč.
3. Na javno zbiranje ponudb se lahko
prijavijo gospodarske družbe in samostojni
podjetniki – posamezniki, ki imajo registriran sedež podjetja na območju Republike
Slovenije in ne sodijo v sektorje: transport,
kmetijstvo, premogovništvo, jeklarstvo in
ribištvo.
4. Za resnost ponudbe so ponudniki
dolžni do roka za oddajo ponudb vplačati na transakcijski račun Mestne občine
Nova Gorica št. 01284-0100014022, sklic
28 75833-7221002-2004 varščino v višini
1,000.000 SIT. Izbranem ponudnikom bo
varščina brezobrestno všteta v kupnino.
Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po končanem
izboru najugodnejših ponudnikov.
5. Ponudniki lahko do roka oddaje ponudb dvignejo razpisno dokumentacijo
v tajništvu Oddelka za infrastrukturo in
gospodarske javne službe Mestne občine
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova
Gorica, I. nadstropje, soba št. 26, vsak dan
od 8. do 15. ure.
6. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami, zahtevanimi v razpisni dokumentaciji
je potrebno dostaviti na naslov prodajalca
najkasneje do torka 31. 8. 2004 do 12. ure
v zaprti kuverti z oznako: »Javni razpis
– zemljišča na območju Obrtne cone Solkan I. faza – Ne odpiraj«. Ponudbe, ki bodo
prispele po tem roku, se bodo štele za neveljavne. Javno odpiranje ponudb bo 31. 8.
2004 ob 13. uri v stekleni dvorani stavbe
Mestne občine Nova Gorica.
7. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
imajo prednost dejavnosti proizvodnje in
storitev s čim večjim vložkom znanja (raziskave in razvoj, informacijsko-komunikacijske tehnologije, elektronika in merilna
tehnika). Natančna merila za ocenjevanje
ponudb bodo opredeljena v razpisni dokumentaciji.
8. Prednost pri izbiri bo imel ponudnik,
ki bo zbral največje število točk. Mestna
občina Nova Gorica si pridržuje pravico
izvedbe javne licitacije v primeru, da se za
isto gradbeno parcelo prijavita dva ali več
ponudnikov z enakim številom točk.
9. Davek na dodano vrednost v višini
20%, druge dajatve in vse stroške v zvezi s
prenosom lastništva plača kupec.
10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni po javnem odpiranju ponudb.
11. Izbrani ponudnik mora pričeti z gradnjo objekta najmanj v enem letu od podpisa
pogodbe, sicer se sklenjena kupoprodajna
pogodba razveljavi. Kupcu se vrne že plačana kupnina brez obresti.
12. Dodatne informacije lahko dobite
na Oddelku za infrastrukturo in gospo-

3. Rok za sklenitev prodajne pogodbe je
30 dni po pravnomočnosti sklepa o izboru
najugodnejšega ponudnika.
4. Kupec – izbrani ponudnik kupnino poravna na transakcijski račun Občine Trebnje št. 01330-0100016133, odprt pri Banki
Slovenije, v osmih dneh od dneva sklenitve
prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine je bistvena
sestavina pravnega posla. Če kupec ne
poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu
kupnine v celoti in poravnavi vseh stroškov
se bo kupcu nepremičnina izročila v posest.
Po izvedeni odmeri prodanega zemljišča
bosta kupec in prodajalec na podlagi dokončno ugotovljenih površin sklenila aneks k
pogodbi in opravila poračun z upoštevanjem
cen iz te pogodbe, kupec pa bo v pristojni
zemljiški knjigi vknjižen kot lastnik kupljene
nepremičnine.
5. Davek na dodano vrednost, stroške
geodetskih odmer, stroške overitve podpisa
pri notarju in stroške izvedbe vpisa lastništva v zemljiško knjigo plača kupec – izbrani
ponudnik.
IV. Pogoji za udeležbo na razpisu:
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
samostojni podjetniki posamezniki in pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji,
ki morajo predložiti izpis iz evidence samostojnih podjetnikov posameznikov pri Davčni
upravi RS oziroma izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni.
2. Pisna ponudba mora vsebovati ime
oziroma firmo ponudnika in njegov točen
naslov, številko transakcijskega računa,
ponudbeno ceno, ki ne sme biti nižja od izklicne in podpis pristojne osebe.
3. Ponudbi je treba priložiti:
– dokazilo o plačilu varščine, ki znaša
10% izklicne cene,
– izpisek iz sodnega registra oziroma
izpis iz evidence samostojnih podjetnikov
posameznikov pri Davčni upravi RS (kot v
1. točki tega poglavja),
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje,
– dokazilo o finančni sposobnosti ponudnika (podatki o boniteti in plačilni sposobnosti (BON 1, BON 2) oziroma potrdilo banke
o solventnosti).
4. Ponudniki plačajo varščino za nakup
nepremičnine v višini 10% izklicne cene
na transakcijski račun Občine Trebnje št.
01330-0100016133, odprt pri Banki Slovenije, s sklicem, za namen javno zbiranje
ponudb Stari trg – DSO.
5. Ponudniku, ki ne bo izbran, bo prodajalec varščino vrnil brezobrestno najkasneje v osmih dneh po izboru najugodnejšega
ponudnika, izbranemu ponudniku pa jo bo
vračunal v kupnino. Če kupec ne sklene
pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec
obdrži varščino.
V. Postopek zbiranja ponudb:
1. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
morajo zainteresirani ponudniki poslati priporočeno ali oddati osebno v vložišču (soba
št. 2) v zaprti ovojnici najkasneje do vključno 9. 8. 2004 do 12. ure na naslov: Občina
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb
– prodaja zemljišča Stari trg – DSO«. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja oziroma ponudnika.
2. Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo v prostorih Občinske uprave občine

darske javne službe Mestne občine Nova
Gorica, Stojan Vičič, tel. 05/335-01-35,
e-mail Stojan.Vicic@Nova-Gorica.si ali pri
Tatjani Gregorčič, tel. 05/335 01 75, e-mail
Tanja.Gregorcic@Nova-Gorica.si,
faks
05/302-12-33.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 46502-3/2004
Ob-19796/04
Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, na
podlagi 80.f. člena Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 30/02), 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03), 19. člena
Statuta Občine Trebnje (Ur. l. RS, št. 50/95,
80/98) ter sklepov Občinskega sveta občine
Trebnje, sprejetih na 12. redni seji dne 7. 7.
2004, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnega zemljišča
za gradnjo stanovanjskih objektov
I. Predmet prodaje:
Predmet prodaje je del zemljišča parc. št.
462/7 travnik v izmeri ca. 6500 m2, vpisane
pri vl. št. 858 k.o. Trebnje, namenjenega za
gradnjo štirih večstanovanjskih objektov s
skupnim povezovalnim prostorom za pokrito parkiranje osebnih avtomobilov.
Parcelacija bo izvedena naknadno v
skladu z zazidalnim načrtom »Stari trg
– DSO«.
II. Posebni pogoji za gradnjo objektov na
zemljišču parc. št. 462/7 k.o. Trebnje:
1. Zemljišče se nahaja v zazidalnem
načrtu »Stari trg – DSO« (Odlok o zazidalnem načrtu »Stari trg – DSO«, Ur. l. RS, št.
91/02) in je namenjeno za gradnjo štirih
večstanovanjskih objektov s skupnim povezovalnim prostorom za pokrito parkiranje
osebnih avtomobilov. Podrobnejše pogoje
za gradnjo bo določil pristojni upravni organ
v skladu s pogoji veljavnega zazidalnega
načrta »Stari trg – DSO«, z lokacijsko informacijo in gradbenim dovoljenjem.
2. Vsak objekt ima predvideno kapaciteto okrog deset stanovanjskih enot z različno
strukturo stanovanj, kapaciteta pokritih parkirnih prostorov pa je minimalno 55 garažno
parkirnih mest oziroma mora biti število parkirnih mest določeno glede na število stanovanj v skladu z veljavnimi predpisi.
3. Skupna kapaciteta stanovanjskih objektov je 4 x 10 stanovanj z možnostjo javnega programa v dveh objektih (mirna storitvena obrt in manjše prodajalne) v južnem
in delno severovzhodnem objektu. Skupna
bruto površina stanovanjskih objektov je
okrog 7070 m2 in pokritih garaž minimalno
1223 m2.
4. Kupec bo moral pridobiti gradbeno
dovoljenje najkasneje v enem letu po izdaji
gradbenega dovoljenja za gradnjo komunalne in cestne infrastrukture kompleksa. V
primeru, da bo kupec začel z gradnjo pred
dokončno izgradnjo infrastrukture kompleksa, prodajalec s tem ne prevzema nobenih
obveznosti.
III. Pogoji prodaje:
1. Izklicna cena za zemljišče, ki je predmet prodaje, znaša 12.463 SIT/m2, kar
za skupno površino ca. 6500 m2 znaša
81,009.500 SIT. Cena ne vključuje davka na
dodano vrednost po predpisani stopnji 20%.
V izklicni ceni tudi ni vračunan komunalni
prispevek in stroški priprave zemljišča.
2. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je višja ponujena kupnina.
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Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, mala sejna
soba, dne 9. 8. 2004 ob 13. uri. Predstavniki
ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti
pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim
dokumentom in pisnim pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele in popolne
ponudbe bo obravnavala komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Trebnje in vse ponudnike pisno obvestila o izboru najugodnejšega
ponudnika.
3. Če dva ponudnika ponudita enako
ponudbeno ceno, bo prodajalec najugodnejšega ponudnika izbral po izvedenih pogajanjih.
4. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji zemljišča z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do
sklenitve pogodbe ustavi.
VI. Informacije: podrobnejše informacije
o predmetu prodaje za namen oblikovanja
ponudbe za nakup in vsa ostala pojasnila v
zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki pridobijo na sedežu Občine Trebnje,
Goliev trg 5, 8210 Trebnje, vsak delovni
dan med uradnimi urami. Po predhodnem
telefonskem dogovoru je možen tudi ogled
zemljišča. Kontaktni osebi: Vida Šušterčič, tel. 07/34-81-134, Mateja Povhe, tel.
07/34-81-144.
Občina Trebnje
Ob-19499/04
Na podlagi sklepa stečajnega senata
Okrožnega sodišča v Celju, zadeva St
23/2004 z dne 12. 7. 2004 nad stečajnim
dolžnikom Wyatt, Izdelava notranje opreme
d.o.o. – v stečaju, Lesarska 10, 3331 Nazarje, St 23/2004, objavlja stečajni upravitelj
zbiranje ponudb
(I. narok)
I. Predmet prodaje
Premičnine – to so osnovna sredstva
(skobelni stroj, vrtalni stroj, brusilni stroj,
kompresor, vbodna žaga, dvigalo, sesalec,
kalorifer-grelec, itd.) vse po cenitvenem
seznamu.
Premoženje se prodaja v kompletu za
izklicno ceno 87.500 SIT. Varščina znaša
najmanj 10% izklicne cene.
Premoženje je ocenjeno kot celota s
cenitvenim poročilom z dne 28. 5. 2004 in
bo prodano po načelu “videno – kupljeno”.
Izklicne cene so v skladu s cenitvenimi poročili stalnega sodnega cenilca in izvedenca
Zvoneta Jezernika, univ. dipl. inž.
II. Pogoji prodaje
1. Premoženje se prodaja v kompletu kot
celota, po sistemu “videno-kupljeno”.
2. Premoženje bo prodano najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbral stečajni
upravitelj pod nadzorom predsednika stečajnega senata (154. člen ZPPSL).
3. Podpis pogodb in plačilo kupnine: za
premoženje mora kupec podpisati pogodbo
v roku 15 dni po prejemu poziva stečajnega
upravitelja za sklenitev pogodbe, kupnino pa
plačati v 15 dneh od sklenitve pogodbe.
4. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je
določen v točki 3, ne sklene pogodbe oziroma odstopi od sklenjene pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima stečajni upravitelj pravico odstopiti od pogodbe,
oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez
dodatnega roka za izpolnitev.
5. Izklicne cene ne vsebujejo nobenih
davščin in prispevkov. Davščine in prispev-
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ki se dodatno zaračunajo izbranemu ponudniku, in sicer na osnovi Zakona o davku na
dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98).
Vse dajatve in stroške v zvezi z prenosom
lastništva mora plačati kupec.
6. Premoženje preide v lastništvo kupca
šele takrat, ko je v celoti plačana kupnina.
7. Če kupec ne plača v roku celotne kupnine ali kakorkoli drugače odstopi od nakupa, se mu vrne le tisti plačani del kupnine,
ki ostane po pokritju varščine od dodatnih
stroškov, nastalih zaradi kupčevega odstopa
od pogodbe.
III. Pogoji za udeležbo pri prodaji z zbiranjem ponudb
1. Pri prodaji premoženja z zbiranjem
ponudb lahko sodelujejo domače pravne
in fizične osebe ob pogoju, da ob ponudbi
vplačajo varščino v določeni višini izklicne
cene.
Sodelovati pa ne morejo tiste fizične
osebe, ki so določene v 153. členu prvega,
drugega in tretjega odstavka ZPPSL.
2. Pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca, njegov točen naslov in ponujeni znesek, ponudbo pa mora podpisati odgovorna
oseba. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
dokazilo o plačilu varščine potrjene na banki, fizične osebe potrdilo o državljanstvu RS,
pravne osebe pa kopijo sklepa o registraciji
pravne osebe ter pooblastilo za zastopanje
pravne osebe.
3. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane samo ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse razpisane in navedene
pogoje.
4. Ponudniki plačajo varščino na račun
stečajnega dolžnika, odprt pri Banki Celje
št. računa 06000-0944599491, s pripisom
namena nakazila: varščina za zbiranje ponudb.
5. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, se varščina brez obresti
vrne v osmih dneh od izbire najugodnejšega ponudnika.
IV. Postopek za zbiranje ponudb
1. Rok za zbiranje ponudb je osem dni
po objavi.
2. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
odločeno v osmih dneh od poteka roka za
zbiranje ponudb.
3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v osmih dneh
od izbire.
4. Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe
o prodaji z najugodnejšim ponudnikom kolikor ponudnik ne izpolnjuje vseh razpisanih
pogojev ali kakor koli drugače ne sme ali ne
more skleniti kupoprodajne pogodbe.
5. Ponudbe pod izklicno ceno se ne
upoštevajo.
6. Ponudbe brez položene varščine se
štejejo kot neveljavne.
7. Ponudbe pošljite po pošti na Okrožno
sodišče v Celju, Prešernova 22, 3000 Celje
s pripisom – Stečajni postopek St. 23/2004
– Ponudba za odkup – ne odpiraj.
V. Drugo
Vse informacije v zvezi s prodajo in
ogledom premoženja dobijo zainteresirani
ponudniki pri stečajnem upravitelju Kos Tomažu, tel. 03/427-44-80 in 041/652-185.
Dodatne informacije o premoženju in
ogled cenilnega zapisnika je mogoče dobiti
v Insolvenčni pisarni v Celju, Ul. XIV. divizije 14/III, vsak delovni dan od 10. do 14.
ure, po predhodnem dogovoru s stečajnim
upraviteljem.
Wyatt, d.o.o. – v stečaju

Ob-19500/04
Na podlagi sklepa stečajnega senata
Okrožnega sodišča v Celju, zadeva St
23/2004 z dne 12. 7. 2004 nad stečajnim
dolžnikom Wyatt, Izdelava notranje opreme
d.o.o. – v stečaju, Lesarska 10, 3331 Nazarje, objavlja stečajni upravitelj
zbiranje ponudb
(I. narok)
I. Predmet prodaje
1. Terjatve dolžnikovih dolžnikov, ki skupno znašajo 17,033.940,02 SIT. Seznam terjatev je naslednji:
1.1 Terjatev do podjetja SNA LAB, Labinište-Struga, Makedonija v skupni višini
3,831.427,70 SIT;
1.2 Terjatev do podjetja NPSHT »BERISHA« Magistrala bb, Frizaj, Kosovo, skupni
višini 1,991.641,32 SIT;
1.3 Terjatev do podjetja PTP ABI, Dr. Ribara 77, Kumanovo, Makedonija, v skupni
višini 11,210.871 SIT.
Izklicna cena za komplet terjatev, znižanih za 80% znaša 3,406.788 SIT.
Varščina za nakup terjatev znaša najmanj 10% izklicne cene.
Izklicna cena je postavljena v skladu z
zbranimi informacijami o kvaliteti terjatev in
dejstvu, da je večina teh terjatev spornih.
Vso dokumentacijo je možno videti po predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem.
Izklicna cena za nakup terjatev ne zajema
dajatev in morebitnih davščin.
II. Pogoji prodaje
1. Premoženje pod točko 1 se prodaja
skupno v kompletu.
2. Premoženje se prodaja po sistemu
»videno – kupljeno in brez jamstev za izterljivost«.
3. Premoženje bo prodano najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbral stečajni
upravitelj pod nadzorom predsednika stečajnega senata (154. člen ZPPSL).
4. Podpis pogodb in plačilo kupnine: za
premoženje mora kupec podpisati pogodbo
v roku 15 dni po prejemu poziva stečajnega
upravitelja za sklenitev pogodbe, kupnino pa
plačati v 15 dneh od sklenitve pogodbe.
5. Davek in ostale morebitne dajatve prenosa terjatev kupcu plača kupec.
6. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki
je določen v točki 4, ne sklene pogodbe
oziroma odstopi od sklenjene pogodbe ali
kupnine ne plača v dogovorjenem roku,
ima stečajni upravitelj pravico odstopiti od
pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za spolnitev ter
zadržati varščino v korist stečajne mase.
7. Premoženje – terjatve preidejo v lastništvo in posest kupca šele takrat, ko je v
celoti plačana kupnina.
8. Če kupec ne plača v roku celotne kupnine ali kakorkoli drugače odstopi od nakupa, se mu vrne le tisti plačani del kupnine,
ki ostane po pokritju varščine in dodatnih
stroškov, nastalih zaradi kupčevega odstopa od pogodbe.
III. Pogoji za udeležbo pri prodaji z zbiranjem ponudb
1. Pri prodaji premoženja z zbiranjem
ponudb lahko sodelujejo domače pravne
in fizične osebe ob pogoju, da ob ponudbi
vplačajo varščino v določeni višini izklicne
cene. Sodelovati pa ne morejo tiste fizične
osebe, ki so določene v 153. členu prvi, drugi in tretji odstavek ZPPSL.
2. Pisna ponudba mora vsebovati naziv kupca, njegov točen naslov in ponujeni

77 / 16. 7. 2004 /

4927

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

znesek, ponudba pa mora biti podpisana s
strani osebe, ki je pooblaščena za zastopanje. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
dokazilo o plačilu varščine, ki je potrjeno s
strani banke, fizične osebe potrdilo o državljanstvu RS, pravne osebe pa kopijo sklepa
o registraciji pravne osebe ter pooblastilo za
zastopanje pravne osebe.
3. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane samo ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse razpisane in navedene
pogoje.
4. Ponudniki plačajo varščino na transakcijski račun stečajnega dolžnika odprt pri
Banki Celje št. 06000-0944599491 s pripisom namena nakazila »varščina za zbiranje
ponudb«.
5. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, se varščina brez obresti
vrne v osmih dneh od izbire najugodnejšega ponudnika.
IV. Postopek za zbiranje ponudb
1. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni po
objavi.
2. O izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v 15 dneh od poteka roka za zbiranje
ponudb.
3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v osmih dneh
od izbire.
4. Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe
o prodaji z najboljšim ponudnikom v kolikor
ponudnik ne izpolnjuje vseh razpisanih pogojev ali kakor koli drugače ne sme ali ne
more skleniti kupoprodajne pogodbe.
5. Ponudbe pod izklicno ceno se ne
upoštevajo.
6. Ponudbe brez položene varščine se
štejejo kot neveljavne.
7. Ponudbe pošljite po pošti na Okrožno
sodišče v Celju, Prešernova 22, 3000 Celje
s pripisom »Stečajni postopek St 23/2004
– Ponudba za odkup – ne odpiraj«.
V. Drugo: vse informacije v zvezi s prodajo in ogledom premoženja dobijo zainteresirani ponudniki pri stečajnem upravitelju
Kos Tomažu, GSM 041/652-185 ali na tel.
03/427-44-80. Vpogled v dokumentacijo o
terjatvah in dodatne informacije o terjatvah
je mogoče dobiti vsak delovni dan od 8. do
12. ure, po predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem.
Wyatt, d.o.o. – v stečaju

postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 465-7/2004-13-05
Ob-19146/04
Republika Slovenija, Upravna enota Trebnje, Oddelek za okolje in kmetijstvo izdaja po pooblastilu načelnika št.
121-11/00-11, z dne 1. 5. 2004, na podlagi
prvega odstavka 51. in tretjega odstavka
89. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00
in 52/00 – v nadaljevanju: ZUP), po uradni
dolžnosti, naslednji sklep:
1. V postopku za razlastitev nepremičnine, parc. št. 994/60, njiva, 4. kat. raz., v
izmeri 2659 m2, vpisana v vlož. št. 5 k.o.

Zagorica do 3/192, se razlastitvenemu zavezancu Kralj Ronaldu, roj. 1996, St. 44235
Dortmund, Kronprinstr. 107, Nemčija, postavi začasno zastopnico in pooblaščenko
za vročanje, in sicer: Krnc Andrejo, svetovalka na Oddelku za okolje in kmetijstvo
UE Trebnje.
2. Vročitev tega sklepa se začasni zastopnici in pooblaščenki za vročanje opravi
z obvezno osebno vročitvijo, Kralj Ronaldu
pa z razglasitvijo tega sklepa na oglasni deski UE Trebnje in to objavo.
3. Zoper ta sklep je dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-32-21102-434/2003-16 Ob-19264/04
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 Bajželj Igorja, sedaj neznanega prebivališča, izdaja po uradni dolžnosti
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Bajželj Igorju, roj. 24. 3. 1958, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Poljanska
cesta 66 B, 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. 2/05-05-02003-113/2002-6
Ob-19267/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 65/95,
49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Klub za mali nogomet
»SAN REMO«, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu v Ljubljani, Prušnikova 81, po
uradni dolžnosti, naslednji sklep
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Klub za mali nogomet
»SAN REMO«, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu Ljubljana, Prušnikova 81, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote
Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-82/2002-6 Ob-19270/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 65/95,
49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Pikado klub Ljubljana
– Šiška, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Ulica Milana Majcna 4, po
uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Pikado klub Ljubljana
– Šiška, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Ulica Milana Majcna 4, se
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Št. 2/05-05-02003-116/2002-3
Ob-19272/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33.
členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št.
65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja
delovanja društva z imenom: Karate klub
»Kofu – Kan«, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu v Ljubljani, Tržaška 11, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Karate klub »Kofu –
Kan«, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Tržaška 11, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-83/2002-6 Ob-19275/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona
o splošnem upravnem postopku (Uradni
list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih
(Uradni list RS, št. 65/95, 49/98 – odločba
US in 89/99) in pooblastila načelnice št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v
zadevi ugotavljanja delovanja društva z
imenom: Fitnes klub Lafit Škofljica, z zadnjim znanim sedežem na naslovu na Škofljici, Ravenska pot 59, po uradni dolžnosti,
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki – društvu z imenom: Fitnes klub Lafit
Škofljica, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu Škofljica, Ravenska pot 59, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote
Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-128/2002-6
Ob-19276/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33.
členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št.
65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z
dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Športno društvo
»SK8 core KOLEKTIV & SK8 core CLUB«,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu v
Ljubljani, Gerbičeva 61, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Športno društvo »SK8
core KOLEKTIV & SK8 core CLUB«, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Gerbičeva 61, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
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2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 321-1/2004-0401
Ob-19277/04
Upravna enota Murska Sobota, Oddelek
za kmetijstvo in gospodarstvo, izdaja na
podlagi 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l RS, št. 80/99, 70/00
in 52/02), v upravni zadevi uvedbe komasacijskega postopka Šalovci VIII, po uradni
dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika komasacijskim udeležencem: Kerčmar Janez,
Francija, Kranjec Jožef, Avstrija, Lovenjak
Jolanka, Francija, Prelec Marjan, Srbija,
Sukič Emil, Nemčija, Svetec Jože, Poljska,
Šeruga Karel, Francija, Šeruga Štefan,
Madžarska, Škerlak Ana, Francija, Talaber
Sidonija, Madžarska in Varga Ludvik, Amerika, se postavi Aleksander Abraham, župan
občine Šalovci.
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.
Zoper ta sklep posebna pritožba ni dovoljena.
Št. 2/05-06-02003-242/2002-2
Ob-19280/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 65/95,
49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja Planinskega društva Gradis Ljubljana,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu v
Ljubljani, Šmartinska cesta 134 a, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Planinskemu društvu Gradis Ljubljana,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu
Ljubljana, Šmartinska cesta 134a, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote
Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 2/05-06-02003-228/2002-2
Ob-19284/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 55. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. SRS,
št. 47/86 – prečiščeno besedilo) v zvezi z 29.
in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št.
65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja
Društva dr. Ivan Oražen, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu v Ljubljani, Wolfova 12,
po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
Društvo dr. Ivan Oražen, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu Ljubljana, Wolfova 12,
se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
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Št. 2/05-06-02003-240/2002-2
Ob-19287/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 65/95,
49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja Društva brak jazbečarjev in barvarjev, z
zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Pot na Fužine 17, po uradni dolžnosti
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Društvu brak jazbečarjev in barvarjev, z
zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Pot na Fužine 17, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-06-02003-234/2002-2
Ob-19290/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi
tretjega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99,
70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 65/95, 49/98 –
odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice
št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v
zadevi ugotavljanja delovanja Društva rejnic
in rejnikov, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Resljeva ulica 18, po uradni
dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
Društvu rejnic in rejnikov, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu Ljubljana, Resljeva
ulica 18, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-06-02003-238/2002-2
Ob-19293/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33.
členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št.
65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z
dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja Zveze društev glasbenih pedagogov
Slovenije, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Celovška 98, po uradni
dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Zvezi društev glasbenih pedagogov Slovenije, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Celovška 98, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-129/2002-5
Ob-19296/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 65/95,
49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne

24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Kolesarski klub Lipov
list, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v
Ljubljani, Bratovševa ploščad 38, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Kolesarski klub Lipov
list, z zadnjim znanim sedežem na naslovu
Ljubljana, Bratovševa ploščad 38, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote
Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-114/2002-3
Ob-19299/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 65/95,
49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Klub za mali nogomet
»A«, z zadnjim znanim sedežem na naslovu
v Ljubljani, Lj. Krimska 7, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Klub za mali nogomet
»A«, z zadnjim znanim sedežem na naslovu
Ljubljana, Lj. Krimska 7, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-11-02003-144/2002-6
Ob-19301/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 65/95,
49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja
društva z imenom: Planinsko društvo »Meconopsis – Modri Mak«, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu v Ljubljani, Mrharjeva
7, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Planinsko društvo »Meconopsis – Modri Mak«, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu Ljubljana, Mrharjeva 7,
se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-32-21102-124/2003-13 Ob-19303/04
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 Bobič Aleša, sedaj
neznanega prebivališča, izdaja po uradni
dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Bobič Alešu, roj. 6. 8. 1970, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Polje cesta
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XX 19 G, 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.

oblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z
dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja Planinskega društva Tobačne Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na naslovu
v Ljubljani, Tobačna 5, po uradni dolžnosti
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Planinskemu društvu Tobačna Ljubljana,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Tobačna 5, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.

Št. 2/05-05-02003-86/2002-6 Ob-19304/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33.
členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št.
65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z
dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Kegljaški klub C.
T. Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Industrijska cesta 22, po
uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Kegljaški klub C. T.
Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu Ljubljana, Industrijska cesta 22,
se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-32-21102-270/2003-19 Ob-19305/04
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 Peterlin Nives, sedaj
neznanega prebivališča, izdaja po uradni
dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Peterlin Nives, roj. 23. 4. 1976, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Zgornje
Gameljne 45, 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. 2/05-05-02003-112/2002-3
Ob-19306/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33.
členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št.
65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja
delovanja društva z imenom: Lokostrelski
klub Vilok, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Trubarjeva 60, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Lokostrelski klub Vilok, z zadnjim znanim sedežem na naslovu
Ljubljana, Trubarjeva 60, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.

Št. 2/05-06-02003-166/2002-5
Ob-19307/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 55. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
SRS, št. 47/86 – prečiščeno besedilo) v
zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih
(Uradni list RS, št. 65/95, 49/98 – odločba
US in 89/99) in pooblastila načelnice št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v
zadevi ugotavljanja delovanja Društva Biropro, z zadnjim znanim sedežem na naslovu
v Ljubljani, Celovška 172, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Društvo Biropro, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Celovška 172,
se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-06-02003-231/2002-2
Ob-19310/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 55. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
SRS, št. 47/86 – prečiščeno besedilo) v
zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih
(Uradni list RS, št. 65/95, 49/98 – odločba
US in 89/99) in pooblastila načelnice št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v
zadevi ugotavljanja delovanja Športnega
društva Sp. Gameljne, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu v Ljubljani, Gameljne
25a, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Športnemu društvu Sp. Gameljne, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Gameljne 25a, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-06-02003-164/2002-7
Ob-19312/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na
podlagi tretjega odstavka 55. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.
l. SRS, št. 47/86 – prečiščeno besedilo) v
zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 65/95, 49/98 – odločba
US in 89/99) in pooblastila načelnice št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v
zadevi ugotavljanja delovanja Jahalnega
kluba Lavrica, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu v Ljubljani, Babnogoriška 35, po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki – Jahalni klub Lavrica, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Babnogoriška 35,
se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-06-02003-167/2002-8
Ob-19314/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 55. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. SRS, št.
47/86 – prečiščeno besedilo) v zvezi z 29. in
33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št.
65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in po-
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Št. 2/05-06-02003-230/2002-2
Ob-19316/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 55. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. SRS, št.
47/86 – prečiščeno besedilo) v zvezi z 29. in
33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št.
65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z
dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja Smučarskega kluba Smučka Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na naslovu
v Ljubljani, Snebersko nabrežje 2, po uradni
dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Smučarskega kluba Smučka Ljubljana,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu
Ljubljana, Snebersko nabrežje 2, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote
Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-08-21102-312/2004
Ob-19412/04
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 Petrović Milinka,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Petrović Milinku, roj. 22. 6. 1954, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Tomačevo 24C, 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. 2/05-32-21102-637/2003-13 Ob-19413/04
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 na Žan Iva, sedaj
neznanega prebivališča, izdaja po uradni
dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Žan
Ivu, roj. 14. 3. 1970, s prijavljenim stalnim
prebivališčem v Ljubljani, Bohoričeva ulica
11, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
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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.

Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Št. 1322/03-221/19-2003
Ob-19487/04
V register političnih strank se pod zaporedno številko 51 vpiše politična stranka
Socialdemokratska stranka Slovenije,
s skrajšanim imenom Socialdemokrati
Slovenije ter s kratico imena SDSS in s
sedežem v Stražišču, Bavdkova 11. Znak
stranke je kratica SDSS, kombinirana z vrtnico kot simbolom socialdemokracije ter izpisanim imenom Socialdemokratska stranka
Slovenije. Kratica SDSS in ime stranke sta
v črni barvi (Pantone 447C, U). Vrtnica je
rdeča (Pantone 207C, U), njeno steblo pa
je zelene barve (Pantone 335C, U).
Kot zastopnik politične stranke Socialdemokratske stranke Slovenije se v register
političnih strank vpiše Branko Omejc, predsednik stranke.
Matična številka politične stranke je:
1029886.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 013-3/2004
Ob-19143/04
Pravila Sindikata zavoda SVIZ Vrtca
Velenje sprejeta na članskem sestanku
dne 23. 6. 2004, se shranijo pri RS – Upravni enoti Velenje.
Pravila vpisana v evidenci statutov sindikatov pod št. 97, dne 2. 7. 2004.
Št. 028-9/2004-3
Ob-19144/04
Statut Sindikalne organizacije S.I.B.
d.d. s sedežem v Ljubljani, Čopova ulica
38, ki v hrambi v Upravni enoti Ljubljana,
Izpostava Center, na podlagi odločbe, št.
028-12/2002-2 z dnem 18. 12. 2002 in vpisan v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno številko 284 z dnem 18. 12. 2002,
se z dnem 30. 6. 2004 izbriše iz evidence
statutov sindikatov.
Št. 028-11/2004-3
Ob-19145/04
Statut sindikata KNSS – Samostojni
sindikat Podjetja Metalka commerce p.o.,
Dalmatinova 2, Ljubljana, ki je v hrambi v
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Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Center,
na podlagi odločbe, št. 028/27/94-04/IO z
dne 24. 1. 1994 in vpisan v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno številko 127
z dnem 24. 1. 1994, se z dnem 30. 6. 2004
izbriše iz evidence statutov sindikatov.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-49/03-55
Ob-19324/04
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana, je glede koncentracije
družb Salonit Anhovo, gradbeni materiali, d.d., Vojkova 1, Deskle, in Solkanska
industrija apna, d.d., Cesta IX. Korpusa
106, Solkan, na podlagi 1. odstavka 41.
člena Zakona o preprečevanju omejevanja
konkurence (Ur. l. RS, št. 56/99) odločil, kot
sledi iz izreka:
Urad priglašeni koncentraciji družb
Salonit Anhovo, gradbeni materiali, d.d.,
Vojkova 1, Deskle, in Solkanska industrija
apna, d.d., Cesta IX. Korpusa 106, Solkan,
ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s
pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave
gospodarskih družb
Ob-19442/04
V skladu z določili 516. člena Zakona
o gospodarskih družbah upravi družbe KD
Holding, finančne družbe d.d., Celovška
206, Ljubljana, in družbe KD Naložbe, finančne družbe d.d., Celovška 206, Ljubljana, obveščata, da sta Okrožnemu sodišču v
Ljubljani dne 16. 7. 2004 predložili notarski
odpravek Pogodbe o pripojitvi prevzete
družbe KD Naložbe d.d. k prevzemni družbi
KD Holding d.d. Pogodbo o pripojitvi je pred
tem pregledal skupni pripojitveni revizor
PricewaterhouseCoop ers d.o.o. in nadzorna sveta obeh družb.
Nadalje upravi obveščata delničarje, da
so na sedežu obeh navedenih družb vsak
delovnik od 9. do 15. ure dostopne vse listine iz drugega odstavka 516. člena Zakona o
gospodarskih družbah: pogodba o pripojitvi,
letna poročila obeh navedenih družb za zadnja tri poslovna leta, poročilo uprav obeh
navedenih družb o pripojitvi, poročilo o reviziji
pripojitve in poročili nadzornih svetov obeh
navedenih družb o pregledu pripojitve.
Družbi bosta vsakemu delničarju na njegovo zahtevo naslednji dan brezplačno dali
prepis navedenih listin.
Vse listine bodo predložene tudi na zasedanju skupščin, upravi pa bosta delničarjem dali informacije iz petega in šestega odstavka 516. člena Zakona o gospodarskih
družbah.
Sklica obeh skupščin, ki bosta med drugim odločali o predlogu sklepa o pripojitvi
družbe KD Naložbe d.d. k družbi KD Holding
d.d., bosta objavljena v časopisu Dnevnik

dne 16. 7. 2004 in na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. na SEOnet-u.
KD Holding d.d.
uprava
KD Naložbe d.d.
uprava

Odkupi poslovnih deležev
družb
Ob-19461/04
Skladno s 25. členom Zakona o prevzemih (Ur. l. RS, št. 47/97) direktor družbe
kot edini član uprave Color, d.d., Medvode
objavljam naslednje mnenje glede ponudbe
Heliosa, d.d., Domžale z dne 7. 8. 2004 za
odkup delnic družbe Color, d.d., Medvode.
I. Uprava družbe Color, d.d., Medvode je
bila seznanjena z namero in ponudbo družbe
Helios, d.d., Domžale, da postane večinski
lastnik družbe Color. Ponudba Heliosa, d.d.,
Domžale za odkup delnic družbe Color, d.d.,
Medvode ni v neskladju z interesi in strateškimi razvojnimi cilji družbe Color. Tesnejša
povezanost družb s področja premazne
industrije bo v korist tudi družbi Color in njenim delničarjem. Pričakujem, da bo mogoče
lažje in hitreje uresničevati že opredeljene
razvojne cilje in projekte ter izoblikovati in
uresničevati tako razvojno strategijo, ki bo
zagotavljala uspešno rast in razvoj družbe
Color. Uspešen prevzem družbe Color s strani družbe Helios odpira družbi, s sedežem v
Medvodah, nove razvojne možnosti.
II. Uprava družbe Color, d.d., Medvode
sporoča, da med ponudnikom Helios, d.d.,
in upravo Color, d.d., Medvode kot izdajateljem vrednostnih papirjev, na katere se
nanaša ponudba za odkup, ne obstaja sporazum glede ponudbe za odkup.
III. Uprava družbe Color, d.d., Medvode
nadalje sporoča, da med ponudnikom Helios,
d.d., Domžale in upravo Color, d.d., Medvode kot izdajateljem vrednostnih papirjev, na
katere se nanaša ponudba za odkup, ne obstoja sporazum o načinu uresničevanja glasovalne pravice iz vrednostnih papirjev, ki so
že v lasti ponudnika, družbe Helios.
IV. Uprava družbe Color meni, da je ponudba družbe Helios skladna s strateškimi
razvojnimi cilji družbe Color in jo zato sprejema. Glede na navedeno uprava ne bo ponudila svojega odstopa.
V. Revidirani računovodski izkazi družbe
Color, d.d., za leto 2003 so bili 9. 4. 2004
poslani na Agencijo za trg vrednostnih papirjev in objavljeni na Seonetu Ljubljanske
borze, d. d. Knjigovodska vrednost delnic,
na katere se nanaša ponudba za odkup, je
na dan, 31. 12. 2003 znašala 4.578,83 SIT
za delnico.
Color, d.d., Medvode
uprava – direktor družbe
Tomaž Bučar

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-19401/04
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi sklepa družbenika družbe z dne 21. 5. 2004, direktor
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družbe EMO – KEMIJA d.o.o., Mariborska
cesta 85, Celje, vpisane v sodni register
Okrožnega sodišča v Celju, pod vlož. št.
10241000 objavlja

2. Predložitev letnega poročila za leto
2003 z mnenjem revizorja, pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu in
sklepa o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani s predloženim letnim poročilom uprave za leto 2003,
mnenjem revizorja ter pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: ugotovljeni bilančni dobiček
na dan 31. 12. 2003 v skupnem znesku
14,581.470,83 tolarjev ostane nerazporejen.
3. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2003.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje upravi družbe in
članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2003.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizijsko računovodskih izkazov Meje Šentjur, d.d. za leto 2004 se imenuje revizijska
hiša EPIS, d.o.o. iz Celja.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo 7 dni pred sejo skupščine ter delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo
najkasneje 3 dni pred dnem sklica skupščine na sedežu družbe vložili pisno prijavo
za udeležbo ali jo s priporočeno pošto dostavili družbi. Prijava udeležbe delničarja je
pravočasna, če na sedež družbe prispe do
26. avgusta 2004.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Udeleženci se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najkasneje uro pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost ter prevzeli sredstva za
glasovanje.
Popolno gradivo za sejo skupščine,
skupaj z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled od
dneva objave skupščine na sedežu družbe
vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo lahko delničarji sporočijo v pisni
obliki direktorju družbe v sedmih dneh po
objavi sklica.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot 15% zastopanega
osnovnega kapitala (1. sklic). Če v prvem
sklicu ne bo zagotovljena sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to je
ob 14. uri. Skupščina bo takrat odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Meja Šentjur, d.d.
direktor
Jožef Fidler, univ. dipl. ek.

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe v registrirani višini 217,258.815,20 SIT se zniža za znesek
167,258.815,20 SIT tako, da bo po zmanjšanju osnovni kapital znašal 50,000.000 SIT.
Direktor družbe EMO – KEMIJA d.o.o.
poziva vse upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
EMO – KEMIJA d.o.o.
Ob-19651/04
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi sklepa družbenika družbe z dne 5. 4. 2004, direktor
družbe Sinerga d.o.o., Vodenska c. 49, Trbovlje, vpisane v sodni register Okrožnega
sodišča v Ljubljani pod vlož. št. 1/02168/00
objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe v registrirani
višini 106,879.916 SIT se zaradi delnega
pokritja prenesene čiste izgube zniža za
znesek 104,779.916 SIT tako, da osnovni
kapital znaša 2,100.000 SIT.
Direktor družbe Sinerga d.o.o. poziva
vse upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega
kapitala.
Sinerga d.o.o.

Sklici skupščin
Ob-19664/04
Preklic
Uprava družbe Izbira Laško d.d. preklicuje tekst objavljen v Uradnem listu RS,
št. 74 z dne 9. 7. 2004 na strani št. 4738 z
vsebino: »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 z dne 18. 6. 2004, stran 4175.
Nov sklic bo objavljen v skladu z določbami
statuta in ZGD« ter delničarje družbe obvešča, da se bo skupščina družbe vršila skladno z objavo z dne 18. 6. 2004 objavljeno v
Uradnem listu RS, št. 66.
Uprava družbe
Izbira Laško d.d.
Št. 32
Ob-19147/04
Na podlagi določil statuta družbe Koroške pekarne d.d., Koroška cesta 2, Dravograd uprava družbe sklicuje
10. redno skupščino
delničarjev Koroške pekarne d.d.
Dravograd,
ki bo v torek, dne 24. 8. 2004, ob 13. uri
na sedežu družbe v Dravogradu, Koroška
cesta 2.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Skupščina imenuje predsedujočega skupščine in preštevalca glasov
na predlog uprave. Seji skupščine prisostvuje vabljena notarka Sonja Kralj, univ.
dipl. prav.
2. Seznanitev s poslovanjem družbe in
poročilom nadzornega sveta.
Skupščina se seznani s poslovanjem
družbe in poročilom nadzornega sveta.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2003
v višini 253,918.205,83 SIT se prenese v
prihodnja poslovna leta in bo o njegovi razporeditvi odločeno v prihodnjih letih.
b) Skupščina daje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v letu 2003.
4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2004 imenuje revizijska
družba Iteo – Abeceda d.o.o. Ljubljana,
Kotnikova 28.
Gradivo za skupščino
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov,
vključno s sprejetim letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta je na vpogled delničarjem na sedežu družbe v Dravogradu,
Koroška cesta 2 vsak delovni dan od dneva
objave sklica do dneva zasedanja skupščine
od 9. do 12. ure.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so na dan
oddaje prijave in do konca skupščine vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni
klirinški depotni družbi, d.d. Ljubljana in ki
osebno, po zastopniku ali pooblaščencu
pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu
družbe najkasneje tri dni pred skupščino.
Zastopniki in pooblaščenci delničarjev
morajo ob priglasitvi udeležbe predložiti
pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri
družbi.
Čas sklica
Skupščina je sklicana za 13. uro. Če ob
napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne v istih
prostorih ob 13.30. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Koroške pekarne d.d.
uprava družbe
Ob-19148/04
Na podlagi 47. člena Statuta Meje,
kmetijskega podjetja Šentjur, d.d., direktor
družbe sklicuje
8. redno sejo skupščine
Meje, kmetijskega podjetja Šentjur, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 30. avgusta 2004 ob
13. uri v prostorih sejne sobe družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in potrditev notarja.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se imenuje Danico Dosedla, za preštevalki glasov Marjetico Cvikl in Roberto
Kresal, za notarska opravila se potrdi
izbrana notarka Jasna Bečaj Božičnik iz
Šentjurja.

Stran

Ob-19193/04
Na podlagi 7.3. točke Statuta Minerve
Žalec d.d. sklicuje uprava
10. skupščino
Minerve Žalec d.d.,
v torek, 24. avgusta 2004, ob 12. uri na
lokaciji Ložnica pri Žalcu, 3310 Žalec.

Stran
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih
organov.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine ter imenuje notar po predlogu uprave.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo o poslovanju za leto 2003.
3. Obravnava in sprejem sklepov o razporeditvi dobička.
Predlog sklepov:
1. Čisti poslovni izid za leto 2003 se ne
razporedi.
2. Dividende za leto 2003 se ne izplačajo.
4. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2004
se imenuje IN Revizija, Družba za revidiranje in svetovanje d.o.o., Ljubljana, Linhartova 11/a, p.p. 2651.
5. Obravnava in sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: spremeni se statut družbe v skladu z predlaganimi spremembami.
6. Obravnava in sprejem sklepa o spremembi sedeža družbe.
Predlog sklepa: novi sedež družbe glasi:
Ložnica pri Žalcu, št. 37, 3310 Žalec.
Delničarjem je gradivo na razpolago na
sedežu družbe v delovnem času od 2. 8.
2004 dalje. Delničarji lahko upravi družbe
v 15 dneh po objavi sklica skupščine pisno
podajo razumno utemeljen nasprotni predlog k posameznim točkam dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki, ki bodo vsaj en dan pred zasedanjem
skupščine vpisani v delniško knjigo. Pooblastila morajo biti pisna.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine, na
sedež družbe, pisno prijavijo svojo udeležbo
na skupščini.
Na zasedanju skupščine se odloča o objavljenih predlogih sklepov, pri čemer se o
vseh točkah glasuje z glasovnicami, ki jih
prejmejo udeleženci pri vpisu v seznam
prisotnosti.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, to je 19. 8. 2004 ob 13. uri v istem
prostoru in z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Minerva Žalec d.d.
uprava
Št. 2859/04
Ob-19194/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7. poglavja 2. točke veljavnega Statuta družbe Kostak komunalnega stavbnega podjetja, d.d., uprava družbe
Kostak d.d., sklicuje
11. redno skupščino
delniške družbe Kostak komunalno
stavbnega podjetja d.d.,
ki bo v ponedeljek, 30. 8. 2004, ob 13.
uri, na sedežu družbe, Leskovška cesta
2a, Krško.
Uprava predlaga naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
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2. Izvolitev in imenovanje delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa uprave: skupščina izvoli
Elizabeto Cemič za predsednico skupščine
delničarjev, preštevalca glasov Branka Lavrenčiča in Renato Resnik ter imenuje notarja
Borisa Pavlina.
3. Potrditev predlaganega dnevnega
reda.
Predlog sklepa uprave: potrdi se predlagani dnevni red 10. redne skupščine
delničarjev.
4. Seznanitev skupščine delničarjev z
Letnim poročilom družbe za poslovno leto
2003 in Poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2003 in s
pisnim Poročilom nadzornega sveta družbe
Kostak d.d., z dne 21. 4. 2004, ki se nanaša na preveritev in potrditev revidiranega
Letnega poročila družbe za poslovno leto
2003.
5. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: bilančni dobiček družbe Kostak d.d.
za leto 2003 znaša 67.590 tisoč SIT in je
sestavljen iz prenesenega dobička leta
1999–2001 v višini 52.951 tisoč SIT in nerazdeljenega dobička poslovnega leta 2003
v višini 14.639 tisoč SIT.
Bilančni dobiček poslovnega leta 2003 v
višini 67,589.909,83 SIT se poveča za del
dobička iz leta 1998, ki je bil po sklepu skupščine delničarjev v letu 2003 razporejen v
druge rezerve iz dobička v višini 12,631.500
SIT, tako da skupaj znaša bilančni dobiček
80,221.409,83 SIT in se uporabi za:
– del bilančnega dobička, ki izvira iz dobička leta 1998 v višini 12,000.000 SIT se
razporedi za izplačilo dividend delničarjem
v višini 300 SIT za delnico,
– razporeditev za udeležbo pri dobičku
upravi družbe Kostak d.d. v višini 631.500
SIT skladno s V. poglavjem Statuta družbe
Kostak d.d.,
– preostanek bilančnega dobička v znesku 67,589.909,83 SIT, ki predstavlja dobiček leta 1999–2003 ostane nerazporejen
(preneseni dobiček).
Izplačilo dividend delničarjem in udeležbe pri dobičku uprave bo izvedeno v roku
60 dni po datumu zasedanja skupščine, v
gotovini.
Do izplačila dividend je upravičen delničar, ki je kot lastnik vpisan v Centralni
klirinški depotni družbi, tri dni pred dnevom
zasedanja skupščine delničarjev.
6. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu, ki se poveže z razpravo o
uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina v skladu z določbo 282.a
člena Zakona o gospodarskih družbah podeli razrešnico upravi – direktorju in nadzornemu svetu družbe Kostak d.d., za poslovno
leto 2003.
7. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2003.
Predlog sklepa nadzornega sveta: na
predlog nadzornega sveta se za revizorja
družbe za poslovno leto 2004 imenuje revizijska družba IN Revizija d.o.o. Ljubljana.
8. Odločanje o predlaganih spremembah
določil Statuta družbe Kostak d.d.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: na predlog sklepa uprave in nadzornega sveta, se potrdijo predlagane

spremembe Statuta družbe Kostak d.d., v
predlagani vsebini.
9. Izvolitev in imenovanje članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev
in seznanitev skupščine s predstavniki delavcev v nadzornem svetu družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina delničarjev družbe Kostak d.d. izvoli
naslednje člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, in sicer:
– Franca Bogoviča,
– Jadranko Gabrič,
– Franca Češnovarja,
– Christiana Johanna Lampla.
Skupščina se seznani z Obvestilom
sveta delavcev, št.: 2640/04-1, z dne 21. 6.
2004, da je le-ta, v skladu z določili Zakona
o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Ur.
l. RS, št. 42/93, s spremembami) in določil
Poslovnika o delu Sveta delavcev, izvolil in
imenoval dva predstavnika delavcev v nadzorni svet družbe Kostak d.d., in sicer:
– Rudolfa Mlinariča,
– Bojana Cizla.
Skupščina delničarjev imenuje vse člane nadzornega sveta družbe Kostak d.d. za
mandatno dobo štirih let, s pričetkom mandata od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2008.
10. Določitev sejnin za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave: v skladu z 276.
členom Zakona o gospodarskih družbah
uprava predlaga višino sejnin za udeležbo
na seji predsedniku in ostalim članom nadzornega sveta družbe Kostak d.d., in sicer:
– predsedniku nadzornega sveta v višini
75.636,50 SIT,
– članom nadzornega sveta v višini
50.837,50 SIT.
Višina sejnin se usklajuje z rastjo cen na
drobno v Republiki Sloveniji.
Predsednik in člani nadzornega sveta so
upravičeni do povračila potnih stroškov za
udeležbo na seji.
11. Pobude in vprašanja delničarjev.
Gradivo
Popolno gradivo za predlagani dnevni
red vključno s predlogi sklepov je na vpogled na sedežu družbe v splošno kadrovskem sektorju, pri Sonji Avsenak, vsak
delavnik od 10. do 14. ure od dneva objave
sklica skupščine družbe Kostak d.d. do
vključno datuma zasedanja skupščine.
Delničarji lahko svoje nasprotne predloge, ki morajo biti v pisni obliki in obrazloženi, vložijo v 7 dneh od dneva objave sklica
skupščine, priporočeno po pošti ali neposredno v tajništvo družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji
oziroma njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo ter
deponirajo pooblastila na sedežu družbe
Kostak d.d.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji, ki so kot lastniki
delnic vpisani v Centralno klirniško depotno
družbo 3 dni pred dnevom skupščine ter s
toliko glasovi, kolikor imajo tedaj delnic oziroma glasov.
Udeleženci skupščine se izkažejo z vabilom, osebno izkaznico ali drugo javno listino
in s podpisom na seznam udeležencev.
Zaradi sestavitve seznama udeležencev,
prosimo delničarje oziroma njihove pooblaščence, da se prijavijo 15 minut pred začetkom zasedanja v sejni sobi družbe, kjer so
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dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev ter da prevzamejo glasovalne lističe.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 13.30.
Skupščina bo takrat veljavno odločala,
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Uprava družbe Kostak d.d.
Božidar Resnik, univ. dipl. inž. str.

Zakona o gospodarskih družbah sklicuje
uprava družbe

Ob-19195/04
Na podlagi 6.3 člena statuta delniške
družbe Kovina, Kovinsko predelovalno
podjetje d.d., Grmaška cesta 3, Šmartno
pri Litiji, uprava družbe sklicuje
9. skupščino delničarjev,
ki bo dne 18. 8. 2004 ob 15. uri na sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine
po predlogu uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Ciril
Logar.
Za preštevalca glasov pa Edvard Gril in
Zdenka Vrhovec.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Erika Braniselj.
2. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta po 274.a členu
ZGD.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
pisnim poročilom nadzornega sveta.
3. Sprejem sklepa uporabe bilančnega
dobička za leto 2003 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta bilančni dobiček na dan
31. 12. 2003 v višini 203,036.067,08 SIT
ostane nerazporejen in se prenese v naslednje obdobje.
Predlog sklepa: v skladu z 282.a členom
ZGD skupščina potrjuje in odobri delo upravi
in nadzornemu svetu za poslovno leto 2003
in jima podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta, se za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2004 imenuje revizijsko družbo
ITEO Abeceda d.o.o.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom in poročilom nadzornega sveta, je
delničarjem dano na vpogled na upravi Kovine d.d., Grmaška cesta 3 Šmartno pri Litiji,
vsak delavnik od 12. do 14. ure od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani
v knjigo delničarjev na dan 18. 8. 2004 ali
njihovi pooblaščenci, katerih prijava udeležbe na skupščini je prispela na sedež družbe
najmanj 3 dni pred skupščino. Prijavi mora
biti predloženo potrdilo o lastništvu delnic,
pooblaščenci pa morajo predložiti pravilno
izpolnjena pooblastila.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v
listo udeležencev in prevzeti glasovnice.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z istim
dnevnim redom ob 15.30. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Nasprotni predlogi delničarjev
Delničarji lahko, v roku sedmih dni po objavi sklica skupščine, podajo upravi družbe

pisno utemeljen nasprotni predlog sklepov k
posameznim točkam dnevnega reda. Uprava in nadzorni svet bosta sprejela svoja stališča k nasprotnim predlogom v roku desetih
dni po sklicu skupščine in o tem obvestila
delničarje z objavo v Uradnem listu RS.
Kovina d.d.
uprava
Ob-19196/04
Uprava družbe Iskra-Releji tovarna relejev Makole d.d., Štatenberg 88, 2321 Makole, v skladu z določili ZGD sklicuje
5. sejo skupščine
delniške družbe Iskra-Releji d.d.,
ki bo 20. avgusta 2004 ob 14. uri v prostorih družbe, Štatenberg 88, 2321 Makole.
Dnevni red:
1.Otvoritev zasedanja skupščine.
Predsednik uprave – direktor otvori skupščino in ugotovi prisotnost.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: po predlogu direktorja
in nadzornega sveta se izvolijo v organe
skupščine: za predsednika skupščine Milan
Skledar in za preštevalca glasov Jožef Strižič in Jenez Erker. Na seji je prisotna notarka Jožica Škrk.
3. Poročilo nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila za leto 2003.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila
za leto 2003.
4. Razrešnica upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
razrešnico upravi (direktorju) in članom
nadzornega sveta družbe Iskra-Releji d.d.
za poslovno leto 2003 v skladu z 282.a
členom ZGD.
5. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2004.
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega
sveta se za revizijo računovodskih izkazov
za leto 2004 imenuje revizijsko hišo Iteo
– Abeceda, Podjetje za revizijo in sorodne
storitve, d.o.o., Kotnikova 28, 1001 Ljubljana, PE Osojnikova 3, Ptuj.
Prijava udeležbe na skupščini: pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo,
osebno ali s priporočeno pošiljko najmanj tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
družbe Štatenberg 88, 2321 Makole.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi: delničarji naj morebitne predloge k posamičnim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni, pisno sporočijo
direktorju v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine. Predloženi nasprotni predlogi
morajo biti obrazloženi.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem na sedežu
družbe, Štatenberg 88, 2321 Makole, v
tajništvu, vsak delovni dan med 8. in 12.
uro od objave do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Iskra-Releji, d.d.
direktor družbe
Ob-19197/04
Na podlagi 20. člena Statuta Term Dobrna d.d. ter v skladu z določili 283. člena
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9. redno skupščino
delniške družbe Terme Dobrna,
termalno zdravilišče d.d.,
ki bo v četrtek, dne 19. 8. 2004, ob 12. uri
v Modrem salonu Zdraviliškega doma, Dobrna 54, 3204 Dobrna, z naslednjim dnevnim
redom in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
ugotovi se sklepčnost. Za predsednika
skupščine se imenuje Boris Ozmec, za
preštevalki glasov se imenujeta Ljudmila
Smrečnik in Irena Žagavec, za notarja se
imenuje Anton Rojec.
2. Seznanitev z Letnim poročilom Terme Dobrna d.d. za leto 2003, revizorjevim
poročilom in poročilom nadzornega sveta
o preveritvi Letnega poročila in podelitev
razrešnice.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
skupščina se seznani z Letnim poročilom
Terme Dobrna d.d. za leto 2003 in pokrivanjem izgube iz poslovnega leta 2003, z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za delo v letu 2003.
3. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
Predlog uprave in nadzornega sveta: na
predlog nadzornega sveta se za revidiranje
računovodskih izkazov za leto 2004 imenuje
pooblaščena revizijska družba Auditor d.o.o.
iz Ptuja.
4. Spremembe Statuta družbe.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
na predlog uprave in nadzornega sveta se
potrdijo predlagane spremembe Statuta in
čistopis Statuta delniške družbe.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
Za člane nadzornega sveta se za 4-letno
mandatno obdobje, kot predstavnike delničarjev, izvolijo: Roza Mlakar Kukovič, Marija
Korošec, Gregor Pivec, Borut Celan.
Skupščine družbe se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo samo tisti delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi tako, da jo ta prejme vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine.
Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob
prihodu na skupščino pred vstopom v sejno
dvorano, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
navzočnost in prevzeli glasovnice.
Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo zaradi administrativnih opravil odprt
30 minut pred začetkom zasedanja.
Popolno gradivo v zvezi s predlaganim
dnevnim redom skupščine je delničarjem na
voljo in na vpogled v tajništvu uprave družbe
na sedežu Dobrna 50, Dobrna, vsak delovni dan od 9. do 12. ure od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Vabljene delničarje prosimo, da utemeljene nasprotne predloge k posameznim
točkam dnevnega reda pisno sporočijo
upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna za odločanje, bo ponovno zaseda-
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nje 30 minut kasneje v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Terme Dobrna d.d.
direktor
Janez Mlakar, univ. dipl. ek.
Ob-19198/04
Uprava ter nadzorni svet INDOV d.d.
Maribor vabi delničarje na
redno sejo skupščine
delniške družbe INDOV d.d. Maribor,
ki bo dne 23. 8. 2004 s pričetkom ob 12.
uri v prostorih družbe v Mariboru, Kraljeviča Marka ulica 5, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, preverba sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvolijo se organi skupščine v
predlagani sestavi. Za sestavo zapisnika
bo skrbel vabljen notar.
2. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2003 ter podelitev razrešnice
upravi in članom nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
predstavitvijo letnega poročila za poslovno
leto 2003.
Skupščina potrjuje in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v poslovnem letu 2003
in jima podeljuje razrešnico.
3. Sprejem sklepa o redni likvidaciji
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Predlog sklepa: družba INDOV, družba za industrijo ovitkov d.d., Kraljeviča
Marka ulica 005, Maribor,vpisana v sodni
register Okrožnega sodišča v Mariboru pri
številki reg. vl. 11195600, matična številka
5129737, preneha po postopku redne likvidacije zaradi sprejema sklepa o prenehanju
družbe skladno z določilom druge alinee,
prvega odstavka 371. člena ZGD.
Sprejme se sklep o likvidaciji družbe
INDOV, družba za industrijo ovitkov d.d.,
Kraljeviča Marka ulica 5, Maribor. Rok za
prijavo terjatev upnikov družbe je 30 dni od
dneva objave tega sklepa. Terjatve se prijavijo likvidacijskemu upravitelju družbe. Poziv
upnikom, da prijavijo terjatve, bo objavljen v
Uradnem listu RS.
Z dnem sprejema sklepa o redni likvidaciji družbe na skupščini, torej z dnem 23. 8.
2004 preneha pooblastilo za zastopanje
direktorju Petru Mlekušu. Odtlej družbo zastopa likvidacijski upravitelj.
Z dnem 23. 8. 2004 se imenuje likvidacijski upravitelj Peter Mlekuš, rojen 30. 1.
1946, stanujoč Meljski dol 25, Maribor.
Po vpisu začetka likvidacijskega postopka v sodni register mora družba v svoji firmi
uporabljati pristavek »v likvidaciji«.
Firma družbe odtlej glasi: INDOV, družba
za industrijo ovitkov d.d., Kraljeviča Marka
ulica 5, Maribor – v likvidaciji.
Skrajšana firma odtlej glasi: INDOV d.d.
– v likvidaciji.
Naloge likvidacijskega upravitelja so
razvidne iz priloge, ki je sestavni del tega
sklepa o likvidaciji družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi najmanj tri dni pred zasedanjem
skupščine ter ostane shranjeno na sedežu
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družbe za ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški knjigi na dan najkasneje 3 dni
pred dnem zasedanja skupščine in ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo na sedež družbe najkasneje 3 pred
zasedanjem skupščine.
Udeležence skupščine pozivamo, da se
ob prihodu na skupščino pol ure pred zasedanjem identificirajo z osebnim dokumentom (pravne osebe še z izpisom iz sodnega
registra), prijavijo na zasedanje ter prevzamejo glasovalne lističe.
Gradivo
Gradivo za skupščino je na voljo na
vpogled na družbi Nemesis d.o.o. Maribor,
Partizanska cesta 23, vsak dan v delovnem
času družbe, in sicer od 10. do 12. ure.
INDOV d.d. Maribor
uprava
Peter Mlekuš
Ob-19199/04
Uprava družbe na podlagi točke C.3 Statuta delniške družbe Grafično embalažnega
podjetja Tika Trbovlje d.d. sklicuje
8. skupščino
delniške družbe GEP Tika d.d. Trbovlje,
ki bo dne 24. 8. 2004 ob 13. uri, na
sedežu družbe v Trbovljah, Cesta Tončke
Čeč 44.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Predlog sklepa:
– za predsednika 8. seje skupščine GEP
Tike d.d. se izvoli Mojca Bizjak,
– za preštevalca glasov se določi Jana
Vrtačnik in Barbara Zupanc,
– ugotovi se, da skupščini prisostvuje
notarka.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta o poslovanju v letu 2003 in podelitev
razrešnic članom uprave in nadzornega
sveta.
Skupščina se seznani:
– s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu revidiranega letnega poročila uprave za poslovno leto 2003 in sklepom
uprave o pokrivanju izgube.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico članom uprave in nadzornega sveta
družbe za poslovno leto 2003.
3. Imenovanje revizorja družbe za leto
2004.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizijski pregled poslovanja družbe v letu
2004 se imenuje revizijsko hišo Deloitte &
Touche revizija d.o.o.
Gradivo
Celotno gradivo, vključno s predlaganimi spremembami statuta, je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe v Trbovljah, Cesta Tončke Čeč 44, vsak delavnik, od dneva
objave sklica do dneva skupščine.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
katerih pisno napoved udeležbe je družba
prejela vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno.
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 sedmih dneh po
objavi sklica seje skupščine. Predloženi
nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi
razen volilnih predlogov, ki jih ni treba utemeljevati.
Sklepčnost
Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob 13.30 v istih prostorih, na kateri se
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
GEP Tika d.d. Trbovlje
uprava
Ob-19200/04
Skliče se
deseta redna skupščina
delniške družbe »Linija« – trgovsko in
gostinsko podjetje Murska Sobota d.d.,
ki bo 19. avgusta 2004 ob 18. 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 pismenim 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 40,824.492,57
SIT.
Izhajajoč iz sprejetega letnega poročila
se sorazmerno višini deležev delničarjem izplača znesek 4,000.000 SIT, ostali bilančni
dobiček se prenese v naslednje leto.
c) Direktorici in nadzornemu svetu družbe se podeli razrešnica za poslovno leto
2003.
4. Imenovanje revizorske družbe.
Predlog sklepa: za finančnega revizorja
družbe Linija d.d. se za poslovno leto 2004
in 2005 imenuje Audit družba za revizijo in
svetovanje d.o.o.
Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe, vsak delavnik od 12. do
14. ure.
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
ob prihodu na skupščino izkažejo z osebnim
dokumentom. Če ob napovedani uri (prvi
sklic) skupščina ne bo sklepčna, se bo ponovno sestala po enournem odmoru (drugi
sklic).V tem primeru je skupščina sklepčna
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Linija d.d.
direktorica Ana Kralj
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Ob-19202/04
Na podlagi določil C3 Statuta družbe
sklicujem

Št. 50-3-21
Ob-19208/04
Direktor družbe ADRIZ Izola, podjetje
za financiranje, d.d., Pristaniška 12, Koper, sklicuje

10. sejo skupščine
delniške družbe Agrogorica d.d.
Šempeter pri Gorici, Vrtojbenska cesta
48,
ki bo v četrtek, dne 26. avgusta 2004
ob 11. uri na sedežu družbe v Šempetru pri
Gorici, Vrtojbenska cesta 48 in predlagam
naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi, da je
skupščina sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine, dva preštevalca glasov,
ter ugotovi prisotnost vabljene notarke.
3. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za leto 2003, poročilom revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu za leto 2003, ter podelitev razrešnice
upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za leto 2003, Poročilom revizorja
in pisnim Poročilom nadzornega sveta.
b) Na dan 31. 12. 2003 znaša bilančna
izguba družbe 24,201.641 SIT. Ugotovljena
bilančna izguba ostane v celoti nepokrita.
c) Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem
letu 2003.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2004.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za pooblaščenega revizorja se za
leto 2004 imenuje revizijska družba: Revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje
za revidiranje in poslovno svetovanje d.o.o.
Ljubljana.
Gradivo za sejo skupščine je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe v Šempetru
pri Gorici, Vrtojbenska cesta 48, vsak delovni dan po objavi tega vabila, med 12. in
13. uro.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki,
ki so pisno prijavili svojo udeležbo najmanj
tri dni pred sejo. Če skupščina ob napovedanem času ni sklepčna, se počaka pol ure.
Čez pol ure je skupščina sklepčna ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Morebitni nasprotni predlogi delničarjev
morajo biti vloženi in pisno obrazloženi v
roku 7 dni po objavi tega vabila, pri tajništvu
družbe.
Glasovnice za odločanje na seji se bodo
delničarjem, zakonitim zastopnikom oziroma pooblaščencem začele deliti eno uro
pred začetkom seje do ure, ki je določena
za začetek zasedanja skupščine.
Agrogorica d.d.
direktor
Aleš Modic, dipl. org. manager
Ob-19207/04
Na podlagi 41. člena statuta družbe Komunalno stanovanjskega podjetja Brežice
d.d., sklicujem
osmo sejo skupščine
delniške družbe KOP Brežice d.d.,
ki bo v torek, 24. avgusta 2004 ob 13. uri
v posebni sobi Restavracije Štefanič pri Blagovnici, Brežice, Bizeljska cesta 37.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:
a) Za predsednico skupščine se izvoli
Vladko Kežman. Za preštvalca glasov se
izvolita Bernardka Böhm in Darko Ferlan.
b) Seji prisostvuje vabljeni notar Andrej
Dokler.
2. Predložitev poslovnega poročila družbe za leto 2003, revizijskega poročila in poročila nadzornega sveta skupščini k letnemu
poročilu družbe (274. člen ZGD).
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani s poročilom o
poslovanju družbe za leto 2003, s poročilom
revizorja in poročilom nadzornega sveta.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2003.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček
družbe KOP Brežice d.d. na dan 31. 12.
2003 144,625.410,47 SIT.
b) Bilančni dobiček v višini 6,347.695,25
SIT se razporedi v druge rezerve iz dobička.
c) Preostanek bilančnega dobička v
znesku 138,277.715,22 SIT ostane nerazporejen (preneseni dobiček).
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta družbe za leto 2003.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za poslovno
leto 2003.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2003.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko hišo za revidiranje
računovodskih izkazov za leto 2003 se imenuje družba EPIS d.o.o., Podjetje za revizijo
in ekonomsko poslovno informacijsko svetovanje, Celje.
Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem v tajništvu na sedežu družbe vsak
delavnik od 8. do 14. ure v času od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
vloženi v pisni obliki in obrazloženi v sedmih dneh od dneva objave sklica skupščine
v tajništvu uprave družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
vpisani v delniško knjigo družbe, ki jo vodi
KDD d.d., Ljubljana, na dan 16. 8. 2004, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno.
Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini lahko uresničijo delničarji, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki v tajništvu
uprave družbe pisno prijavijo svojo udeležbo najpozneje tri dni pred zasedanjem
skupščine.
Udeleženci se prijavijo pred pričetkom
seje na mestu sklica seje skupščine, kjer
s podpisom potrdijo svojo prisotnost in prevzamejo gradivo za glasovanje. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z
osebnim dokumentom (če niso osebno znani) in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
KOP Brežice d.d.
uprava družbe
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šesto skupščino delničarjev,
ki bo dne 31. 8. 2004, ob 11.45, na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine ter izvolitev delovnih organov.
2. Seznanitev s potrjenim Letnim poročilom 2003, Poročilom revizorja in Poročilom
nadzornega sveta.
3. Imenovanje revizorja.
4. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Direktor in nadzorni svet predlagata v
sprejem naslednje sklepe:
Ad 1) Za predsednika skupščine se izvoli
Leon Klemše. Za preštevalki glasov se izvolita Tatjana Cepak in Katja Gaberšček.
Ad 2) Letno poročilo 2003 in Poročilo revizorja se vzameta na znanje in se sprejme
Poročilo nadzornega sveta.
Ad 3) Za revizorja se imenuje KPMG
Slovenija d.o.o. Ljubljana.
Ad 4) Bilančni dobiček ostane v celoti nerazporejen. Direktorju in nadzornemu svetu
se podeli razrešnica.
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki
svojo udeležbo najavijo vsaj tri dni pred
sklicano sejo.
ADRIZ Izola, d.d., Koper
direktor
Marijan Škoda
Ob-19209/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7.2. točke Statuta
delniške družbe IUV – Industrija usnja Vrhnika, d.d., Tržaška cesta 31, uprava družbe
sklicuje
8. skupščino
družbe IUV – Industrija usnja
Vrhnika, d.d.
ki bo dne 23. 8. 2004 ob 12. uri v prostorih poslovne stavbe družbe na Vrhniki,
Tržaška cesta 32.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
delovnih organov skupščine in predstavitev
notarja.
Predlog sklepa: na predlog uprave, skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine Žarka Tataloviča, imenuje preštevalce
glasov: Tatjano Kovač, Andreja Seligerja in
Barbaro Bezek Rot. Na seji skupščine je prisoten vabljeni notar Peter Meze.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
pisnim poročilom nadzornega sveta.
Skupščina potrdi in odobri delo vseh
uprav, ki so opravljale funkcijo v letu 2003,
ter jim podeljuje razrešnico, razen upravi,
ki je zastopala družbo od 17. 3. 2003 do
21. 11. 2003, kateri ne podeljuje razrešnice.
Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta ter mu podeljuje razrešnico.
3. Poenostavljeno znižanje kapitala
družbe.
Predlog sklepa: zaradi pokrivanja izgube
preteklih let v višini 815,817.011,45 SIT in
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pokrivanja izgube iz tekočega poslovanja v
višini 1.901,129.307,93 SIT se izvede poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala, in sicer:
Nepokrita izguba preteklih let v višini
815,817.011,45 SIT in izguba poslovnega
leta v višini 1.901,129.307,93 SIT se pokrijeta v breme osnovnega kapitala družbe.
Zmanjšanje kapitala se izvede z združevanjem delnic v razmerju 1:2,5, to je tako,
da se dve celi 5/desetink obstoječih delnic,
zamenja za eno novo delnico z enakimi
lastnostmi, kot so navedene v statutu družbe in z nominalno vrednostjo 1.000 SIT za
delnico. V primeru, da posamezni delničar
po zaokrožitvi ne razpolaga s celim številom
delnic se razlika med izračunanim številom
delnic, zaokroženim navzdol, vknjiži v kapitalske rezerve družbe. Tako znaša na novo
določeni kapital družbe 1.841,445.000 SIT
in je razdeljen na 1,841.445 delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT za delnico.
Znesek 48,111.000 SIT, ki predstavlja
razliko med zneskom zmanjšanja kapitala
in skupnim zneskom pokrite izgube in smo
ga ugotovili s simulacijo delniške knjige po
stanju na dan 31. 5. 2004, in v skladu s
predhodnim odstavkom, se knjiži v kapitalske rezerve družbe.
Pooblasti se nadzorni svet družbe, da po
izvedenem zmanjšanju osnovnega kapitala,
uskladi besedilo statuta s sprejetim sklepom
na skupščini.
4. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov družbe IUV d.d. za poslovno leto 2004
imenuje revizorska družba Contura d.o.o.
5. Poročilo likvidacijskega upravitelja
SRD d.d. – v likvidaciji, o izvajanju pogodbe
o prenosu upravljalskih upravičenj pri zamenjavi člana nadzornega sveta družbe.
V tej točki skupščina ne glasuje. Skupščina se seznani s pismenim poročilom likvidacijskega upravitelja SRD d.d. – v likvidaciji.
Vpogled v gradivo
Letno poročilo za poslovno leto 2003,
poročilo nadzornega sveta z mnenjem o
poslovnem poročilu uprave in poročilu revizorja ter sklepom nadzornega sveta o odobritvi letnega poročila uprave za poslovno
leto 2003, mnenje revizorja za poslovno leto
2003 so delničarjem na vpogled na sedežu
družbe na Vrhniki, Tržaška cesta 31, v tajništvu uprave družbe, vsak delavnik od 10. do
12. ure od dneva objave tega sklica dalje do
dneva zasedanja skupščine.
Udeležba in glasovalna pravica
Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini, ali preko pooblaščencev. Pravico udeležbe na
skupščini imajo samo tisti delničarji, njihovi
zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo skupščine pisno prijavili
svojo udeležbo na sedežu uprave družbe in
so vpisani v delniško knjigo po stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Prevzem glasovalnih lističev
Pozivamo delničarje, pooblaščence in
zastopnike, da vsaj pol ure pred začetkom
zasedanja skupščine v sprejemnem prostoru skupščine potrdijo svojo prisotnost ter
z osebno izkaznico ali drugim ustreznim
identifikacijskim dokumentom prevzamejo
glasovalne lističe.
Sklepčnost skupščine
Skupščina veljavno odloča, če je prisotnih več kot petnajst odstotkov glasov. Če
skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo
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ponovno zasedanje z istim dnevnim redom
istega dne ob 13. uri na istem mestu. Na
ponovnem zasedanju bo skupščina družbe
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
IUV – Industrija usnja Vrhnika d.d.
predsednica začasne uprave
mag. Anita Ličen
namestnik člana uprave
dr. Anton Gantar
Ob-19211/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 5.3. člena Statuta SM
trgovine d.d. Šempeter, uprava družbe
sklicuje
skupščino družbe,
ki bo v četrtek, dne 26. avgusta 2004 ob
16. uri v prostorih notarja Srečka Gabrila,
Savinjska cesta 20, Žalec.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za
predsednico skupščine se predlaga Natašo
Čemažar, ki tudi vrši funkcijo preštevanja
glasov. Seji prisostvuje tudi vabljeni notar
Srečko Gabrilo.
2. Sprejem in preveritev letnega poročila
za poslovno leto 2003 ter podelitev razrešnice članom uprave družbe.
Predlog sklepa:
2.1. Na predlog uprave družbe in na
osnovi pozitivnega mnenja revizijske družbe Plus revizija d.o.o. Ljubljana, se sprejme
revidirano letno poročilo družbe SM trgovina
d.d. za leto 2003 v predloženem besedilu.
2.2. V skladu z 282.a členom Zakona o
gospodarskih družbah, skupščina potrjuje in
odobri delo vseh članov uprave družbe in
jim za leto 2003 podeljuje razrešnico.
3. Ugotovitev in razporeditev dobička.
Predlog sklepa:
3.1. Ugotovi se, da bilančni dobiček poslovnega leta 2003 znaša 7.119 tisoč SIT.
Bilančni dobiček za leto 2003 v višini
7.119 tisoč SIT ostane v celoti nerazporejen, o njegovi uporabi bo skupščina odločala
v naslednjih poslovnih obdobjih.
4. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa:
4.1. V primeru, da bi bila izvedba revizije
za leto 2004, glede na določila ZGD nujna,
se za revizorja družbe imenuje Plus revizija
d.o.o. iz Ljubljane.
5. Imenovanje tričlanske uprave družbe.
Predlog sklepa:
5.1. Razreši se tričlanska uprava družbe v sestavi: Robert Čemažar predsednik,
Anica Rojnik Cokan članica in Matej Cokan
član.
5.2. Imenuje se tričlanska uprava družbe
s petletnim mandatom od datuma imenovanja na skupščini družbe v sestavi:
– Anica Rojnik Cokan – predsednica,
– Robert Čemažar – član,
– Nataša Čemažar – članica.
6. Določitev prejemkov uprave družbe.
Predlog sklepa:
6.1. Prejemki predsednika uprave družbe
znašajo neto 30.000 SIT mesečno. Prejemki
članov uprave družbe znašajo neto 20.000
SIT mesečno.
7. Odobritev posojil upravi in nekaterim
drugim delničarjem.
Predlog sklepa:

7.1. Na podlagi podanih vlog se odobri
posojilo upravi in nekaterim drugim delničarjem, in sicer po veljavni tržni obrestni
meri z dobo vračila 6 do 12 mesecev in z
možnostjo podaljšanja oziroma z možnostjo
odobritve novega posojila.
7.2. Upravo družbe se pooblasti, da z
aneksi k posojilnim pogodbam usklajuje
obrestno mero z veljavno tržno obrestno
mero.
8. Informacija o zaključku postopka
redne likvidacije odvisne družbe SM Trade
d.o.o. Šempeter »v likvidaciji«.
Predlog sklepa:
8.1. Sprejme se informacija o zaključku
postopka redne likvidacije odvisne družbe
SM Trade d.o.o. Šempeter »v likvidaciji«.
Celotno gradivo k posameznim točkam
dnevnega reda je delničarjem na vpogled pri
upravi na sedežu družbe in to vsak delovni
ponedeljek med 20. in 21. uro. 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 na sedežu
družbe v roku 7 dni po objavi tega sklica.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno
pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki najkasneje tri
dni pred sejo skupščine pisno, osebno ali s
priporočeno pošiljko napovejo svojo udeležbo na naslov sedeža družbe.
Skupščina veljavno odloča, če je na
seji zastopanega več kot 15% osnovnega
kapitala. V primeru, da skupščina ne bi bila
sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan in
v istem prostoru ob 16.30. Skupščina družbe bo v tem primeru veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
SM trgovina d.d. Šempeter
uprava družbe
Ob-19213/04
Direktor družbe Capita Podjetje za
upravljanje holding družb d.d. Ljubljana,
Pražakova 6, na podlagi statuta družbe in
Zakona o gospodarskih družbah v soglasju
z nadzornim svetom sklicuje
letno skupščino družbe
Capita Podjetje za upravljanje holding
družb d.d. Ljubljana,
ki bo v četrtek, dne 26. 8. 2004 ob 11. uri
v prostorih družbe na Pražakovi 6 v Ljubljani
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in potrditev predlaganega dnevnega
reda.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in sprejme predlagani dnevni
red.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predsednika in preštevalca glasov v skladu s
predlogom sklicatelja skupščine. Skupščini
bo prisostvoval vabljeni notar.
3. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Predlog sklepa: kot revizor za leto 2004
se imenuje revizijska družba Revidis revizijska družba d.o.o., Domžale.
4. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2003, z mnenjem
revizorja in s poročilom nadzornega sveta,
pokrivanju izgube ter o podelitvi razrešnice
upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe za poslovno leto
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2003, z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta ter v skladu z določilom 282. člena Zakona o gospodarskih
družbah potrjuje in odobri delo uprave in
nadzornega sveta v letu 2003 ter jima podeljuje razrešnico za leto 2003.
Izguba iz leta 2003 v višini 47,690.320,37
SIT se v celoti pokrije v breme prenesenega
dobička iz leta 2002.
5. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina po predlogu
uprave in nadzornega sveta sprejme predlagano razširitev dejavnosti in spremembo
tretjega člena statuta družbe.
Glasovanje in udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo udeležbo na skupščini pisno
prijavijo družbi vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine in so na dan 31. 7. 2004 vpisani v centralni register pri KDD. Pooblastila
za zastopanje se ob prijavi dajo v hrambo
upravi družbe.
Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, se zasedanje ponovi isti dan ob
11.30. Ponovljeno zasedanje veljavno odloča ne glede na višino na zasedanju zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za sejo skupščine z vključenim
letnim poročilom, poročilom nadzornega
sveta, revizijskim poročilom ter predlaganimi spremembami statuta družbe je na vpogled v tajništvu družbe Capita d.d. Ljubljana,
Pražakova 6, vsak delovni dan do skupščine
med 10. in 12. uro.
Capita d.d.
direktor družbe

glasov Goran Čop in Marija Oprešnik. Skupščino se seznani, da seji prisostvuje notar
Anton Rojec iz Celja.
2. Seznanitev delničarjev s poročilom
nadzornega sveta z dne 8. 7. 2004 o sprejemu Letnega poročila družbe TIM Laško
d.d. ter konsolidiranega letnega poročila
skupine TIM za leto 2003, sprejem sklepa
o uporabi bilančnega dobička ter sprejem
sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
2.a Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta z dne 8. 7. 2004 o
sprejemu Letnega poročila družbe TIM Laško d.d. ter konsolidiranega letnega poročila
skupine TIM za leto 2003.
2.b O bilančnem dobičku poslovnega
leta 2003 v višini 784,735.994,68 SIT, ki
ga sestavljata preneseni dobiček iz preteklih let v višini 599,385.043 SIT in tekoči
čisti dobiček poslovnega leta 2003 v višini
185,350.951,68 SIT, bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
2.c Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero
potrdi in odobri njuno delo v poslovnem
letu 2003.
3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2004.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2004, skupščina imenuje revizijsko hišo KPMG Slovenija d.o.o. iz
Ljubljane.
4. Imenovanje novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
4.a Skupščina se na podlagi odstopne
izjave seznani z odstopom Gregorja Tratnika z mesta člana nadzornega sveta TIM
Laško d.d.
4.b Za novega člana nadzornega sveta
TIM Laško d.d. se imenuje Andrej Bergant.
Imenovanje traja do poteka mandata sedanjega nadzornega sveta.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki bodo na
dan 12. 8. 2004 vpisani v delniško knjigo, ki
jo vodi Klirinško depotna družba d.d., Ljubljana oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali
pooblaščenci, ki se morajo izkazati s pisnim
pooblastilom. Pooblastilo za fizične osebe
mora vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe
pa firmo, sedež in žig pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu.
Udeležbo na skupščini je potrebno pisno,
priporočeno po pošti, prijaviti upravi družbe
najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine. Na sejo skupščine je potrebno priti
eno uro pred začetkom seje zaradi ureditve
formalnosti.
Udeleženci skupščine se na seji izkažejo
z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik
pa poleg tega še z izpiskom iz sodnega
registra.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na razpolago na sedežu družbe oziroma pri upravi družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13. uri, v istem prostoru. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na število
zastopanega kapitala.
Nasprotni predlogi delničarjev
Delničarji lahko v enem tednu po objavi
sklica skupščine družbi pisno podajo utemeljen nasprotni predlog. Uprava in nadzorni

Ob-19217/04
Na podlagi 6.6. točke Statuta delniške
družbe Marles, načrtovanje in gradnja sodobnih hiš in investicijskih objektov d.d.,
Limbuška c. 2, Maribor direktor družbe v
funkciji uprave sklicuje
7. sejo skupščine
družbe Marles, načrtovanje in gradnja
sodobnih hiš in investicijskih objektov
d.d.,
ki bo v četrtek, 26. avgusta 2004 s pričetkom ob 12. uri v sejni dvorani Srednje
lesarske šole v Mariboru, Lesarska ul. 2,
Maribor, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje delovnih teles skupščine
(predsednika skupščine, preštevalcev glasov) in seznanitev o prisotnosti notarja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
– za predsednika skupščine se imenuje
Bratoljub Šauperl,
– preštevalca glasov se imenujeta Senad Pašalič in Mateja Cvetko,
– ugotovi se, da skupščini prisostvuje
vabljeni notar Stanislav Bohinc iz Maribora.
2. Predložitev letnega poročila uprave za
leto 2003 z revizijskim poročilom in pisnim
poročilom nadzornega sveta ter podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
2.1. Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2003 z revizijskim poročilom in s pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi ter potrditvi letnega poročila.
2.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov
družbe v poslovnem letu 2003.

3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2004.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizijsko družbo za leto 2004 skupščina
imenuje revizijsko družbo “Revizija, družba
za revizijo in svetovanje, d.o.o., Maribor”.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe, ki so vpisani v delniško knjigo po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Delničarji družbe lahko dajo
pooblastila za udeležbo in glasovanje v
skladu z zakonskimi določbami, kar pomeni, da mora biti pooblastilo pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki bodo udeležbo na skupščini najavili najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
v pisni obliki. Pooblaščenci morajo hkrati s
prijavo v istem roku poslati tudi pisna pooblastila, zakoniti zastopniki pa dokaz o statusu zakonitega zastopnika.
Delničarje, njihove pooblaščence in zakonite zastopnike prosimo, da se zaradi
ugotavljanja sklepčnosti skupščine in prevzema glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred sklicem.
Identifikacija bo potekala na podlagi ustreznega identifikacijskega dokumenta (osebna
izkaznica, potni list....).
Gradivo za dnevni red skupščine družbe, s predlogi sklepov delničarjem, vključno
z besedilom sprejetega letnega poročila
uprave za leto 2002 z revizijskim poročilom,
pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila je delničarjem na vpogled
na sedežu družbe, v tajništvu uprave vsak
delovni dan od 11. do 13. ure. Delničarje
prosimo, da morebitne nasprotne predloge
k posameznim točkam dnevnega reda pisno
sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od
objave sklica.
Nasprotni predlog mora biti jasen in razumno utemeljen.
Skupščina je sklepčna (prvi sklic), če bo
ob sklicu prisotnih vsaj 15% zastopanega
osnovnega kapitala. Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine (drugi sklic) z istim dnevnim redom isti dan ob 14. uri na mestu prvega
sklica.
Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Marles, d.d.
uprava – direktor
Slavko Cimerman, univ. dipl. ek.
Ob-19254/04
Na podlagi določila 36. člena Statuta
delniške družbe TIM, Tovarna izolacijskega
materiala d.d., Laško, Spodnja Rečica 77,
uprava družbe sklicuje
9. skupščino
družbe TIM, Tovarna izolacijskega
materiala d.d., Laško,
ki bo v torek, dne 17. avgusta 2004 ob
12. uri v sejni sobi družbe TIM Laško d.d.,
Spodnja Rečica 77, Laško.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles ter predstavitev prisotnega notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Saša Koštial, za preštevalca
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svet bosta o predlogih sprejela svoja stališča najkasneje v 12 dneh po sklicu skupščine in o njih obvestila delničarje z objavo v
Uradnem listu RS.
TIM Laško d.d.
uprava družbe
Ob-19257/04
Na predlog 6.3.3. točke statuta družbe
Kovinar, kovinarstvo in trgovina, Novo mesto, d.d., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto,
uprava družbe sklicuje
7. sejo skupščine
družbe Kovinar Novo mesto, d.d.,
ki bo v petek, 20. 8. 2004 ob 14. uri v
prostorih družbe Kovinar Novo mesto d.d.,
Ljubljanska cesta 36, Novo mesto.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: za predsednika
skupščine se imenuje odvetnik Borut Tiran,
za preštevalki glasov se imenujeta Simono
Gašperšič in Marjetko Pirc. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Tiran.
2. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju družbe v letu 2003 in poročilom nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančnega dobička oziroma pokrivanju bilančne
izgube za leto 2003 ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2003 in poročilom nadzornega
sveta.
b) Po pokritju izgube poslovnega leta
2003 bilančnega dobička oziroma bilančne
izgube ni.
c) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2003.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revidiranje računovodskih izkazov za
leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za revidiranje letnega poročila družbe za leto 2004 imenuje
revizijska družba Dinamic d.o.o. iz Novega
mesta.
Revizija se opravi v primeru, da je to
zakonsko obvezno (odvisno od razvrstitve
med male ali srednje družbe).
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji sami ali po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih, če najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe udeležbo na skupščini.
Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati
pisno pooblastilo.
Za udeležbo se fizične osebe izkažejo z
osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa z
izpisom iz sodnega registra.
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, so delničarjem na vpogled na
sedežu družbe Kovinar Novo mesto, Ljubljanska cesta 36, Novo mesto, vsak delovni
dan med 11. in 12. uro v času od dneva sklica do dneva zasedanja skupščine.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine.
Če skupščina družbe ne bo sklepčna
ob napovedani uri, bo ponovno zasedanje
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istega dne z istim dnevnim redom ob 15. uri
na istem kraju.
Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Kovinar Novo mesto d.d.
direktor družbe
Ob-19261/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 37. člena statuta delniške družbe Olma, Proizvodnja kemičnih izdelkov d.d., Poljska pot 2, Ljubljana, uprava
družbe sklicuje
8. sejo skupščine
Olma, Proizvodnja kemičnih izdelkov
d.d.,
ki bo v torek, dne 24. 8. 2004 ob 10. uri
na sedežu družbe Poljska pot 2 v Ljubljani.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje predsedujočega
skupščine in preštevalca glasov na predlog uprave.
Skupščina se seznani s prisotnostjo notarke Nade Kumar.
2. Zmanjšanje osnovnega kapitala z
umikom delnic.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe se zmanjša za
največ 85,583.000 SIT. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z umikom največ
85.583 lastnih delnic, ki jih bo družba pridobila na podlagi tega sklepa.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede v skladu z drugo alineo tretjega odstavka 356. člena Zakona o gospodarskih
družbah.
Namen zmanjšanja osnovnega kapitala
je umik lastnih delnic družbe, ker družba
glede na obseg poslov, ki jih opravlja in tveganja, ki jim je izpostavljena, ne potrebuje
osnovnega kapitala v sedanji višini.
Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da na podlagi števila pridobljenih lastnih
delnic na podlagi tega sklepa določi končni znesek zmanjšanja osnovnega kapitala
in končni znesek osnovnega kapitala po
zmanjšanju ter spremeni statut družbe,
tako da ga uskladi s tem sklepom in dejanskim zneskom zmanjšanja osnovnega
kapitala.
Skupščina soglaša, da družba vse lastne
delnice, ki so namenjene umiku, pridobi od
delničarja Zvon Ena Holding d.d. in ostalih
delničarjev, pri čemer o sklenitvi in pogojih
posla uprava odloča samostojno.
3. Pooblastilo za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Skupščina pooblašča upravo družbe, da
po lastni presoji pridobiva in odsvaja lastne
delnice. Pooblastilo velja 18 mesecev. Najnižja prodajna cena znaša 1.755 SIT najvišja pa 1.855 SIT za vsako delnico. Skupni
nominalni znesek lastnih delnic, pridobljenih
na podlagi tega pooblastila, ne sme preseči
10% osnovnega kapitala družbe.
Družba delnice pridobi in odsvoji z neposredno prodajo ali nakupom, na podlagi
poslovne odločitve uprave družbe.
Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih
delnic je izključena prednostna pravica
delničarjev po 313. členu Zakona o gospodarskih družbah oziroma smiselna uporaba
določbe o prednostni pravici delničarjev do
novih delnic iz 313. člena Zakona o gospo-

darskih družbah, tako da družba pridobiva
in odsvaja lastne delnice prosto, brez omejitev in brez posebnih obvestil delničarjem.
Skupščina nadalje pooblašča upravo, da
po lastni presoji lastne delnice s sklepom
uprave umakne in s tem zmanjša osnovni
kapital, brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala.
V tej zvezi skupščina tudi pooblašča
nadzorni svet družbe, da spremeni statut
družbe, tako da ga uskladi z zneskom
zmanjšanja osnovnega kapitala zaradi
umika delnic.
Pogoji za udeležbo
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic ter njihovi pooblaščenci in zastopniki pod
pogojem, da delničar, ki je imetnik imenskih
delnic, vsaj tri dni pred sejo skupščine, pisno
napove svojo udeležbo na skupščini.
Morebitna pooblastila morajo biti pisna in
ostanejo deponirana na sedežu družbe.
Pravico do glasovanja imajo delničarji, ki
so tri dni pred dnevom skupščine vpisani v
delniško knjigo klirinško depotne družbe.
Dvorana bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja.
Naprošamo udeležence in pooblaščence, da se javijo v sprejemnici najmanj pol
ure pred začetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo podpisati na seznam
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.
Olma, Proizvodnja
kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana
uprava
Ob-19262/04
Direktor družbe Zlata Moneta II finančna družba d.d., Strossmayerjeva 30,
Maribor, na podlagi točke 10. 2. 1. statuta
družbe sklicuje
1. skupščino delničarjev,
ki bo dne 10. 8. 2004 ob 12. uri v poslovnem klubu hotela Piramida Maribor, Ulica
heroja Šlandra 10 v Mariboru, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev in izvolitev delovnih organov
skupščine.
Predloga sklepov:
1. Izvolijo se delovni organi skupščine, in sicer:
– predsednica skupščine: Nevena
Tea Gorjup,
– preštevalca glasov: Marjan Vedlin in
Ivanka Letnik.
2. Seji prisostvuje vabljeni notar Friderik Bukovič.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom za poslovno leto 2003 in
poročilom nadzornega sveta skupščini o
preveritvi in potrditvi revidiranega letnega
poročila za leto 2003 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predloga sklepov:
1. Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2003 in poročilom nadzornega sveta skupščini o preveritvi in potrditvi revidiranega
letnega poročila za poslovno leto 2003.
2. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2003.
3. Prenehanje mandata članu nadzornega sveta družbe in imenovanje članov
nadzornega sveta.
Predlogi sklepov:
1. Na predlog nadzornega sveta
skupščina ugotovi, da zaradi odstopa preneha mandat članu nadzornega sveta, dr.
Šime Ivanjku, z dnem 10. 8. 2004.
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2. Na predlog nadzornega sveta
skupščina ugotovi, da z dnem 1. 8. 2004
preneha mandat predsedniku nadzornega
sveta Jožetu Smoletu in članu nadzornega
sveta Franju Murku.
3. Na predlog nadzornega sveta se za
člane nadzornega sveta družbe Zlata Moneta II finančna družba d.d., z mandatom
štirih let od 2. 8. 2004 dalje, imenujejo Jože
Smole, Franjo Murko in Darko Vuser.
4. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe Zlata Moneta II
finančna družba d.d. za poslovno leto 2004
imenuje revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana.
Predlagatelja sklepov pod točkama 1.
in 2. sta uprava in nadzorni svet družbe,
pod točkama 3. in 4. pa samo nadzorni
svet družbe.
Gradiva
Poročilo nadzornega sveta skupščini o
preveritvi in potrditvi letnega poročila uprave, revidirano letno poročilo družbe in ostala
gradiva so delničarjem na vpogled na naslovu družbe, vsak delovni dan od 10. do 12.
ure, od sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Udeležba na skupščini
Delničar se lahko udeleži seje skupščine
le, če je 3 dni pred izvedbo skupščine vpisan v delniško knjigo in svojo udeležbo na
skupščini prijavi najmanj 3 dni pred dnevom
zasedanja skupščine. Udeležba se prijavi po
telefaksu, telegramu ali s pošto, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine.
Kolikor se skupščine udeleži pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti
pisno pooblastilo, ki ostane deponirano na
sedežu družbe.
Pravne osebe hkrati s prijavo predložijo
izpis iz sodnega registra.
Fizične osebe se identificirajo z osebnim
dokumentom.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine najmanj 30 minut pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost in
prevzeli glasovnice za glasovanje.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih seznanjeni delničarji v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, pisno sporočijo upravi družbe najkasneje v enem tednu
po objavi sklica skupščine.
Zlata Moneta II finančna družba d.d.
Peter Zorič
direktor

Spremeni se prvi odstavek 13. člena
tako, da glasi:
Nadzorni svet šteje tri člane.
Spremenita se prvi in drugi odstavek 14.
člena tako, da glasita:
En član nadzornega sveta je predstavnik
delavcev družbe in ga izvoli svet delavcev.
Dva člana nadzornega sveta izvoli skupščina družbe z navadno večino na skupščini
navzočih delničarjev.
Spremeni se prvi stavek 17. člena tako,
da glasi:
Nadzorni svet je sklepčen, če sta pri
sklepanju prisotna vsaj dva člana.
Spremenita se prvi in drugi odstavek
19. člena:
Skupščina lahko odpokliče člana nadzornega sveta, ki ju je izvolila, pred potekom mandata. Za sklep o odpoklicu je
potrebna najmanj tričetrtinska večina oddanih glasov.
Pogoje za odpoklic člana nadzornega
sveta, predstavnika delavcev, določi svet
delavcev.
Vse predloge sklepov, razen predloga o
imenovanju revizorja, predlagata nadzorni
svet in uprava skupaj, imenovanje revizorja
pa predlaga samo nadzorni svet.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora
biti pisno in shranjeno na sedežu družbe.
Delničarji morajo svojo udeležbo na
skupščini napovedati pisno ali osebno pri
upravi družbe vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine.
Glasovalno pravico lahko uresničujejo
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine.
Gradivo za zasedanje skupščine bo delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan od dneva objave dalje med 8.
in 10. uro.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13. uri, ko bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Elektroservisi d.d.
uprava družbe
Ivan Hozjan

Ob-19273/04
Na podlagi 23. člena statuta družbe Elektroservisi, proizvodnja, trgovina, montaža in
servisiranje, d.d., Ljubljana, Glavarjeva 14,
sklicuje uprava
deveto zasedanje skupščine
družbe Elektroservisi d.d., Ljubljana,
ki bo v sredo, 18. 8. 2004 ob 12. uri na
sedežu družbe v sejni sobi na Glavarjevi
ulici 14 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
organov.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Izvolijo se na seji predlagani
organi skupščine.
2. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa: na dan 31. 12. 2003
znaša bilančni dobiček 25,576.575,13 SIT
in ostane nerazdeljen.
Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2004 se imenuje revizijska
družba Constantia UHY, d.o.o.
4. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: v 1. členu se doda odstavek, ki glasi:
Za spremembo sedeža družbe ni potrebna odločitev skupščine. Sedež družbe
se spreminja s sklepom uprave.
V 2. členu se izpusti:
– kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija,
– proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev,
– proizvodnja električne energije v HE,
– proizvodnja električne energije v TE
in JE,
– trgovanje z električno energijo,
– trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži,
– soboslikarska in steklarska dela,
– posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov,
– posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij,
– posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov,
– posredništvo, specializirano za prodajo
določenih izdelkov,
– trgovina na debelo z izdelki široke
porabe,
– trgovina na debelo s kovinami in rudninami,
– trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
– druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
– dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas,
– gostinske storitve prehrane,
– drug kopenski prevoz,
– prekladanje,
– skladiščenje,
– druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu,
– storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane
dejavnosti,
– svetovanje o računalniških napravah,
– razvoj in založba programskih paketov,
– oskrba z računalniškimi programi za
svetovanje,
– obdelava podatkov,
– raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju tehnologije,
– raziskovanje trga in javnega mnenja,
– ekonomsko propagiranje,
– čiščenje stavb;
in doda:
– drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Spremeni se prvi odstavek 11. člena
tako, da glasi:
Družbo vodi uprava v dobro družbe, samostojno in na lastno odgovornost.
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Ob-19274/04
Na podlagi 7.5. člena statuta družbe Lesnina MG oprema, Podjetje za inženiring,
d.d., Ljubljana, Parmova 53, sklicujem
17. sejo skupščine družbe,
ki bo v četrtek, 19. 8. 2004 ob 16. uri v
Lesnini, Parmova 53, Ljubljana, soba 528.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev organov skupščine ter potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, za člane organov skupščine pa
se izvolijo predlagani kandidati.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe in poročila revizije za leto 2003.
Predlog sklepa: na podlagi predloga uprave in poročila revizorja se sprejme predlagano letno poročilo družbe za leto 2003.
3. Odločanje o bilančnem dobičku.
Predlog sklepa: bilančni dobiček na dan
31. 12. 2003 v znesku 89,813.000 SIT ostane nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi.
Predlog sklepa: skupščina potrdi delo
uprave in ji podeli razrešnico za delo v letu
2003.
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5. Določitev števila članov uprave in razrešitev članov uprave.
Predlog sklepa: upravo sestavljajo trije
člani. Z dnem 19. 8. 2004 se razrešijo dosedanji člani uprave in se imenuje uprava
v sestavi Janez Janež – predsednik in Toni
Vicozi ter Dušan Djuratovič – člana.
6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2003.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2004 se imenuje revizijska
hiša IN Revizija, d.o.o., Ljubljana, Linhartova 11a.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščina je sklicana za 19. 8. 2004
ob 16. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine določi za isti dan ob 16.30.
Na ponovnem sklicu bo skupščina sklepala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo za zasedanje skupščine je vsem
delničarjem na voljo v tajništvu družbe po
objavi sklica do 19. 8. 2004 do 12. ure.
Delničarji morajo na sejo skupščine prinesti delnice, s katerimi se, skladno z določili statuta, dokaže identiteta delničarjev.
Če se bo seje udeležil pooblaščenec delničarja, se le-ta izkaže z notarsko overjenim
pooblastilom.
Lesnina MG oprema Ljubljana
predsednik uprave
Ob-19375/04
Na podlagi prvega in drugega odstavka
283. člena Zakona o gospodarskih družbah
direktor družbe Sava plus, d.d., Ljubljana,
Celovška 175, sklicuje
2. sejo skupščine
Sava plus, d.d., Ljubljana,
ki bo v sredo, 18. 8. 2004, ob 9. uri, na
sedežu družbe v Ljubljani, Celovška 175 (v
3. nadstropju).
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika, imenovanje notarja, izvolitev preštevalca glasov, ugotovitev sklepčnosti in
sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine, imenuje notarja, izvoli
preštevalca glasov, ugotovi sklepčnost in
sprejme dnevni red, v skladu s predlogom
sklicatelja skupščine.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2003 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
sprejetim letnim poročilom za poslovno leto
2003 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu.
3. Podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa: podeli se razrešnica direktorju in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2003.
4. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta v predlaganem
besedilu.
5. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovanja računovodskih izkazov Sava plus, d.d.
za poslovno leto 2004 se imenuje družba
BDO EOS Revizija, d.o.o., Dunajska 106,
Ljubljana.
Udeležba na skupščini
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Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini z
uresničevanjem glasovalne pravice imajo
tisti delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo
skupščine pisno prijavili svojo udeležbo v
tajništvu družbe in so na zadnji dan prijave
na skupščino vpisani v centralnem registru
KDD.
Gradivo s predlogi sklepov za skupščino
je na voljo v tajništvu družbe vsak delovni
dan med 12. in 13. uro, od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Uresničevanje glasovalne pravice
Glasuje se osebno, vsaka delnica šteje
en glas.
Ponovno zasedanje skupščine
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne uro pozneje, to je ob
10. uri. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Sava plus, d.d.
dr. Janez Balkovec, direktor
Št. 46-50075
Ob-19385/04
Na podlagi točke 7.6. Statuta družbe
Egoles, d.d. Škofja Loka – gozdarstvo,
razrez lesa, tesarstvo, Kidričeva 56, Škofja
Loka, uprava družbe vabi delničarje na
8. sejo skupščine
družbe Egoles, d.d. Škofja Loka,
ki bo v sredo, dne 1. 9. 2004 ob 12. uri na
sedežu družbe v Škofji Loki, Kidričeva 56.
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 Zdravka Šprajcarja in Marijo
Porenta. Skupščini bo prisostvoval vabljeni
notar Vojko Pintar.
3. Sprejem sklepa o pričetku likvidacije
družbe Egoles d.d.
Predlog sklepa: začne se postopek
likvidacije družbe Egoles d.d. Škofja Loka
– gozdarstvo, razrez lesa, tesarstvo, Kidričeva c. 56, 4220 Škofja Loka. Razlog za
likvidacijo je odločitev družbenikov o prenehanju družbe zaradi prenehanja poslovanja
družbe.
Rok za prijavo terjatev do družbe je 30
dni od objave tega sklepa.
Za likvidacijskega upravitelja se imenuje
Andrej Drašler, Mengeška 21a, Mengeš.
Po poplačilu dolgov družbe bo skupščina
sprejela poročilo likvidacijskega upravitelja
o poteku postopka in sklep o razdelitvi premoženja.
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 pooblaščenci ali zastopniki, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo
skupščine pisno prijavili svojo udeležbo v
tajništvu, na sedežu družbe in so vpisani v

delniški knjigi oziroma centralnem registru
pri KDD po stanju na zadnji dan prijave na
skupščino.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
tajništvu direktorja 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 skupščine.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se bo ponovno sestala
pol ure kasneje. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Egoles, d.d. Škofja Loka
uprava družbe
Ob-19388/04
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe Kremen d.d., Industrija in rudniki nekovin, Novo
mesto, ter 283. člena Zakona o gospodarskih družbah sklicuje uprava družbe
7. skupščino
družbe Kremen d.d. Novo mesto,
ki bo v sredo, dne 25. 8. 2004 ob 10.
uri v sejni sobi družbe Kremen, v Dolenjem
Mokrem Polju 40, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev navzočnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi, da
je na skupščini zastopanih toliko delnic, da
skupščina lahko zaseda.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika skupščine Matjaža Satlerja, za preštevalca glasov pa Danila Korena in Jožeta
Cemiča.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
3. Poročilo nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila uprave za
poslovno leto 2003 s stališčem nadzornega
sveta do priloženega revizijskega poročila
za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnih poročil za poslovno leto 2003, pozitivnim
stališčem nadzornega sveta do revizijskih
poročil za poslovno leto 2003 in s potrditvijo
letnih poročil za poslovno leto 2003.
4. Seznanitev skupščine z odločitvijo
uprave o razporeditvi dobička za poslovno
leto 2003 in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila in se strinja z odločitvijo uprave družbe
Kremen d.d. Novo mesto o načinu razporejanja dobička za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
upravi in nadzornemu svetu družbe Kremen d.d. Novo mesto razrešnico za poslovno leto 2003.
5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2004 imenuje revizijska hiša Elstar
Consulting d.o.o. Velenje.
6. Nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa: upravo družbe se zadolži, da odkupi do 7.000 lastnih delnic za
namene po sedmi alinei 1. točke 240. člena
Zakona o gospodarskih družbah. Odkup se
izvrši po najnižji ceni 1.000 SIT, oziroma po
najvišji ceni 4.000 SIT. Umik delnic se izvrši
v skladu s 356. členom Zakona o gospodarskih družbah v roku treh let.
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Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pooblastila za zastopanje na skupščini družbe je potrebno
deponirati v tajništvu družbe, kjer mora biti
hranjeno ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja. Vsak delničar ali njegov pooblaščenec naj prijavi svojo udeležbo na
skupščini družbe v pisni obliki, najkasneje
do vključno 23. 8. 2004.
Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob
prihodu na skupščino pred vstopom v sejno
sobo, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
navzočnost in prevzeli ustrezno gradivo.
Popolno gradivo za 7. skupščino družbe je delničarjem na vpogled pri direktorju
družbe ali pri vodji ekonomskega sektorja
družbe, in sicer vsak delovni dan od objave
sklica skupščine, do dneva zasedanja skupščine, od 8. do 9. ure.
Delničarje vabimo, da utemeljene nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine upravi
družbe ter ji tako omogočijo pravočasno
pripravo njenih stališč.
Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna za odločanje, se bo ponovno sestala eno uro kasneje, z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala družbe.
Kremen d.d. Novo mesto
uprava

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo družbe najkasneje deset dni pred dnevom zasedanja
skupščine in ki se prijavijo tako, da pisna
prijava prispe k upravi družbe najkasneje tri
dni pred skupščino.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj pol ure pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom uprave z mnenjem revizorja in
poročilom nadzornega sveta, bo po objavi
sklica skupščine delničarjem na vpogled na
sedežu družbe, Kamniška c. 24, Zgornje
Jarše, 1230 Domžale, vsak delovni dan
med 10. in 12. uro do dneva zasedanja
skupščine.
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 enem tednu po objavi sklica skupščine.
Predloženi nasprotni predlogi morajo biti
obrazloženi.
Skupščina veljavno odloča, če je na seji
prisotnih več kot 30 odstotkov vseh glasov.
Kolikor ob prvem sklicu ni zagotovljena
sklepčnost, se seja skupščine z istim dnevnim redom prične čez pol ure in se na njej
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Induplati, d.d.
direktorica uprave:
spec. Viktorija Vehovec, univ dipl. ekon.

Ob-19395/04
Na osnovi 39. člena Statuta delniške
družbe Induplati, Industrija platnenih izdelkov, d.d. in skladno z določbami Zakona o
gospodarskih družbah sklicuje uprava
VIII. redno sejo
skupščine družbe Induplati,
Industrija platnenih izdelkov, d.d.,
ki bo v petek, 27. 8. 2004 ob 13. uri na
sedežu družbe Kamniška cesta 24, Zgornje
Jarše, 1230 Domžale, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev in imenovanje organov
skupščine ter predstavitev notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta družbe se za predsednika skupščine izvoli Drago Trbanc. Za
preštevalca glasov se izvolita Asja Slabe in
Andrej Vozlič.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Majda Lokošek.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za poslovno leto 2003 z mnenjem revizorja,
s pismenim poročilom nadzornega sveta
družbe k letnemu poročilu in odločanje o
podelitvi razrešnice nadzornemu svetu in
upravi družbe za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s pismenim poročilom nadzornega sveta.
Skupščina podeli razrešnico nadzornemu
svetu in upravi družbe za poslovno leto
2003.
3. Pokrivanje izgube s poenostavljenim
zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Predlog sklepov: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta družbe, skupščina sprejme naslednja sklepa:
3.1 Iz bilance stanja za leto 2003 izhaja, da ima družba za 388,816.267,65

SIT prenešene čiste izgube preteklih let in
389,822.297,71 SIT prenešene čiste izgube
tekočega leta. Del prenešene čiste izgube
preteklih let v višini 200,919.802,91 SIT se
pokrije v breme drugih rezerv iz dobička,
del v višini 4,730.049,22 SIT se pokrije
v breme kapitalskih rezerv in del v višini
3,745.028,28 SIT se pokrije v breme prevrednotovalnega popravka kapitala. Tako
ima družba še 179,421.387,20 SIT prenesene čiste izgube preteklih let.
3.2 Predlog sklepa o pokrivanju izgube s poenostavljenim zmanjšanjem
osnovnega kapitala. Zaradi pokrivanja
preostale prenesene čiste izgube preteklih
let v višini 179,421.387,20 SIT in zaradi
pokrivanja čiste izgube poslovnega leta v
višini 389,822.297,71 SIT se izvede poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala.
Zaradi tega se osnovni kapital zmanjša
za 569,459.000 SIT to je iz 1.571,775.000
SIT na 1.002,316.000 SIT. Poenostavljeno
zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z
združevanjem delnic, tako da se za 1,568
obstoječih delnic izda ena nova delnica z
nominalno vrednostjo 1.000 SIT in z enakimi lastnostmi, kot so navedene v statutu
družbe. Pri tem se število novih delnic pri
posameznem delničarju, po združitvi njegovih delnic, zaokroži navzdol na prvo celo
število, skupna razlika med nominalnim
številom delnic pred zaokrožitvijo in med
skupnim nominalnim številom delnic po
zaokrožitvi v višini 93.526 SIT, se knjiži v
kapitalske rezerve družbe.
Tako znaša osnovni kapital družbe
1.002,316.000 SIT in je razdeljen na
1,002.316 delnic. Znesek 123.790 SIT, ki
predstavlja razliko med znižanim kapitalom
pred zaokrožitvijo in zneskom pokrite izgube
se knjiži v kapitalske rezerve družbe.
Pooblašča se nadzorni svet družbe, da
po izvedenem znižanju kapitala uskladi
besedilo statuta družbe s sprejetimi sklepi
pod to točko.
4. Seznanitev s članoma nadzornega
sveta predstavnikoma delavcev.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
članoma nadzornega sveta – predstavnikoma delavcev, ki ju je izvolil svet delavcev, in
sicer sta to Podbevšek Mojca in Pirc Ivan.
5. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da so člani
nadzornega sveta Andrej Flis, Vojka Brezovar, Polona Sekirnik in Sandra Anterič
kot predstavniki delničarjev podali izjave,
da z dnem ugotovitvenega sklepa skupščine družbe odstopajo s funkcije članov
nadzornega sveta. Na podlagi navedene
ugotovitve se izvolijo v nadzorni svet Milena Skubic Leban, Janez Hafner, Drago
Trbanc in Greta Grošelj, in sicer za obdobje do izteka mandata dosedanjim članom
nadzornega sveta, z enakimi pravicami do
povračila stroškov in sejnine, kot so jo imeli
dosedanji člani.
6. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja družbe
Induplati, d.d. za revidiranje računovodskih
izkazov za poslovno leto 2004 imenuje revizijska hiša Dinamic d.o.o., Novo mesto.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe in prispeti k upravi družbe najkasneje tri dni pred skupščino.

Stran

Št. 43
Ob-19445/04
Na podlagi določil statuta delniške družbe Hotel Turist d.d. Ljubljana, Dalmatinova
15, Ljubljana, direktorica družbe sklicuje
skupščino
delniške družbe Hotel Turist d.d.,
ki bo dne 18. 8. 2004 ob 12. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Dalmatinova 15, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
njenih organov.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se izvoli Danico Čuk, za preštevalko
glasov pa Zdenko Vouk.
2. Odkup lastnih delnic.
Predlog sklepa:
2.1. Osnovni kapital družbe Hotel Turist
d.d., ki znaša 58,372.000 SIT, se z umikom
lastnih delnic zmanjša za največ 20%, torej
v skupni nominalni vrednosti do 11,674.400
SIT tako, da po zmanjšanju ne more biti nižji
od 46,697.600 SIT. Zmanjšanje se izvede
zaradi zmanjšanja števila delničarjev.
2.2. Zmanjšanje osnovnega kapitala se
izvede z umikom do največ 11.674 navadnih
imenskih delnic družbe, katerih nominalna
vrednost ene znaša 1.000 SIT, tako da število izdanih delnic družbe, ki pred sprejemom
sklepa znaša 58.372, po umiku ne more biti
nižje od 46.697.
2.3. Družba bo lastne delnice pridobila
od delničarjev družbe v času do poteka 20
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dni od sprejetja tega skupščinskega sklepa,
pri čemer ima vsak delničar do tega roka
pravico prodati sorazmerno število delnic, v
nadaljnjih 10 dneh pa, če do roka družba ne
odkupi 20% vseh lastnih delnic, še preostale delnice do največ 20%. Cena vsake tako
odkupljene delnice znaša največ 5.000 SIT
za eno delnico.
2.4. Lastne delnice družba pridobi v breme drugih rezerv iz dobička.
Znesek, ki ustreza celotnemu nominalnemu znesku umaknjenih delnic in sorazmerni delež prevrednotovalnega popravka
kapitala, se odvede v kapitalske rezerve.
2.5. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da po poteku roka iz točke 2.3. na podlagi
števila pridobljenih lastnih delnic in v okviru
zneskov iz točke 2.1. in 2.2. določi točen
znesek zmanjšanja osnovnega kapitala in
točen znesek osnovnega kapitala družbe
po zmanjšanju ter točno število delnic, ki
se umaknejo in točno število izdanih delnic
po umiku ter uskladi besedilo statuta glede
višine osnovnega kapitala in števila izdanih
delnic.
2.6. Po vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala uprava razveljavi umaknjene delnice
in izda nalog za izbris iz delniške knjige.
Skupščina veljavno odloča, če je prisotnih več kot 15% vseh glasov. Če ob
prvem sklicu ni dosežena sklepčnost, se
skupščina prestavi za pol ure. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji družbe, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora
za fizične osebe vsebovati ime in priimek,
naslov ter rojstni datum pooblaščenca in
pooblastitelja, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe
pa poleg podatkov o pooblaščencu še število glasov, firmo in sedež ter podpis pooblastitelja. V primeru organiziranega zbiranja
pooblastil mora biti pooblastilo sestavljeno
skladno z Zakonom o prevzemih.
Udeleženci skupščine bodo ob prihodu
na skupščino, najprej 30 min. pred njenim
začetkom, podpisali seznam prisotnih delničarjev in prevzeli glasovalne lističe. Gradiva
za skupščino ni.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki se ob prihodu na skupščino
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Hotel Turist d.d.
uprava družbe
Ob-19460/04
Na podlagi 38. člena statuta družbe
Plastik, proizvodnja plastičnih izdelkov d.d.
Kanal ob Soči, uprava sklicuje
10. skupščino
delniške družbe Plastik, proizvodnja
plastičnih izdelkov d.d.,
ki bo v četrtek, 26. 8. 2004 ob 12. uri v
dvorani Gotske hiše (Kontrada) v Kanalu,
Pionirska 8.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep:
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Za predsedujočega se izvoli Peter
Blažej.
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Izvoli se preštevalca glasov v sestavi:
Milojka Lenardič in Bogdan Bernik.
Za sestavo zapisnika se imenuje notarka
Eva Lučovnik.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za leto 2003, poročilom nadzornega
sveta, sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice direktorju in
članom nadzornega sveta.
2.1. Sklepanje o uporabi bilančnega
dobička.
Predlog sklepa: bilančni dobiček, ki na
dan 31. 12. 2003 znaša 65,993.686,23 SIT
in se uporabi:
a) za izplačilo dividend 10,000.000 SIT,
pri čemer delničarjem, ki bodo dne 20. 8.
2004 vpisani v delniško knjigo pripada dividenda v višini 43,795 SIT bruto na delnico
in se izplača najkasneje v roku 60 dni od
sprejema sklepa,
b) dividenda se delničarjem izplača iz
nerazporejenega dobička, ugotovljenega v
poslovnih letih 1995, 1997 in 2001,
c) o ostanku bilančnega dobička v
znesku 55,993.686,23 SIT bo odločeno v
naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
2.2. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta
v poslovnem letu 2003 in jima podeljuje
razrešnico.
3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2004.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revizijo poslovanja za leto 2004 skupščina imenuje
revizijsko družbo BDO EOS Revizija d.o.o.,
Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana.
4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
so delničarjem na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji
vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralno
klirinški depotni družbi, d.d. Ljubljana, na
dan 20. 8. 2004 ter njihovi zastopniki in
pooblaščenci, ki pet dni pred zasedanjem
skupščine v tajništvu uprave na sedežu
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. 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.
Plastik d.d. Kanal ob Soči
uprava – direktor

Št. 12/2004
Ob-19462/04
Na podlagi 17. člena statuta delniške
družbe Pekarna Vrhnika d.d., vabi uprava
družbe delničarje na
11. sejo skupščine
družbe Pekarna Vrhnika d.d.,
ki bo v torek, 31. 8. 2004 ob 10. uri na
sedežu družbe, Idrijska c. 21, Vrhnika.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa: skupščina imenuje predsedujočega skupščine in preštevalca glasov
na predlog uprave. Skupščina se seznani s
prisotnostjo notarja Marjana Kotarja.
2. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2003 in o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji
sklep:
2.1 Skupni bilančni dobiček ugotovljen za
poslovno leto 2003 znaša 1.261,333.534,22
SIT in se uporabi:
– za izplačilo dividend delničarjem
27,658.800 SIT, v bruto višini 180 SIT na
navadno delnico družbe.
– 1.233,674.734,22 SIT bilančnega
dobička ostane nerazporejenega in bo o
njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.
Dividende se bodo delničarjem izplačale po stanju vknjiženih imetnikov imenskih
delnic v delniški knjigi družbe, na dan 31. 8.
2004, najkasneje do 27. 10. 2004.
2.2. Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeli razrešnico za poslovno leto
2003.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Letno poročilo za leto 2003 in poročilo
nadzornega sveta ter druga gradiva za
skupščino s predlogi sklepov, so delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu, vsak delavnik od 11. do 13. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo
biti v pisni obliki obrazloženi in poslani v
roku 7 dni, po objavi tega sklica v tajništvo
družbe.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic ter njihovi pooblaščenci in zastopniki pod
pogojem, da do 27. 8. 2004 upravi družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničar glasuje osebno, po zastopniku
ali pooblaščencu, z glasovnicami, ki jih prejme pred začetkom skupščine. Pooblastilo
mora biti pisno.
Pravico do udeležbe in glasovanja imajo
delničarji, ki so na dan 25. 8. 2004 vpisani
v centralni register pri KDD. Sejna soba bo
odprta pol ure pred začetkom zasedanja.
Naprošamo udeležence in pooblaščence, da se javijo v sprejemnici najmanj pol
ure pred začetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo podpisati na seznam udeležencev in prevzeti glasovalne
lističe.
Pekarna Vrhnika d.d.
uprava
Ob-19469/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur.. RS, št. 30/93, 29/94,
82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99,
54/99, 36/00, 45/01, 59/01, 50/02, 93/02,
57/04) in točk 7.7. in 7.8. Statuta družbe
Kras mesnopredelovalna industrija d.d.,

77 / 16. 7. 2004 /

4943

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

Šepulje 31, 6210 Sežana, direktor družbe
Kras d.d. sklicuje

ne istega dne 19. 8. 2004 ob 15. uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Kras d.d.
direktor
Fonda Edvard

osmo skupščino
družbe Kras mesnopredelovalna
industrija d.d.,
ki bo v četrtek, dne 19. 8. 2004 ob 13. uri
na sedežu družbe v Šepuljah 31.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine, izvolitev
delovnih teles skupščine in ugotovitev prisotnosti notarja.
Direktor družbe in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
a) Za predsednico osme skupščine družbe Kras mesnopredelovalna industrija d.d.,
se izvoli Patricijo Zelen Furlan.
Za članice verifikacijske komisije za
ugotovitev sklepčnosti in izvedbo glasovanja po posameznih točkah dnevnega reda,
se izvolijo:
– Milena Tavčar – predsednica,
– Milena Šunkar – preštevalka glasov,
– Irena Pahor – preštevalka glasov.
b) Ugotovi se, da seji skupščine prisostvuje notar Milan Mesar iz Sežane.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Kras d.d. in konsolidiranega
letnega poročila “Skupine Kras” za poslovno
leto 2003, skupaj s stališčem nadzornega
sveta do revizorjevih poročil za družbo Kras
d.d. in »Skupino Kras« za poslovno leto
2003 in s potrditvijo letnega poročila družbe
Kras d.d. in konsolidiranega letnega poročila
“Skupine Kras” za poslovno leto 2003.
Direktor družbe in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: skupščina
se seznani s pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila družbe
Kras d.d. in konsolidiranega letnega poročila “Skupine Kras” za poslovno leto 2003,
skupaj s stališčem nadzornega sveta do
revizorjevih poročil za družbo Kras d.d. in
»Skupino Kras« za leto 2003 in s potrditvijo
letnega poročila družbe Kras d.d. in konsolidiranega letnega poročila “Skupine Kras” za
poslovno leto 2003.
3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice direktorju in nadzornemu svetu.
Direktor družbe in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
a) Bilančni dobiček družbe Kras d.d. znaša 372,208.297 SIT.
b) Bilančni dobiček se uporabi za naslednje namene:
– za izplačilo dividend v višini 59,619.150
SIT, in sicer 150 SIT bruto na delnico; dividende se v roku 30-ih dni po sprejemu
sklepa izplačajo delničarjem, ki so vpisani v
delniško knjigo pri Centralno klirinško depotni družbi d.d. na dan 10. 8. 2004;
– za nagrade štirim članom nadzornega
sveta v skupnem znesku 2,500.000 SIT; nagrade se izplačajo članom nadzornega sveta v roku 30 dni po sprejemu sklepa;
– za razporeditev v druge rezerve iz dobička v višini 310,089.147 SIT.
c) Skupščina potrjuje in odobri delo direktorja in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2003 ter jima podeljuje razrešnico.
4. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za revidiranje računovodskih
izkazov družbe Kras d.d. in konsolidiranih
računovodskih izkazov »Skupine Kras« za
poslovno leto 2004.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: za revidiranje letnih računo-

vodskih izkazov družbe Kras d.d. in konsolidiranih računovodskih izkazov »Skupine
Kras« za poslovno leto 2004 se imenuje In
revizija – družba za revidiranje in svetovanje
d.o.o., Linhartova 11/a, Ljubljana.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo
Celotno skupščinsko gradivo je na vpogled vsak delovnik od 8. do 17. ure, ob petkih pa od 8. do 14. ure, v Pravni službi, na
sedežu družbe v Šepuljah 31, v času od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Za vpogled v gradivo se delničar izkaže
s potrdilom o imetništvu delnic in osebnim
dokumentom; pooblaščenec oziroma zastopnik pa s pisnim pooblastilom, osebnim
dokumentom ter dokazilom o imetništvu
delnic delničarja – pooblastitelja.
Nasprotni predlogi
Delničarji lahko sporočijo svoje nasprotne predloge družbi v 7 dneh od dneva objave skupščine v Uradnem listu RS.
Predlogi morajo biti pisni, obrazloženi in
posredovani direktorju na sedež družbe.
Direktor bo do utemeljenih predlogov
sprejel ustrezno stališče ter jih najkasneje v
12 dneh od objave sklica skupščine v Uradnem listu RS skupaj s sklicem skupščine,
sporočil vsem imenskim delničarjem.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na
skupščini glasujejo delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo družbe pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana (centralni register) na dan 10. 8. 2004.
Skupščine se lahko udeležijo tudi pooblaščenci delničarjev oziroma njihovi zastopniki.
Pooblaščenec delničarja se mora izkazati s pisnim pooblastilom ter osebnim
dokumentom; zastopnik delničarja pa še z
izpiskom iz sodnega registra.
Pisno pooblastilo se shrani pri družbi in
je pri njej shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Pogoj za udeležbo in glasovanje na
skupščini je, da delničarji oziroma njihovi
pooblaščenci ali zastopniki do vključno ponedeljka, 16. 8. 2004 direktorju družbe prijavijo svojo udeležbo.
Poleg osebne prijave na sedežu družbe,
Šepulje 31, je mogoče prijavo za udeležbo
podati tudi s priporočenim pismom.
Glasovanje
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu
v prostor zasedanja. Glasovnice bodo služile kot vstopnica za udeležbo na seji.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.
Vsaka delnica daje delničarju 1 glas.
Prostor bo odprt od 12. ure dalje. Udeležence prosimo, da se zglasijo vsaj pol ure
pred zasedanjem skupščine zaradi ugotavljanja prisotnosti in sestave seznama prisotnih udeležencev ter prevzema glasovnic.
Udeležence prosimo, da pravočasno
zasedejo mesta v prostoru, kjer bo potekala seja.
Sklepčnost
Skupščina bo veljavno odločala, če bodo
na seji prisotni ali zastopani delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 15% zastopanega osnovnega kapitala (prvi sklic).
Če v prvem sklicu ne bo zagotovljena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupšči-
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Ob-19470/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93, 29/94,
82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99,
36/00, 45/01, 59/01, 50/02, 93/02, 57/04) ter
12. in 13. člena Statuta družbe Mesnine
dežele Kranjske d.d., Agrokombinatska 63,
1000 Ljubljana, direktor družbe sklicuje
skupščino
družbe Mesnine dežele Kranjske d.d.,
ki bo v torek, dne 17. 8. 2004 ob 13. uri
v Šepuljah 31.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine, izvolitev
delovnih teles skupščine in ugotovitev prisotnosti notarja.
Direktor družbe in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
a) Za predsednico skupščine družbe
Mesnine dežele Kranjske d.d., se izvoli Patricijo Zelen Furlan.
Za članice verifikacijske komisije za
ugotovitev sklepčnosti in izvedbo glasovanja po posameznih točkah dnevnega reda,
se izvolijo:
– Milena Tavčar – predsednica,
– Milena Šunkar – preštevalka glasov,
– Irena Pahor – preštevalka glasov.
b) Ugotovi se, da seji skupščine prisostvuje notar Milan Mesar iz Sežane.
4. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2003, skupaj s stališčem nadzornega sveta do revizorjevega
poročila za leto 2003 in s potrditvijo letnega
poročila za poslovno leto 2003 ter sprejem
sklepa o podelitvi razrešnice direktorju in
nadzornemu svetu.
Direktor družbe in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
a) Skupščina se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega
poročila družbe Mesnine dežele Kranjske
d.d. za poslovno leto 2003, s pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizorjevega
poročila za leto 2003 in s potrditvijo Letnega
poročila za poslovno leto 2003.
b) Skupščina potrjuje in odobri delo direktorja in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2003 ter jima podeljuje razrešnico.
3. Obravnava in sprejem sklepa o uskladitvi dejavnosti družbe z Uredbo o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti,
dopolnitve dejavnosti družbe MDK d.d.
Direktor družbe in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
1. V skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 2/02) se uskladijo posamezne šifre in
nazivi dejavnosti navedeni v 7. členu Statuta
družbe, in sicer:
– dejavnost 50.500 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi, se nadomesti z dejavnostmi s sledečimi šiframi in nazivi: 50.501 Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi;
50.502 Posredništvo pri trgovini na drobno
z motornimi gorivi,
– pri dejavnosti 51.150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov, se naziv
spremeni tako, da se glasi: Posredništvo pri
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prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in naprav, drugih kovinskih izdelkov,
– pri dejavnosti 51.180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., se spremeni naziv tako, da se glasi: Posredništvo, specializirano za prodajo
drugih določenih izdelkov,
– pri dejavnosti 51.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati, se spremeni naziv tako, da se
glasi: Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami,
– pri dejavnosti 51.610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji, se šifra spremeni
tako, da se glasi: 51.810,
– pri dejavnosti 51.620 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji, se šifra spremeni
tako, da se glasi: 51.820,
– pri dejavnosti 51.630 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo, se šifra
spremeni tako, da se glasi: 51.830,
– dejavnost 51.640 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo,
se nadomesti s sledečimi dejavnostmi s
sledečimi šiframi in nazivi: 51.840 Trgovina
na debelo z računalniško opremo; 51.850
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
opremo,
– pri dejavnosti 51.650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo, se spremeni šifra
tako, da se glasi: 51.870,
– pri dejavnosti 51.660 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem, se spremeni šifra tako, da
se glasi: 51.880,
– pri dejavnosti 51.700 Druga trgovina
na debelo, se spremeni šifra tako, da se
glasi: 51.900,
– pri dejavnosti 52.450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati, se spremeni naziv tako, da se
glasi: Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami,
– pri dejavnosti 55.232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi, se
spremeni naziv tako, da se glasi: Dejavnost
turističnih kmetij z nastanitvijo,
– pri dejavnosti 55.233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom, se spremeni naziv tako, da se glasi: Oddajanje sob
gospodinjstev gostom,
– pri dejavnosti 55.239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n., se spremeni naziv tako,
da se glasi: Druge nastanitve za krajši čas,
– pri dejavnosti 55.302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij, se spremeni naziv tako, da se glasi:
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij,
– pri dejavnosti 55.304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov, se spremeni naziv tako, da se glasi: Dejavnost premičnih in
provizoričnih gostinskih obratov,
– pri dejavnosti 55.305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti, se
spremeni naziv tako, da se glasi: Dejavnost
turističnih kmetij brez nastanitve,
– dejavnost 55.309 Dejavnost drugih
prehrambenih obratov, se črta – izbriše,
ker ta dejavnosti po Uredbi ni več posebej
opredeljena,
– dejavnosti 55.401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih, 55.402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih in 55.403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih, se nadomestijo z dejavnostjo s sledečo šifro in nazivom: 55.400
Točenje pijač,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– pri dejavnosti 63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n., se
spremeni naziv tako, da se glasi: Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti.
2. Sprejmejo se dopolnitve – razširitev
dejavnosti družbe Mesnine dežele Kranjske
d.d. v sledeči vsebini:
»V 7. členu Statuta se med dejavnosti
družbe dodajo sledeče dejavnosti:
15.310 Predelava in konzerviranje
krompirja
15.330 Druga predelava in konzerviranje
sadja in zelenjave
15.410 Proizvodnja surovega olja in
maščob
15.420 Proizvodnja rafiniranega olja in
maščob
15.610 Mlinarstvo
15.870 proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov
15.880 Proizvodnja homogeniziranih živil
in dietetične hrane
15.890 Proizvodnja drugih živil, d.n.
20.400 Proizvodnja lesene embalaže
20.510 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa
20.520 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja
21.210 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže
21.230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
21.250 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona
25.220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas
24.240 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas
36.500 Proizvodnja igralnih pripomočkov
in igrač
36.620 Proizvodnja metel in krtač
36.630 Proizvodnja drugih izdelkov
51.560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki
51.570 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki
52.610 Trgovina na drobno po pošti
63.400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij
64.120 Kurirska dejavnost, razen javne
pošte
74.120 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
74.130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja
74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
74.400 Oglaševanje
74.500 Dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile
74.700 Čiščenje objektov in opreme
74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
74.853 Druga splošna tajniška opravila
74.871 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov
74.872 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.873 Druge poslovne dejavnosti, d. n.
93.010 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic.«
3. Sprejme se čistopis Statuta družbe
Mesnine dežele Kranjske d.d. s spremembami – uskladitvami in dopolnitvami dejavnosti, sprejetimi pod 1. in 2. točko tega
sklepa.

4. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno
leto 2004.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: za revidiranje letnih računovodskih izkazov družbe Mesnine dežele
Kranjske d.d. za leto 2004 se imenuje In revizija – družba za revidiranje in svetovanje
d.o.o., Linhartova 11/a, Ljubljana.
Gradivo
Celotno skupščinsko gradivo je na vpogled vsak delovnik, od dneva objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine, in sicer od 8. do 16. ure na sedežu družbe v Ljubljani, Agrokombinatska
63, v tajništvu direktorja družbe.
Za vpogled v gradivo se delničar izkaže
s potrdilom o imetništvu delnic in osebnim
dokumentom; pooblaščenec oziroma zastopnik pa s pisnim pooblastilom, osebnim
dokumentom ter dokazilom o imetništvu
delnic delničarja – pooblastitelja.
Nasprotni predlogi
Delničarji lahko sporočijo svoje nasprotne predloge družbi v 7 dneh od dneva objave skupščine v Uradnem listu RS.
Predlogi morajo biti pisni, obrazloženi in
posredovani direktorju na sedež družbe.
Direktor bo do utemeljenih predlogov
sprejel ustrezno stališče ter jih najkasneje v
12 dneh od objave sklica skupščine v Uradnem listu RS skupaj s sklicem skupščine,
sporočil vsem imenskim delničarjem.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini glasujejo delničarji, njihovi zastopniki
ali pooblaščenci, ki do vključno 14. 8. 2004
pisno prijavijo svojo udeležbo direktorju
družbe.
Pooblaščenec delničarja se mora izkazati s pisnim overjenim pooblastilom ter
osebnim dokumentom; zastopnik delničarja
pa še z izpiskom iz sodnega registra.
Pooblastilo se shrani pri družbi in je pri
njej shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Glasovanje
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu,
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu
v prostor zasedanja. Glasovnice bodo služile kot vstopnica za udeležbo na seji.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.
Vsaka delnica daje delničarju 1 glas.
Prostor bo odprt od 12. ure dalje. Udeležence prosimo, da se zglasijo vsaj pol ure
pred zasedanjem skupščine zaradi ugotavljanja prisotnosti in sestave seznama prisotnih udeležencev ter prevzema glasovnic.
Udeležence prosimo, da pravočasno
zasedejo mesta v prostoru, kjer bo potekala seja.
Sklepčnost
Skupščina bo veljavno odločala, če
bodo na seji prisotni ali zastopani delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo
vsaj 15% zastopanega osnovnega kapitala
(prvi sklic).
Če v prvem sklicu ne bo zagotovljena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne 17. 8. 2004 ob 15. uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Mesnine dežele Kranjske d.d.
direktor
Fonda Edvard
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Ob-19471/04
Na podlagi točke 7.3 Statuta delniške
družbe Projektivni biro Velenje, d.d., Prešernova cesta 8, Velenje, sklicuje direktor
družbe

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se delovno predsedstvo skupščine in dva preštevalca glasov po predlogu uprave. Seji bo prisostvoval
vabljeni notar.
2. Izvolitev 4 članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa: izvolijo se 4 člani nadzornega sveta, in sicer:
– Vraspir Porenta Olga,
– Hafner Janez,
– Pleskovič Lojze,
– Smrekar Jože.
Delničarji, ki se želijo udeležiti skupščine in uresničevati glasovalno pravico na
skupščini, morajo družbi prijaviti svojo udeležbo ali udeležbo svojega pooblaščenca
najmanj 3 delovne dni pred sklicano sejo
skupščine.
Prijava mora prispeti na naslov družbe:
MC Medicor d.d. Ljubljana, Jamnikarjeva
51, najkasneje do vključno 17. 8. 2004.
Predsednica uprave družbe
MC Medicor d.d.
dr. Metka Zorc

7. sejo skupščine
delniške družbe Projektivni biro, d.d.
Velenje
ki bo v sredo, 25. 8. 2004, ob 13. uri, v
sejni sobi na sedežu družbe.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine ter imenovanje notarja.
Predlog sklepov:
1.1. Skupščina na predlog direktorja
družbe sprejema predlagani dnevni red in
imenuje notarja za sestavo notarskega zapisnika skupščine.
1.2. Skupščina ugotavlja, da je zasedanje skupščine sklepčno.
2. Izvolitev predsedujočega skupščine,
dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina potrdi predsedujočega
in preštevalce glasov, skladno s predlogom
sklicatelja skupščine.
3. Seznanitev skupščine s sprejetim
letnim poročilom za poslovno leto 2003,
revizorjevim poročilom in s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu
ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina delničarjev družbe Projektivni biro d.d. Velenje, se je seznanila s
sprejetim letnim poročilom za poslovno leto
2003, revizorjevim poročilom in s poročilom
nadzornega sveta družbe Projektivni biro
d.d. Velenje.
3.2. Podeli se razrešnica direktorju družbe in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2003.
4. Predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2003.
Predlog sklepa:
4.1. Bilančni dobiček družbe Projektivni
biro d.d. Velenje, ki na dan 31. 12. 2003
znaša 11,862.244,06 SIT, se razporedi:
– znesek v višini 5,868.625 SIT za dividende, kar znaša 125 SIT bruto na delnico
– znesek 500.000 SIT neto za nagrado
direktorju,
– znesek 400.000 SIT neto za nagrado
predsedniku nadzornega sveta,
– znesek 200.000 SIT neto za nagrado
posameznemu članu nadzornega sveta,
– preostanek bilančnega dobička se razporedi v druge rezerve iz dobička.
Izplačilo dividend se opravi v roku 60
dni od dneva sprejema sklepa na skupščini.
Do izplačila dividend so upravičeni vsi delničarji, katerih lastništvo delnic je vpisano v
centralnem registru KDD – Centralni klirinški
depotni družbi d.d. Ljubljana, na dan zasedanja skupščine.
5. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
Predlog sklepa:
5.1. Osnovni kapital družbe, ki znaša
49,808.000 SIT, se zmanjša za 2,859.000
SIT, z umikom že pridobljenih 2859 lastnih
delnic, nominiranih po 1.000 SIT.
Osnovni kapital družbe po zmanjšanju
znaša 46,949.000 SIT.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede zaradi prilagoditve višine kapitala obsegu
poslovanja družbe.

Direktor družbe po vpisu zmanjšanja
osnovnega kapitala družbe v sodni register,
s sklepom razveljavi 2859 umaknjenih lastnih delnic in izda nalog za izbris delnic iz
delniške knjige.
6. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta družbe.
Predlog sklepa:
6.1 Spremeni se besedilo prvega odstavka točke 4.1 Statuta družbe in se v novem
besedilu glasi:
4.1 Osnovni kapital družbe znaša
46,949.000 SIT in je razdeljen na 46.949
navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT za
vsako delnico.
7. Predlog čistopisa statuta družbe.
Predlog sklepa:
7.1. Sprejme se čistopis statuta družbe,
vsklajen s sprejeto spremembo, navedeno
v 6. točki.
8. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa:
8.1 Za revidiranje računovodskih izkazov
družbe za leto 2004, se imenuje revizijska
družba RIPRO – družba za revizijo, podjetniško svetovanje in razvoj, d.o.o. Velenje.
Na skupščini imajo pravico glasovanja
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD
– Centralni klirinški depotni družbi d.d. Ljubljana in ki osebno, po zastopniku ali pooblaščencu pisno prijavijo svojo udeležbo na
sedežu družbe vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe
na sedež družbe do vključno 23. 8. 2004.
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno s sprejetim letnim poročilom in poročilom
nadzornega sveta, je na vpogled delničarjem v tajništvu na sedežu družbe, Prešernova cesta 8, Velenje, vsak dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine,
od 11. do 12. ure.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti predloženo družbi v pisni obliki
in mora za fizične osebe vsebovati ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila
ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe
pa poleg dneva in kraja izdaje pooblastila,
še ime in priimek in naslov pooblaščenca
ter firmo in podpis zakonitih zastopnikov
pooblastitelja. Zakoniti zastopniki družb
morajo na dan zasedanja skupščine predložiti izpisek iz registra, iz katerega izhaja,
da so zastopniki delničarja, ki ne sme biti
starejši od 7 dni.
Skupščina je sklicana za 13. uro, prostor
za zasedanje pa bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo za
eno uro odložena. Ob 14. uri bo skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.
Projektivni biro Velenje d.d
direktor
Janez Božič
Ob-19488/04
Uprava družbe na podlagi 283. člena
ZGD in 31. člena Statuta družbe sklicuje
sejo skupščine
družbe MC Medicor d.d.
Ljubljana, Jamnikarjeva 51,
ki bo v petek, dne 20. 8. 2004 ob 14. uri
v prostorih Mercurius, Ljubljana, Šmartinska
152 – kongresna dvorana.

Stran

Ob-19490/04
Na podlagi 36. točke Statuta družbe
Modna konfekcija Ideal d.d. Nova Gorica,
sklicuje uprava družbe
7. redno skupščino
Modne konfekcije Ideal d.d. Nova
Gorica,
ki bo dne 23. 8. 2004 ob 16. uri v prostorih družbe v Novi Gorici, Cesta 25. junija
22.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna in se za predsednika skupščine
izvoli Silič Iva, za preštevalko glasov pa Kos
Adrijano. Na seji bo prisotna notarka Eva Lučovnik za sestavo notarskega zapisnika.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2003.
3. Ugotovitev višine izgube in način
njenega pokrivanja in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: ugotovljena izguba iz
leta 2003 se delno pokrije z odpisi sestavnih delov kapitala v višini 17,717.224,54
SIT, delno pa ostane nepokrita v višini
21,056.483,27 SIT.
Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem
letu 2003.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se
pisno prijavijo (osebno ali s priporočeno
pošiljko) najmanj 3 dni pred zasedanjem
skupščine v tajništvu družbe v Novi Gorici,
Cesta 25. junija 22.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 1 uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na
seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo
prisotnost.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa še z izpisom iz sodnega registra ali s
sklepom o imenovanju.
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Nasprotni predlogi
Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda naj delničarji pisno sporočijo upravi v enem tednu
po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro za prvim sklicem z enakim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave družbe v Novi Gorici, Cesta 25. junija
22, vsak delovnik od 8. do 12. ure od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Modna konfekcija
Ideal, d.d., Nova Gorica
uprava
Ob-19798/04
Na podlagi 18. člena Statuta delniške
družbe Ladjedelnice Izola d.d. Izola sklicujem
5. sejo skupščine družbe
Ladjedelnice Izola d.d. Izola, Cankarjev
drevored 23,
ki bo dne 17. 8. 2004 ob 12. uri v poslovnih prostorih na sedežu družbe, Cankarjev
drevored 23 v Izoli, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Ugotovitev sklepčnosti in imenovanje
delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Viljema Orla, seji bo prisostvoval
pooblaščeni notar Dravo Ferligoj, za preštevalca glasov se izvoli Bohinec Aleša.
2. Seznanitev z letnim poročilom nadzornega sveta za leto 2003 in letnim revidiranim poročilom za poslovno leto 2003,
sprejem sklepa o pokrivanju izgube ter
podelitev razrešnice nadzornemu svetu za
poslovno leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta in sprejemom
revidiranega letnega poročila za leto 2003
ter podeljuje razrešnico nadzornemu svetu
za poslovno leto 2003. Izguba tekočega leta
ostane nepokrita.
3. Povečanje osnovnega kapitala z
vložki.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe Ladjedelnica Izola d.d. v znesku
2.891,170.000 SIT se poveča za 218,000.000
SIT, tako da ob povečanju osnovni kapital
znaša 3.109,170.000 SIT. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo novih navadnih, imenskih delnic, enakega razreda v nominalni vrednosti 10.000 SIT za eno delnico.
Delnice se izdajo v skupnem številu 21.800.
Prodajna cena delnice je 10.000 SIT.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede
s stvarnimi vložki, da družba Galeb Group
d.o.o. Industrijska cesta 2e, Izola konvertira
svoje terjatve v višini 218,000.000 SIT v lastniški delež Ladjedelnice Izola d.d.
Galeb Group d.o.o. pridobi 21.800 navadnih, imenskih delnic, enakega razreda.
Novo določeni osnovni kapital družbe
Ladjedelnica Izola d.d. znaša 3.109,170.000
SIT in je razdeljen na 310.917 navadnih,
imenskih delnic enakega razreda.
Rok za vpis novo izdanih delnic je tri
mesece po sprejetem sklepu skupščine
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oziroma tri mesece po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi.
Izključi se prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic.
Sklep o povečanju osnovnega kapitala
je sprejet pod odložnim pogojem, da bo
prisilna poravnava, katera se vodi na Ladjedelnico Izola d.d. pri Okrožnem sodišču v
Kopru pod opr. št. St 21/2004 izglasovana in
pravnomočno potrjena.
4. Povečanje osnovnega kapitala z vplačilom novih delnic.
Predlog
sklepa:
osnovni
kapital
družbe Ladjedelnica Izola d.d. v znesku 3.109,170.000 SIT se poveča za
100,000.000 SIT, tako da ob povečanju
osnovni kapital znaša 3.209,170.000 SIT.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede z
izdajo novih navadnih, imenskih delnic, enakega razreda v nominalni vrednosti 10.000
SIT za eno delnico. Delnice se izdajo v
skupnem številu 10.000.
Prodajna cena delnice je 10.000 SIT.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede
z vplačilom 100,000.000 SIT, ki jih vplača
družba Galeb Group d.o.o. Industrijksa cesta
2e, Galeb Group d.o.o. pridobi 10.000 navadnih, imenskih delnic, enakega razreda.
Novo določeni osnovni kapital družbe
Ladjedelnica Izola d.d. znaša 3.209,170.000
SIT in je razdeljen na 320.917 navadnih,
imenskih delnic enakega razreda.
Rok za vpis novo izdanih delnic je tri
mesece po sprejetem sklepu skupščine
oziroma tri mesece po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi.

Zavarovanja
SV 906/04
Ob-19575/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 906/04 z dne
17. 5. 2004, je bilo trisobno stanovanje s
kabinetom št. C 7 v izmeri 96,23 m2, v III.
nadstropju stanovanjskega objekta na naslovu Resljeva cesta 36, 1000 Ljubljana,
stoječega na parc. št. 2756, k.o. Tabor, last
zastavitelja Angelovski Zdravka iz Ljubljane, na podlagi soinvestitorske pogodbe
št. 346/85 z dne 9. 10. 1985, sklenjene s
pooblaščenim investitorjem ZIGP IMOS,
o.sol.o., Ljubljana, ter aneksov št. 1/86 z
dne 8. 8. 1986 in št. 2/86 z dne 11. 8. 1986,
zastavljeno v korist upnice Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 30.610 EUR, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju BS
na dan plačila, s pripadki.
SV 1117/04
Ob-19576/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1117/04 z dne
10. 6. 2004, je bilo stanovanje – garsonjera
št. S13 v izmeri 32,96 m2 neto, ki se nahaja
v II. nadstropju in shramba št. S13a v izmeri
2,58 m2, ki se nahaja v pritličju, vse v objektu
B2, vhod III., na naslovu Parmova ulica 5 C,
Kamnik, stoječem na parc. št. 158/7, k.o.
Kamnik, last kreditojemalke Helene Arh iz
Velikega Podloga, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 100-012-110/02 z dne 28. 5.
2004 in aneksa št. 1 h kupoprodajni pogodbi
z dne 10. 6. 2004, sklenjenih s prodajalcem

Izključi se prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic.
Sklep o povečanju osnovnega kapitala
je sprejet pod odložnim pogojem, da bo
prisilna poravnava, katera se vodi na Ladjedelnico Izola d.d. pri Okrožnem sodišču v
Kopru pod opr. št. St 21/2004 izglasovana in
pravnomočno potrjena.
5. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa: za revizorja za revidiranje poslovanja družbe za leto 2003 se imenuje revizijska družba Iteo-Abeceda d.o.o.,
Ljubljana.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem v tajništvu
na sedežu družbe 30 dni pred zasedanjem
skupščine, vse delovne dni med 10. in 12.
uro.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki
delnic, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, če najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo družbi svojo
udeležbo, kar je pogoj za njihovo udeležbo
na skupščini.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, se ponovi istega dne ob 19. uri v prostorih družbe. Na ponovnem zasedanju bo
skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Glasovanje o vseh točkah dnevnega
reda je javno.
Ladjedelnica Izola d.d.
predsednik uprave
Tomaž Jeločnik

Zil Inženiring d.d., Ljubljana, zastavljeno v
korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 53.405 CHF v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju BS za CHF na dan plačila, s pripadki.
SV 985/04
Ob-19577/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 985/04 z dne
26. 5. 2004, je bilo štirisobno dvoetažno
duplex stanovanje št. N/8, v 1. nadstropju in
mansardni etaži, v izmeri 102,70 m2, z nepokritim balkonom v izmeri 15,25 m2, s shrambo št. 6 v kleti, v izmeri 5,10 m2, z notranjim
parkirnim mestom št. 6 v kletni etaži ter z
zunanjima parkirnima mestoma št. 23 in št.
27 v kletni etaži, vse v večstanovanjskem
objektu ob Tacenski ulici v Ljubljani, ki stoji
na parc. št. 1509/1, k.o. Vižmarje, last kreditojemalke Barbare Gerbec iz Ljubljane in
zastavitelja Branka Stambolića iz Ljubljane,
na podlagi prodajne pogodbe št. 1134 z dne
30. 3. 2004 in dodatka št. 1 k prodajni pogodbi št. 1134 z dne 20. 5. 2004, sklenjenih
s prodajalcem LIZ-Inženiring d.d., Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 129.680 CHF, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju BS
na dan plačila, s pripadki.
SV 1012/04
Ob-19579/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1012/04 z dne
28. 5. 2004, je bilo trisobno stanovanje št.
1 v skupni izmeri 77,09 m2, v 1. nadstropju
poslovno-stanovanjskega bloka SPB-1, na
naslovu Ljubljanska cesta 84, 1230 Domžale, ki stoji na parc. št. 3850/10, k.o. Domža-
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le, last kreditojemalke Ksenije Grabovica iz
Domžal, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 7. 4. 2004, sklenjene s prodajalko
Mando Firm iz Domžal, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 45.605 CHF, v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.

SV 1078/04
Ob-19594/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1078/04 z dne
7. 6. 2004, je bilo stanovanje z oznako št.
B41 neto stanovanjske površine 48,15 m2, z
balkonom v izmeri 4,35 m2, v skupni prodajni
površini 50,30 m2, s pripadajočo shrambo z
oznako B-S41 v izmeri 5,30 m2 in s parkirnim prostorom z oznako K2B-97 v izmeri
13,25 m2, vse v stanovanjskem objektu na
naslovu Slamnikarska ulica 3A, 1230 Domžale, stoječem na parc. št. 3980, k.o. Domžale, last kreditojemalca Biljane Stojanove z
Jesenic, na podlagi prodajne pogodbe št.
23/04 z dne 14. 4. 2004, sklenjene s prodajalcem Roefix d.o.o., Ljubljana in vknjižbenega dovolila Roefix d.o.o., Ljubljana z dne
1. 6. 2004, zastavljeno v korist upnice Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 64.650 CHF,
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
BS za CHF na dan plačila, s pripadki.

SV 907/04
Ob-19580/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 907/04 z dne
17. 5. 2004, je bilo stanovanje št. 2 v izmeri
50,07 m2, v pritličju stanovanjskega bloka na
naslovu Milčinskega ulica 3, 1000 Ljubljana, stoječega na parc. št. 225, k.o. Spodnja
Šiška, last kreditojemalca Toneta Koprivnikarja iz Ljubljane, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 17. 5. 2004, sklenjene s prodajalcem Aleksandrom Kogojem iz Ljubljane, zastavljeno v korist upnice Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 55.525 CHF, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju BS
na dan plačila, s pripadki.
SV 925/04
Ob-19583/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 925/04 z dne 19. 5.
2004, je bila enodružinska hiša na naslovu
V Murglah 185, 1000 Ljubljana, v kareju K,
tip V-A2-2, št. 339 v neto izmeri 102,70 m2, s
pripadajočim zemljiščem in garaža št. 339 v
kareju K, vse na območju zazidalnega otoka
VS-103 Murgle, stoječe na parc. št. 376/1,
katastrska občina Trnovsko predmestje, last
dolžnika Alojza Koščaka z Rakeka, na podlagi pogodbe štev. 356/82-05/20-58 z dne
13. 8. 1982, sklenjene s prodajalcem Imos
– splošno gradbeno podjetje Grosuplje,
n.sol.o., Grosuplje, zastavljena v korist
upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 82.300 CHF, v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju BS na dan plačila, s
pripadki.
SV 996/04
Ob-19585/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 996/04 z dne 27. 5.
2004, je bilo stanovanje št. 8 v drugem nadstropju, s pripadajočo kletno shrambo št. 8a,
v skupni izmeri 49,28 m2 ter parkirno mesto
št. 8a v garaži in parkirno mesto št. 8a na
zunanjem parkirišču, vse v oziroma ob drugem stolpiču stanovanjskega objekta na naslovu Južna cesta 4A, 6310 Izola, stoječem
na parc. št. 1967/54, k.o. Izola mesto, last
kreditojemalca Cvetka Škorje ter solidarnih
porokov Danila Škorje in Nade Škorja, vsakega do 1/3, na podlagi pogodbe o prodaji
stanovanjske enote št. S8/2-2004 z dne
21. 5. 2004), sklenjene s prodajalcem INKA
d.o.o., Izola, zastavljeno v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
41.923 EUR, v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR
na dan plačila, s pripadki.
SV 827/04
Ob-19586/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 827/04 z dne
5. 5. 2004, je bila garsonjera št. II/4 v izmeri 31,40 m2 v II. nadstropju, s shrambo št. S5 v izmeri 3,60 m2 v kleti, oboje v
stanovanjskem bloku na naslovu Taborska

cesta 2A, 1290 Grosuplje, stoječem na
parc. št. 1262, k.o. Grosuplje – naselje, z
identifikacijsko številko 1783-1381-4, last
zastavitelja Stijenke Vuga iz Grosupljega,
na podlagi prodajne pogodbe št. 38P/99
AC z dne 5. 4. 2000 in dodatka št. 1 k prodajni pogodbi št. 38P/99 AC z dne 19. 4.
2004, sklenjenih s prodajalcem IMOS d.d.,
Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnice Staše
Kozmi in solidarnega poroka Petra Lozarja
iz Ljubljane, v višini 28.345 EUR, v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju BS na dan
plačila, s pripadki.
SV 1115/04
Ob-19588/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1115/04 z dne
11. 6. 2004, je bilo stanovanje v izmeri
102,38 m2 v I. nadstropju, ki se nahaja v
stanovanjski hiši na naslovu Rozmanova
ulica 12, 1000 Ljubljana, stoječi na parc. št.
340, katastrska občina Tabor, last solidarnih
kreditojemalcev Zmagoslava Marovta in Marije Bukovec Marovt iz Ljubljane, vsakega
do 1⁄2, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 2. 6. 2004, sklenjene s prodajalcem
Bojanom Erzinom iz Ljubljane, zastavljeno v
korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 145.200 CHF, v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju BS za CHF na dan plačila, s pripadki.
SV 1072/04
Ob-19589/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1072/04 z dne
4. 6. 2004, je bilo trisobno stanovanje št.
32/JV-VI/VII. nad., v izmeri 70,23 m2, ki se
nahaja v VII. nadstropju stanovanjskega objekta SPP “Kovinar” Domžale, na naslovu
Ljubljanska cesta 81, Domžale, stoječega
na parc. št. 3896/5, k.o. Domžale, last kreditojemalca Mitje Nečimerja in solidarne
porokinje Irene Nečimer iz Domžal, na podlagi pogodbe št. 855/89 o prodaji in nakupu
stanovanja kot posameznega dela stavbe z
dne 20. 2. 1989, sklenjene s prodajalcem
SGP “Graditelj”, p.o., Kamnik, Maistrova 7 in
potrdila z dne 2. 6. 2004, SGP Graditelj d.d.,
Kamnik, Maistrova ulica 7, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 77.255 CHF, v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije za CHF
na dan plačila, s pripadki.
SV 962/04
Ob-19592/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 962/04 z dne
25. 5. 2004, je bil poslovni prostor – lokal
št. L-1 v izmeri 79,40 m2 v pritličju in I. kleti,
s skladiščem v izmeri 77,48 m2 in parkirnim
mestom št. 35 v izmeri 18 m2 v I. kleti, vse v
poslovno stanovanjskem objektu na naslovu
Slomškova ulica 35, 1000 Ljubljana, stoječem na parc. št. 2979, katastrska občina
Tabor, last dolžnikov dr. Anje Marije Reljič
Prinčič, dr. Klelije Hrovatič in dr. Dušana
Žagarja, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 24. 5. 2004, sklenjene s prodajalcem
Nord Foto d.o.o., Ljubljana in na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 24. 5. 2004,
sklenjene s prodajalcema Matijo in Matejo
Bec iz Domžal, zastavljeno v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
199.467 EUR, s pripadki.
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SV 847/04
Ob-19595/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 847/04 z dne 6. 5.
2004, je bilo stanovanje št. 48, v 7. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu
Vogelna 10, Ljubljana, stoječega na parc.
št. 7/2, k.o. Trnovsko predmestje, last zastaviteljice Tine Blaznik in poroka ter plačnika Bogdana Blaznika, vsakega do 1/2, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 6. 6.
1995, sklenjene s prodajalcema Hazirom
Sinanijem in Kemajlom Sinanijem iz Ljubljane, zastavljeno v korist upnice Banke Celje
d.d., Glavna podružnica Ljubljana, Trdinova
4, do dolžnika MANS d.o.o. Ljubljana, v višini 7,500.000 SIT, s pripadki.
SV 957/04
Ob-19597/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 957/04 z dne
24. 5. 2004, je bilo mansardno stanovanje
št. 22/M v izmeri 110,49 m2, shrambe št. 7,
27 in 28 v kletni etaži, dve pripadajoči parkirni mesti z oznako 22a in 22b v kletni etaži
in dve zunanji parkirni mesti z oznako M in
N, vse v stanovanjskem objektu na naslovu
Podutiška 46, Ljubljana, stoječem na parc.
št. 376/1 in 376/2, k.o. Zgornja Šiška, zunanji parkirni mesti pa se nahajata na parc.
št. 376/18 in 376/19 k.o. Zgornja Šiška, last
dolžnika Landis, d.o.o., Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe z dne 11. 11. 2002,
sklenjene z Ambrožem Kokaljem iz Ljubljane, stanovanje št. 21 v izmeri 74,28 m2, s
shrambo v kleti in tremi parkirnimi mesti v
kleti, vse v stanovanjskem objektu na naslovu Podutiška 46, Ljubljana, stoječem na
parc. št. 376/1 in 376/2 k.o. Zgornja Šiška,
last pristopnika k dolgu in zastavitelja Stanka Šmida, na podlagi menjalne pogodbe z
dne 21. 6. 1999, sklenjene z Landis, d.o.o.,
Ljubljana in mansardno stanovanje v izmeri
52 m2, na severozahodni strani stanovanjsko poslovnega objekta na naslovu Podutiška 46, Ljubljana, stoječega na parc.
št. 376/1 in 376/2, k.o. Zgornja Šiška, last
pristopnika k dolgu in zastavitelja Tomaža
Šmida, na podlagi menjalne pogodbe z
dne 9. 3. 1998, sklenjene z Landis, d.o.o.,
Ljubljana, zastavljeno v korist upnika LB
Leasing d.o.o., Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 251.327,14 CHF,
v tolarski protivrednosti po prodajnem tečaju Nove Ljubljanske banke za podjetja na
dan plačila ter v višini 107.711,48 CHF, v
tolarski protivrednosti po prodajnem tečaju
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Nove Ljubljanske banke za podjetja na dan
plačila.
SV 903/04
Ob-19598/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira
Košaka, opr. št. 903/04 z dne 17. 5. 2004, je
bilo štirisobno stanovanje št. D21 v neto površini 84,75 m2, z balkonom 7,50 m2 in ložo
1,95 m2, v drugem nadstropju stanovanjske
stavbe v Domžalah, Slamnikarska cesta 1d,
stoječe na parc. št. 3973, k.o. Domžale, s
kletnim prostorom št. D21 v izmeri 7,40 m2
v drugi garažni kleti ter parkirno mesto št.
II-152 v izmeri 12,50 m2 v drugi garažni kleti,
last kreditojemalcev in zastaviteljev Liljane in
Jožeta Brodnika iz Ljubljane, na podlagi prodajne pogodbe št. V 10/04 z dne 21. 4. 2004,
z dodatkom z dne 12. 5. 2004, sklenjenih s
prodajalcem Varis Lendava d.d., Lendava in
vknjižbenega dovoljenja prodajalca z dne
12. 5. 2004, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarnih terjatev v znesku 16.840 EUR
s pp in 67.360 EUR s pp.
SV 959/04
Ob-19599/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 959/04 z dne
24. 5. 2004, je bilo dvosobno stanovanje št.
7 v skupni izmeri 59,35 m2, v I. nadstropju, s
pripadajočo shrambo in pripadajočim parkirnim mestom št. 12, vse v stanovanjski stavbi
– objekt B, na naslovu Knezova ulica 26,
Ljubljana, stoječi na parc. št. 796/1, 797/4
in 797/2 k.o. Spodnja Šiška, last kreditojemalca Draga Čeha, na podlagi menjalne
pogodbe z dne 24. 2. 1992, sklenjene s
prodajalcem SCT p.o. Ljubljana in pogodbe o priznanju lastninske pravice in ureditvi
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, sklenjene s prodajalcem Splošno gradbeno podjetje Slovenija ceste Tehnika Obnova, d.d. iz
Ljubljane, z dne 17. 5. 2004, zastavljeno v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 34.100 EUR s pripadki.
SV 1121/04
Ob-19600/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1121/04 z dne
11. 6. 2004, je bila poslovna enota št. 16/a
v izmeri 72 m2, v I. nadstropju poslovno-trgovskega centra ob Tbilisijski cesti, stoječega na parc. št. 500/3 in parc. št. 500/4
k.o. Trnovsko predmestje, last zastaviteljev
Franko Jožeta in Franko Nevenke kot njuna
skupna lastnina, na podlagi prodajne pogodbe št. 26/98 z dne 15. 12. 1998, sklenjene s
prodajalcem Investplan d.o.o., Pod hribom
55, Ljubljana, zastavljena v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
244.000 EUR s pripadki.
SV 843/04
Ob-19601/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 843/04 z dne 6. 5.
2004, je stanovanje št. 6, v izmeri 56,19 m2,
ki se nahaja v pritličju večstanovanjskega
objekta na naslovu Hladilniška 26, Zalog,
stoječega na parc. št. 386/6, 397/14, 416/8,
420/3 (po parcelaciji, ki pa še ni zemljiškoknjižno izvedena tudi na parc. št. 420/9), vse
k.o. Kašelj, last dolžnika in zastavitelja Sebastjana Klenovška iz Ljubljane do celote,
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 26. 3. 2004, sklenjene s
prodajalci Trnajk Albino, Trnajk Milenko in
Huskič Ljubico, zastavljeno v korist upnice
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Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
2,365.000 SIT s pripadki in denarne terjatve
v višini 1,935.000 SIT s pripadki.
SV 1039/04
Ob-19602/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1039/04 z dne
2. 6. 2004, je bilo stanovanje št. 21 v izmeri
63,70 m2, v 4. nadstropju stanovanjskega
objekta B3, v Ljubljani, Maroltova 2, stoječega na parc. št. 973 k.o. Stožice, last porokinje in plačnice Elizabete Miška iz Nove
Gorice, na podlagi prodajne pogodbe z dne
17. 5. 2004, sklenjene s prodajalcema Matjažem in Sonjo Spreizer iz Ljubljane, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 28.500 EUR s pripadki.
SV 1164/04
Ob-19603/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1164/04 z dne
18. 6. 2004, je bila garsonjera št. 905, v izmeri 29,31 m2, ki se nahaja v 9. nadstropju
stanovanjske stavbe na naslovu Brilejeva ulica 2, stoječe na parc. št. 104/10 k.o. Dravlje,
last kreditojemalke Jožice Mohar, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 21. 5. 2004, sklenjene s prodajalcem Kuhelj Alojzom, zastavljeno
v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 8.510 EUR s pripadki.
SV 1087/04
Ob-19604/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1087/04 z dne
8. 6. 2004, je bilo dvosobno stanovanje št.
33 v skupni izmeri 56,07 m2, v 4. nadstropju
in pripadajoča shramba v kleti, v večstanovanjski stavbi na Trebinjski ulici 8 v Ljubljani,
stoječe na parc. št. 402/31 in 402/57 k.o.
Brinje I, last kreditojemalca Marka Pahorja iz
Ajdovščine ter porokinje in plačnice Andreje
Troha Pahor iz Ljubljane, na podlagi prodajne pogodbe z dne 26. 4. 2004 in aneksa
št. 1 k njej, sklenjenih s prodajalcem Posing
poslovni inženiring d.o.o., Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 56.615 EUR s pripadki.
SV 899/04
Ob-19605/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 899/04 z dne
14. 5. 2004, je bilo trisobno stanovanje št.
19 v skupni izmeri 88,95 m2, v IV. nadstropju stanovanjskega bloka na Ulici bratov
Učakar 30 v Ljubljani, stoječega na parc.
št. 2219/56 k.o. Zgornja Šiška, last dolžnika Luke Pavlovčiča in zastaviteljice Lare
Jankovič Pavlovčič, na podlagi pogodbe o
prodaji stanovanja z dne 2. 2. 2004, sklenjene sprodajalko Špelo Koprivnjak-Mljač iz
Ljubljane, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 29.400
EUR, s pripadki.
SV 1026/04
Ob-19606/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1026/04 z dne
31. 5. 2004, je trisobno stanovanje št. M/51
v izmeri 75,70 m2, v mansardni etaži, s pokritim balkonom v izmeri 9,35 m2, shrambo
št. 2 v izmeri 5,10 m2 v kleti objekta, v stanovanjski stavbi ob Tacenski cesti v Ljubljani
ter notranje parkirno mesto št. 2 v kletni etaži objekta, s pripadajočo solastninsko pra-

vico na zemljišču, na katerem stavba stoji
in funkcionalnem zemljišču ter na skupnih
delih, objektih in napravah objekta, ki stoji
na parceli št. 1509/1 k.o. Vižmarje, last kreditojemalke Simone Pilko iz Ljubljane, na
podlagi prodajne pogodbe št. 1075 z dne
18. 11. 2003 ter dodatka št. 1 z dne 17. 5.
2004 k njej, sklenjenih s prodajalcem LIZ
– Inženiring d.d. iz Ljubljane, zastavljeno v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 63.000 EUR, s pripadki.
SV 1110/04
Ob-19607/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1110/04 z dne
11. 6. 2004, je bilo stanovanje št. M/2, v
izmeri 75,65 m2, v mansardni etaži večstanovanjskega objekta na naslovu Tacenska
ulica 11, Ljubljana, stoječega na parc. št.
1509/1 k.o. Vižmarje, last kreditojemalca
Franca Pirca ter porokinje in plačnice Lenarde Pirc iz Ljubljane, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 6. 4. 2004 in dodatka z dne
9. 6. 2004, sklenjenih s prodajalcem LIZ
– Inženiring, d.d., Ljubljana, Vurnikova 2,
Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 25.100
EUR s pripadki.
SV 1023/04
Ob-19608/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1023/04 z dne
31. 5. 2004, je bilo enosobno stanovanje št.
12 v skupni izmeri 40,06 m2, ki se nahaja v
drugem nadstropju stanovanjske stavbe na
naslovu Nanoška ulica 3, Ljubljana, stoječe
na parc. št. 1014/17 k.o. Vič, last kreditojemalcev oziroma porokov in plačnikov Luke
Šavsa in Mateje Štefančič, na podlagi prodajne pogodbe z dne 3. 3. 2004, sklenjene s
prodajalko Zoro Vidmar iz Ljubljane, zastavljeno v korist Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 26.100 EUR s pripadki ter denarne
terjatve v višini 26.100 EUR s pripadki.
SV 1027/04
Ob-19609/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1027/04 z dne
31. 5. 2004, je bilo stanovanje št. 134 v
skupni izmeri 34,37 m2, v 12. nadstropju,
s kletnim boksom št. 134 v stanovanjskem
objektu na naslovu Preglov trg 11 v Ljubljani, ki stoji na parc. št. 1569, katastrska občina Moste, last kreditojemalke Vanje Silvie
Tekavec, na podlagi prodajne pogodbe,
sklenjene z Branko Klemenčič iz Ljubljane
dne 26. 4. 2004, zastavljeno za zavarovanje denarne terjatve v višini 24.400 EUR s
pripadki.
SV 832/04
Ob-19610/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 832/04 z dne
5. 5. 2004, je bilo stanovanje št. 4, v izmeri 56,43 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju
stanovanjskega objekta na naslovu Ulica
solidarnosti 4 v Litiji, stoječem na parc. št.
120/33 k.o. Litija, last dolžnice Zinke in zastavitelja Antona Torija iz Litije, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 18. 5. 1993,
dodatka št. 1 z dne 18. 7. 1993, sklenjenih
s prodajalko Občino Litija ter zemljiškoknjižnega dovolila z dne 30. 4. 2004, zastavljeno
v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 3,300.000 SIT s pripadki.
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SV 1001/04
Ob-19611/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1001/04 z dne
27. 5. 2004, je bilo dvosobno stanovanje št.
3 v skupni izmeri 63,79 m2, v prvem nadstropju objekta na naslovu Vogelna ulica 6,
Ljubljana, skupaj s pripadajočim atrijem v izmeri 25 m2, ter kletjo št. 3 v izmeri ca. 3 m2,
stoječega na parc. št. 13/4, 19/2 in 20/5, k.o.
Trnovsko predmestje, last kreditojemalke in
zastaviteljice Tanje Winterleitner, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 19. 5. 2004, sklenjene s prodajalcem Marjanom Dolinškom iz
Predvora, zastavljeno v korist banke Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 39.100
EUR s pripadki in denarne terjatve v višini
12.600 EUR s pripadki.

1809, katastrska občina Slape, last Mateja
Pestotnika, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 3. 3. 2004 in aneksa k prodajni pogodbi
z dne 16. 4. 2004, sklenjenih s prodajalcem
Robertom Blatnikom, zastavljeno v korist
upnice Volksbank – Ljudske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
do dolžnice Darje List in solidarnega poroka
Mateja Pestotnika v višini 27.710 EUR, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju BS
na dan plačila, s pripadki.

SV 1015/04
Ob-19612/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1015/04 z dne
28. 5. 2004, je bilo stanovanje št. 42, v izmeri 32,51 m2, ki se nahaja v petem nadstropju stanovanjskega objekta na naslovu
Kogojeva ulica 4, Ljubljana, stoječem na
parc. št. 809/5 k.o. Dravlje, last kreditojemalcev in zastaviteljev Magdalene Dremelj
in Tomaža Žgurja, na podlagi prodajne pogodbe z dne 17. 5. 2004, sklenjene s prodajalko Ano Nikić, zastavljeno v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 30.000
EUR s pripadki in denarne terjatve v višini
26.165 EUR s pripadki.
sv 823/04
Ob-19613/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 823/04 z dne 4. 5.
2004, so bile nepremičnine, ki niso vpisane
v zemljiško knjigo, in sicer poslovni prostori
v poslovni stavbi Loterije na Trubarjevi cesti
77, 79, in 81, v Ljubljani, ki je del poslovno
stanovanjskega objekta Rog, zgrajenega
na parc. št. 3600, 3598, 3593, 3591, 3584,
3588, 3586, 3581 in 3595, vse k.o. Tabor,
v bruto izmeri 927,80 m2, ki obsegajo del 1.
etaže v neto izmeri 870,40 m2, pripadajoči
idealni delež na skupnih površinah poslovne
stavbe Loterija (vhodna avla, dvigala, glavno
stopnišče do 1. nadstropja), del avle 1. nadstropje v obračunski izmeri 27,66 m2, ter tri
garaže v kletni etaži poslovne stavbe Loterije,
označene s št. 45, 46 in 47, skupaj s pripadajočim sorazmernim deležem na skupnih
površinah in napravah poslovne stavbe in
pripadajočem funkcionalnem zemljišču, last
dolžnika Renderspace d.o.o., na podlagi prodajne pogodbe z dne 28. 4. 2004, sklenjene
med prodajalko Loterijo Slovenije d.d., kupcem Renderspace d.o.o. ter sopodpisnikom
Pristop d.o.o., Ljubljana, zastavljene v korist
upnice SKB banke d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 774.601 EUR,
s pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnik imel z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 849/04
Ob-19614/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 849/04 z dne 6. 5.
2004, je bilo stanovanje št. 71 v skupni izmeri 77,70 m², v IX. nadstropju stanovanjskega bloka – stolpnice ST-1, na naslovu
Vojkova cesta 71, Ljubljana, stoječe na
parc. št. 481/6, k.o. Brinje I, last dolžnika Juraj Janeša in solidarne porokinje in plačnice
Brede Janeš iz Kranja, na podlagi prodajne
pogodbe BS-3 ST-1, E 19/81 z dne 24. 8.
1982, sklenjene s prodajalcem DO Giposs

Inženiring, zastavljeno v korist upnice Volksbank – Ljudske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 50.500
EUR s pripadki.
SV 995/04
Ob-19615/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira
Košaka, opr. št. SV 995/04 z dne 27. 5. 2004,
je bilo trisobno stanovanje št. 8/01 v skupni
izmeri 75,48 m2, v VIII. nadstropju stanovanjskega objekta na naslovu Brilejeva ulica 16,
Ljubljana, stoječega na parc. št. 131/3, k.o.
Dravlje, last kreditojemalke Helene Zvonarek
in solidarnega poroka in plačnika Dejana Jovanoviča, vsakega do 1⁄2, na podlagi pogodbe
o prodaji – nakupu stanovanja z dne 13. 5.
2004, sklenjene s prodajalko Andrejo Jovanovič, zastavljeno v korist upnice Volksbank
– Ljudske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 37.740 EUR, v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju BS
na dan plačila, s pripadki.
SV 949/04
Ob-19616/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira
Košaka, opr. št. SV 949/04 z dne 21. 5. 2004,
je bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 17 v izmeri 92,60 m2, v mansardni etaži stanovanjskega objekta, parkirni prostor št. 17 v izmeri
12,35 m2, ki se nahaja v I. kletni etaži stanovanjskega objekta in kletna shramba v izmeri
7,06 m2, vse v stanovanjskem objektu na
naslovu Štihova ulica 24, Ljubljana, stoječem
na parc. št. 1796/82, k.o. Bežigrad, last dolžnika Bogdana Kjudra do 40/100 ter solidarne
porokinje in plačnice Zlatke Tavčar Kjuder do
60/100, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 3. 3. 2004, sklenjene s prodajalko Vlasto
Nussdorfer v obliki notarskega zapisa opr.
št. SV-766/2004, zastavljeno v korist upnice
Volksbank – Ljudske banke d.d., Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 105.700
EUR, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju BS na dan plačila, s pripadki.
SV 1064/04
Ob-19617/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1064/04 z dne 3. 6.
2004, je bilo 2 2/2 sobno stanovanje št. S11
v izmeri 89,41 m2 neto (98,23 m2 bruto) v II.
nadstropju, s pripadajočo shrambo št. S 11a
v izmeri 4,15 m2 v pritličju, kar vse se nahaja
v objektu B2, vhod V., na naslovu Parmova
ulica 5A, Kamnik, in stoji na parc. št. 158/7
(objekt B2), parc. št. 158/8, 158/13, 158/16,
158/19, 158/9 (dvorišče objekta), parc. št.
158/20, 158/10, 158/21 (skupno zemljišče
celotne soseske) k.o. Kamnik, v poslovno
– stanovanjskem kompleksu K-6 UTOK
– soseske Mali Grad v Kamniku, last kreditojemalca Damirja Kočana ter solidarne porokinje in plačnice Maše Cizej, vsakega do
1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
100-012-202/04 z dne 6. 5. 2004, sklenjene
s prodajalcem Zil Inžering d.d. ter aneksa št.
1 k cit. pogodbi z dne 2. 6. 2004, sklenjenega z istim prodajalcem, zastavljeno v korist
upnice Volksbank – Ljudske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
do kreditojemalca ter solidarnega poroka in
plačnika, v višini 88.000 EUR, s pripadki.
SV 804/04
Ob-19618/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 804/04 z dne
30. 4. 2004, je bilo enoinpolsobno stanovanje št. 131, v skupni izmeri 34,41 m2, v
12. nadstropju stanovanjskega bloka Preglov trg 6, Ljubljana, stoječega na parc. št.
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SV 1037/04
Ob-19619/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1037/04 z dne
1. 6. 2004, je bil poslovni prostor z označbo
4.2.9., v izmeri 91,27 m2 in pripadajoča terasa v izmeri 35 m2, na nivoju Titovega mostu
v trgovsko-poslovnem centru P-5, Mestna
vrata Maribor, na naslovu Ulica Talcev 24,
2000 Maribor, stoječem na parc. št. 1928/1
in parc. št. 1928/2, k.o. Maribor Grad, last
kreditojemalca Borisa Škoberneta, do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 18. 5.
2004, sklenjene s prodajalcem Sintal d.d.,
Ljubljana, zastavljen v korist upnice Volksbank – Ljudske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 124.000
EUR, v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju BS na dan plačila, s pripadki.
SV 1107/04
Ob-19620/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1107/04 z dne
10. 6. 2004, je bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 12/III-A, v 3. nadstropju v skupni
izmeri 71,24 m2, s pripadajočim kletnim
prostorom, ki se nahaja v stanovanjskem
bloku z naslovom Ulica Matije Tomca 4,
1230 Domžale, stoječem na parc. št. 3917
k.o. Domžale, last kreditojemalke Ingrid Zajc
in sokreditojemalca Matjaža Kebra, vsakega
do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 30. 4. 2004 in aneksa k cit. pogodbi z
dne 7. 5. 2004, sklenjenih s prodajalkama
Nevenko Čož in Alojzijo Bartelj, zastavljeno
v korist upnice Volksbank – Ljudske banke
d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve do kreditojemalke in sokreditojemalca,
v višini 69.000 EUR, s pripadki.
SV 894/04
Ob-19621/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 894/04 z dne
13. 5. 2004, je bila garsonjera št. 2 v izmeri
27,82 m2, s pripadajočim atrijem v izmeri
4,17 m2, v pritličju in kletni prostor v kleti, vse
v večstanovanjkem objektu na naslovu Pot
na Fužine 29, 1000 Ljubljana, stoječem na
parc. št. 1646/3, k.o. Moste, last solidarne
porokinje Valerije Šneberger iz Medvod, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 12. 5. 2004,
sklenjene s prodajalcem Vladimirjem Komacom iz Sodražice, zastavljena v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve do dolžnika Bojana Šnebergerja iz Medvod, v višini 62.435
CHF, v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju BS na dan plačila, s pripadki.
SV 557/04
Ob-19623/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Dernovška
iz Ljubljane, opr. št. SV-557/04 z dne 26. 5.
2004, sta bili nepremičnini, in sicer: poslovni
prostor – lokal v izmeri 56,58 m2 z oznako
B.P.IV in poslovni prostor v izmeri 57,31 m2
z oznako B.P.V., oba v pritličju objekta B/II,
Dunajska 194, Ljubljana ter nevknjiženo sta-
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novanje št. 7 v izmeri 70,87 m2, ki se nahaja
v pritličju stanovanjskega objekta Brodarjev
trg 6 v Ljubljani, zastavljeno v korist upnice
Poštne banke Slovenije d.d. Maribor, Ul. Vita
Kraigherja 5, 2000 Maribor, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 82,000.000 SIT s pripadki, napram dolžniku in zastavitelju Fuchs
Tomažu – fizioterapevtu, Dunajska c. 186,
Ljubljana in zastaviteljema Tomažem Fuchsom in zastaviteljico Simono Fuchs-Šoštarec, oba stan. Brodarjev trg 6, Ljubljana.
SV 670/04
Ob-19624/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Dernovška
iz Ljubljane, opr. št. SV-670/04 z dne 18. 6.
2004, je bilo še nevknjiženo enoinpolsobno
stanovanje št. 4 v skupni izmeri 41,70 m2, ki
se nahaja v pritličju stanovanjske hiše Frankovo naselje 147, v Škofji Loki, zastavljeno
v korist upnice Posojilnice Bank Borovlje
r.z.z o.j., Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 22.000
EUR s pripadki, napram dolžniku in zastavitelju Asmirju Tahiroviću in dolžnici Zvezdani
Stojaković, oba stan. Frankovo naselje 147,
Škofja Loka.
SV 638/04
Ob-19625/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Dernovška
iz Ljubljane, opr. št. SV-638/04 z dne 14. 6.
2004, je bilo še nevknjiženo stanovanje št.
14 v izmeri 49,60 m2, ki se nahaja v tretjem
nadstropju stanovanjskega objekta Mlakarjeva ulica 2 v Kranju, zastavljeno v korist
upnice Posojilnice Bank Borovlje r.z.z o.j.,
Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje, za zavarovanje denarne terjatve v višini 49.000 EUR s
pripadki, napram dolžnikoma in zastaviteljema Safetom Kolenovićem, stan. Smledniška
cesta 1, Kranj in Edino Kolenović, stan. Ulica Franca Benedičiča 2A, Jesenice.
SV 635/04
Ob-19626/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Dernovška
iz Ljubljane, opr. št. SV-635/04 z dne 11. 6.
2004, je bilo še nevknjiženo stanovanje št.
41 tip C 3, vhod II, v izmeri 69,50 m2, ki se
nahaja v 11. nadstropju stanovanjskega objekta Sallaumines št. 10A v Trbovljah, zastavljeno v korist upnice Posojilnice Bank
Borovlje r.z.z o.j., A-9170 Borovlje, za zavarovanje denarne terjatve v višini 35.000
EUR s pripadki, napram dolžniku in zastavitelju Šefku Badnjeviću, stan. Ulica Sallaumines 10, Trbovlje.
SV 669/04
Ob-19627/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Dernovška
iz Ljubljane, opr. št. SV-669/04 z dne 18. 6.
2004, je bilo še nevknjiženo stanovanje št. 27
v izmeri 55,80 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju stanovanjskega objekta Tugomerjeva 4 v
Ljubljani, zastavljeno v korist upnice Posojilnice Bank Borovlje r.z.z o.j., A-9170 Borovlje, za zavarovanje denarne terjatve v višini
66.000 EUR s pripadki, napram dolžniku in
zastavitelju Draganu Galu, roj. 11. 5. 1958,
stan. Rabenweg 19, Celovec, Avstrija.
SV 639/04
Ob-19628/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Dernovška
iz Ljubljane, opr. št. SV-639/04 z dne 14. 6.
2004, je bilo še nevknjiženo enosobno stanovanje št. 13 v izmeri 29,90 m2, ki se nahaja
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v petem nadstropju stanovanjskega objekta
Cesta maršala Tita 16 na Jesenicah, zastavljeno v korist upnice Posojilnice Bank
Borovlje r.z.z o.j., A-9170 Borovlje, za zavarovanje denarne terjatve v višini 31.000 EUR
s pripadki, napram dolžniku in zastavitelju
Gorinjac Alminu, stan. Cesta železarjev 26,
Jesenice.
SV 641/04
Ob-19629/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Dernovška
iz Ljubljane, opr. št. SV-641/04 z dne 14. 6.
2004, je bilo še nevknjiženo stanovanje št.
22 tip A2 v skupni izmeri 57,16 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju stanovanjske hiše
Kurirska pot 2C na Slovenskem Javorniku in
shrambi št. 22 v kleti tega objekta, zastavljeno v korist upnice Posojilnice Bank Borovlje
r.z.z o.j., Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 47.000
EUR s pripadki, napram dolžnikoma in zastaviteljema Miletu Todoroviću, stan. Cesta
Maršala Tita 62, Jesenice in Tatjani Todorović, stan. Cesta maršala Tita 4A, Jesenice”
SV 541/04
Ob-19630/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Dernovška
iz Ljubljane, opr. št. SV-541/04 z dne 24. 5.
2004, je bilo še nevknjiženo enosobno stanovanje št. 2 v skupni izmeri 26,80 m2, ki se
nahaja v prvem nadstropju stanovanjske hiše
Čevljarska ul. 2 v Tržiču, zastavljeno v korist
upnice Posojilnice Bank Borovlje r.z.z o.j.,
Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje, za zavarovanje denarne terjatve v višini 11.000 EUR
s pripadki, napram dolžniku Ahmetu Džaferoviću in dolžnici oziroma zastaviteljici Aditi
Džaferović, stan. Čevljarska ulica 2, Tržič.
SV 544/04
Ob-19631/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Dernovška
iz Ljubljane, opr. št. SV-544/04 z dne 24. 5.
2004, je bilo še nevknjiženo enosobno stanovanje št. 3 v skupni izmeri 45,86 m2, ki se
nahaja v pritličju stanovanjske hiše Deteljica 8 v Bistrici pri Tržiču, zastavljeno v korist
upnice Posojilnice Bank Borovlje r.z.z o.j.,
Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje, za zavarovanje denarne terjatve v višini 42.000 EUR s
pripadki, napram dolžnikoma in zastaviteljema Semirju Čufuroviću in Elmi Šahmanović
stan. Koroška cesta 2, Tržič.
SV 489/04
Ob-19634/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz
Žalca, opr. št. SV 489/04 z dne 9. 7. 2004,
je bila nepremičnina – poslovni prostori gostinskega lokala »Kavarna Markiz«, Mestni
trg 7, Žalec, v izmeri 37,30 m2, poslovni lokal št. 2, lociran v pritličju 1. lamele poslovne
zgradbe v Žalcu, Mestni trg 7, vpisane pri vl.
št. 1901, k.o. Gotovlje, last dolžnika – zastavitelja, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 3. 10. 1991, sklenjene s prodajalcem
Gradis p.o., Celje, zastavljena v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana,
matična številka 5860571, Trg republike 2,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v znesku 5,000.000 SIT s pripadki.
SV 721/04
Ob-19635/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 721/04 z dne 9. 7. 2004,
je nepremičnina, enosobno stanovanje št. 49

v izmeri 39,08 m2, s kletnim prostorom št. 49
v izmeri 5,77 m2, ki se nahaja v III. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Cesta
XIV. divizije 11, stoječe na parc. št. 1084/12,
k.o. Pobrežje, ki je do celote last Bojana Leskovarja, stanujočega Bresterniška ulica 73,
Bresternica, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 18. 6. 2004 in zemljiškoknjižnega
predloga z dne 18. 4. 2001, zastavljena v
korist upnice Raiffeisenbank Mureck, reg.
zadruga z omejenim jamstvom, Republika
Avstrija, 1870572, za zavarovanje denarne
terjatve do dolžnika Bojana Leskovarja, stanujočega Bresterniška ulica 73, Bresternica,
v višini 21.000 EUR v tolarski protivrednosti
po prodajnem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.
SV 627/04
Ob-19636/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 627/04 z
dne 9. 7. 2004, je bilo štirisobno stanovanje
s kabinetom v skupni izmeri 124,18 m2, v 2.
nadstropju stanovanjske stavbe v Ljubljani,
na naslovu Slomškova ulica 4, ki stoji na
parc. št. 2295, vl. št. 411, k.o. Tabor, last
zastaviteljice Jožice Brodarič, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z dne 1. 8. 1997,
sklenjene z Dragom Peršlom kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice Kärntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 46.000
EUR, v SIT protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 348/04
Ob-19637/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Svetina
z Jesenic, opr. št. SV 348/04 z dne 8. 7.
2004, je bilo trisobno stanovanje št. 8, v
2. nadstropju večstanovanjske stavbe v
Kranju, Župančičeva ulica 37, stoječe na
parc. št. 56/56 k.o. Huje, v skupni izmeri
81 m2, last zastaviteljev Selima Brandića
in Zehide Brandić, oba Župančičeva ulica
37, Kranj, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 3. 12. 1992, sklenjene s prodajalcem
Tekstilindus Kranj p.o. – v stečaju, zastavljeno v korist upnice Posojilnice – Bank Zila,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
9500 Villach/Beljak, Kaiser Josef Platz 6,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 60.000 EUR s pripadki.
SV 629/04
Ob-19638/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve SV 629/04 z dne 8. 7.
2004, notarja Marka Finka iz Celja, Stanetova 16, je bil poslovni prostor št. 4 na tržnici
Zreče v izmeri 25,50 m2, ki stoji na parc. št.
104/20 k.o. Zreče, last zastavitelja do celote, na podlagi pogodbe št. 4/96-p z dne
13. 11. 1996, sklenjene med Občino Zreče
in Golčer Romanom, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d. Maribor,
Slomškov trg 18, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 4,616.000 SIT s pripadki,
napram dolžniku Golčer Romanu.
SV 627/04
Ob-19639/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve SV 627/04 z dne 8. 7.
2004, notarja Marka Finka iz Celja, Stanetova 16, je bilo dvosobno stanovanje v izmeri
82,17 m2, v 1. nadstropju večstanovanjske
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Št.

hiše v Laškem, Podšmihel 7, stoječe na
parc. št. 178/2 k.o. Laško, last do celote
Jernejšek Janka, pridobljeno na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
z dne 17. 4. 2000, med prodajalko Občino
Laško in kupcem Jernejšek Jankom, zastavljeno v korist upnice Banke Celje d.d.
Celje, Vodnikova 2, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 6,000.000 SIT s pripadki, napram dolžniku Jernejšek Janku.

vanje denarne terjatve v višini 13.000 EUR
s pripadki.

SV 791/04
Ob-19640/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 791/04 z dne 12. 7.
2004, je bila nepremičnina, stanovanje št. 11
v izmeri 34,49 m2, ki obsega: kuhinjo v izmeri
12,13 m2, sobo v izmeri 13,18 m2, hodnik v
izmeri 3,76 m2, kopalnico v izmeri 2,94 m2,
balkon oziroma teraso v izmeri 0,80 m2 in
druge prostore v izmeri 1,68 m2, v stanovanjski hiši Pajkova v Mariboru, stoječa na parc.
št. 126, last Kramberger Nade in Kramberger
Karla, vsakega do 1/2 od celote, na podlagi
pravnomočnega sklepa o dedovanju št. I D
991/97 z dne 2. 11. 1998, zastavljeno v korist
upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 15.455,62
EUR, v tolarski protivrednosti, preračunano
po nakupnem podjetniškem tečaju Raiffeisen Krekove banke d.d. na dan nakazila, s
pogodbenimi obrestmi po obrestni meri – trimesečni Euribor + 3%, kar na dan sklenitve
kreditne pogodbe, to je na dan 5. 7. 2004
znaša 5,18% letno, z zapadlostjo prvega
obroka na dan 1. 9. 2004 in zapadlostjo zadnjega obroka na dan 1. 7. 2009.
SV 676/2004
Ob-19642/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 676/2004 z dne 7. 7.
2004, je dvosobno stanovanje št. 2/I v izmeri
64,78 m², s kletnim prostorom, ki meri 8,64
m², v hiši v Mariboru, Dalmatinska 34, ki stoji na parc. št. 2521 in 2520, ki sta prip. pri
vl. št. 1308 k.o. Tabor, last Fras Avguštine,
stan. Maribor, Dalmatinska 34, na temelju
prodajne pogodbe z dne 6. 7. 1995, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 54.120
CHF s pp, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju BS za CHF na dan plačila oziroma izterjave.
SV 693/2004
Ob-19643/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 693/2004 z dne 9. 7.
2004, so poslovni prostori v mezaninu v izmeri 57,70 m² in idealni delež do 577/1000
kleti v izmeri 16,97 m² ter skupni prostori
(stopnišče in sanitarije) v izmeri 24,19 m² v
stavbi v Mariboru, Gregorčičeva 21, ki stoji na
parc. št. 1480/2, 1486/1, 1485/1,1482, 1381,
1382, 1384, 1484, 1379, 1483, 1492/2, 1380,
1287/2, 1289, 1288/2, 1281, 1378/2, 1481 in
1291/2 k.o. Maribor Grad, last Protect Maribor d.d., na temelju prodajne pogodbe za lokal z dne 2. 3. 1984, zastavljeni v korist Nove
KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve
do najvišjega zneska 15,000.000 SIT.
SV 694/2004
Ob-19644/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 694/2004 z dne 9. 7.
2004, so poslovni prostori v pritličju v izmeri
42,30 m2 in idealni delež do 423/1000 kleti

v izmeri 16,97 m2 ter skupni prostori (stopnišče in sanitarije) v izmeri 24,19 m2, vse
v poslovno stanovanjski stavbi v Mariboru, Gregorčičeva 21, zgrajeni na parc. št.
1480/2, 1486/1, 1485/1 1482, 1381, 1382,
1384, 1484, 1379, 1483, 1492/2, 1380,
1287/2, 1289, 1288/2, 1281, 1378/2, 1481
in 1291/2 vse k.o. Maribor-grad, last družbe
Protect Maribor d.d., Maribor, Partizanska c.
36, na temelju prodajne pogodbe za lokal
z dne 2. 3. 1984, zastavljene v korist Nove
KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve
do najvišjega zneska 13,000.000 SIT.
SV 939/04
Ob-19650/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz
Kopra, opr. št. SV 939/04 z dne 9. 7. 2004
in priloženega sporazuma, je bil poslovni
prostor v pritličju objekta Tržnica v Kopru, ob
cesti JLA v izmeri 71,40 m2, stavba stoječa
na parc. št. 889/1, št. 890/1 in št. 891, vse
k.o. Koper, solast Jerman Vilima – Vilija ter
Mohorčič Alde, prej Mohorčič Jerman Alda,
lastnine pridobljene na podlagi originalne
kupne pogodbe št. T 391/10 z dne 13. 10.
1989, potrdila o plačilu kupnine, zastavljeno v zavarovanje terjatve upnice do dolžnika Ribarnica – Vilim Jerman s.p. v višini
120.000 EUR glavnice, z obrestno mero
3 Euribor + 2,85% letno in je spremenljiva
pod pogoji in na način, kot je razvidno iz posojilne pogodbe, z efektivno obrestno mero
ob odobritvi 5,35% letno, s končnim rokom
zapadlosti 31. 7. 2014 in ostalimi pogoji vračila, kot izhaja iz pogodbe o dolgoročnem
deviznem posojilu št. 340-61-600179 z dne
30. 6. 2004, s klavzulo izvršljivosti, vse v
korist upnice delniške družbe Volksbank
– Ljudske banke d.d., m.š. 5496527, s sedežem v Ljubljani, Dunajska c. 128a.
SV 956/2004
Ob-19661/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 956/2004 z dne 13. 7.
2004, je enoinpolsobno stanovanje št. 7, v
1. nadstropju stanovanjskega bloka v Tržiču, Ravne 26, ki obsega 57,40 m2, in sicer
kuhinjo 11,15 m2, sobo 19,81 m2, 5,54 m2,
kopalnico 4,98 m2, hodnik 7,62 m2, balkon
3,40 m2 in druge prostore 4,90 m2, k stanovanju pa pripada tudi solastniški delež na
skupnih prostorih, delih in napravah ter na
funkcionalnem zemljišču stanovanjskega
bloka, last dolžnika Igorja Romiha, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
19. 5. 1997 s prodajalko Darjo Šmid, zastavljeno v korist upnice Volksbank Kärnten Süd,
Borovlje, Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 14.300 EUR s pripadki.
SV 964/2004
Ob-19663/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 964/2004 z dne 13. 7.
2004, je stanovanje št. 3 v pritličju stanovanjske hiše na naslovu Cesta 1. maja 39,
Jesenice, ki stoji na parc. št. 2354, vl. št.
1853 k.o. Jesenice, ki ga sestavljata dve
sobi, kuhinja, kopalnica z WC, predsoba
in kletni prostor v velikosti 6,76 m2, vse
skupaj v izmeri 41,83 m2, last dolžnika
Draga Tubina, na podlagi pogodbe št. ISP
360/93-0 o prodaji stanovanja, sklenjene
dne 10. 5. 1993 s prodajalko Železarno Jesenice, d.o.o., Jesenice, Cesta železarjev
št. 8, zastavljeno v korist upnice Volksbank
Kärnten Süd, Borovlje, Avstrija, za zavaro-

Stran

SV 699/2004
Ob-19799/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 699/2004 z dne
13. 7. 2004, je stanovanje v izmeri 41,85 m²,
v hiši Košaški dol 3, ki stoji na parc. št. 220,
pripisani pri vl. št. 751 k.o. Košaki, last MI
& RO trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
Hotinja vas, Gasilska ulica 7, na temelju
kupoprodajne pogodbe z dne 3. 4. 2000,
zastavljeno v korist Banke Koper d.d., za
zavarovanje denarne terjatve v znesku
7,000.000 SIT s pp.
SV 905/04
Ob-19800/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane, opr. št. SV 905/04 z dne 14. 7.
2004, je bilo dvosobno stanovanje v stanovanjskem bloku v Grosupljem, Ljubljanska 4
C, ki stoji na parc. št. 1596/1 k.o. Grosuplje
– naselje, v skupni izmeri 64,39 m2, ki je v
lasti zastavitelja Pungartnik Samota, zastavljeno v korist upnice Silvestre Demšar, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 44.100
EUR s pripadki.
SV 1117/04
Ob-19875/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz Ljubljane, opr. št. SV 1117/04 z dne 14. 7. 2004,
je bilo zastavljeno dvosobno stanovanje št. B
34, v tretjem nadstropju v neto stanovanjski
površini 68,55 m2, z balkonom 4,35 m2, s teraso 0,85 m2; v prodajni površini 70,90 m2, s
kletnim prostorom št. S-34 v izmeri 6,20 m2,
v drugi garažni kleti in parkirnim mestom št.
II-110 v izmeri 12,30 m2, v drugi garažni kleti,
na naslovu Slamnikarska cesta 3A, Domžale,
na parceli št. 3980 k.o. Domžale, ki je last zastavitelja Potokar Andreja, Pod brezami 29,
1000 Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe
št. K098/04-S z dne 25. 3. 2004, s pripojenim
vknjižbenim dovoljenjem z dne 7. 7. 2004, ki
jo je sklenil s prodajalcem PA-KZ, družba za
nepremičnine in investicije, d.o.o., Slamnikarska 1, Domžale, m. št. 1663437. Stanovanje
je zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d.
Ljubljana, matična št. 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 12,550.000 SIT
s pripadki.
SV 801/04
Ob-19876/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 801/04 z dne 14. 7.
2004, je bila nepremičnina, poslovni prostor
št. 328 in št. 329 v skupni izmeri 32,27 m2,
v tretjem nadstropju poslovne stavbe Partizanska 3-5 v Mariboru, pripisane vl. št.
1062, k.o. Maribor-Grad, stoječe na parc.
št. 1198/1, last Gramar d.o.o. Maribor, do
celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 57, sklenjene dne 19. 1. 1994 s prodajalcem Fineko d.o.o. Maribor, zastavljeno
v korist upnice Raiffeisen Krekove banke
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,000.000 SIT, na dan sklenitve kreditne
pogodbe, to je na dan 28. 6. 2004, z rokom
veljavnosti 28. 6. 2014.
SV 657/04
Ob-19877/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marka Finka iz Celja, Stanetova 16, SV 657/04 z dne 14. 7.
2004, sta bili nepremičnini:
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– dvosobno stanovanje št. 26 v izmeri
57,79 m2, v 6. nadstropju večstanovanjskega objekta na Jenkovi 9, Velenje, stoječe
na parc. št. 2637, k.o. Velenje, last Rogo
Merside, pridobljeno na podlagi prodajne
pogodbe, sklenjene med prodajalcem Esotech d.d., Preloška cesta 1, Velenje in Rogo
Mersido ter
– stanovanje št. 094 v izmeri 57,39 m2,
v 13. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Koželjskega ulica 3, stoječe na parc.
št. 2397/139, k.o. Velenje, last Hasić Elvire,
pridobljeno na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 1462/06/93-A z
dne 14. 7. 1993, sklenjene med prodajalcem
Rudnikom lignita Velenje in Hasić Elviro,
zastavljeno v korist upnice Volksbank –
Ljudske banke d.d., Dunajska 128A, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
29.300 EUR s pripadki napram dolžnicama
Rogo Mersidi in Hasić Razi.

St 131/2004
Os-19156/04
To sodišče je s sklepom St 131/04 dne
5. 7. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Projecteam Projektno trženje
d.o.o., Jeranova ul. 1a, Ljubljana, matična številka 1353730, davčna številka:
47372044.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Uroš Ilič, Na gaju 16, Ljubljana.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dneh 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 10.30, v prostorih
tukajšnjega sodišča, Slovenska 41, 9. nadstropje, sejna soba.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
5. 7. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2004
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SV 655/04
Ob-19878/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve, SV 655/04 z dne 14. 7.
2004, notarja Marka Finka iz Celja, Stanetova 16, sta bili nepremičnini:
– poslovni prostor v pritličju lamele 4 v
izmeri 43,70 m2, s kletjo v izmeri 64,20 m2, v
stavbi Mestni trg 4, v Žalcu, parc. št. 142/15
k.o. Gotovlje, ki sta označena kot nestanovanjska prostora št. 0997-01335-001 v
izmeri 64,20 m2 in št. 0997-01335-007 v izmeri 43,70 m2, pridobljena na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 11. 2. 1992 in dodatka k tej pogodbi z dne 12. 7. 2004, med
prodajalcem Gradis gradbeno podjetje p.o.
Celje ter kupcem Borovo Trade d.o.o.;
– poslovni prostor v pritličju lamele E
v izmeri 45,40 m2, v zgradbi Mestni trg
4, Žalec, parc. št. 142/15 k.o. Gotovlje,
ki je označen kot nestanovanjski prostor
št. 0997-01335-006, pridobljen na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 12. 6. 1998,
aneksa h kupoprodajni pogodbi z dne 12. 6.
1998, datiranega 28. 7. 1998 in pogodbe o
uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dne
12. 7. 2004, med prodajalcem Valant Alojzem, Mesarija, predelava in bistro, Loče 46
in kupcem Borovo Trade d.o.o.;
zastavljeni v korist SKB banke d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 64,600.000 SIT s pripadki, napram dolžniku Borovo Trade, guma in obutev d.o.o.
SV 996/2004
Ob-19880/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 996/2004 z dne
9. 7. 2004, je bila nepremičnina, trisobno
stanovanje št. 20 v III. nadstropju, v izmeri
76,70 m2, v objektu Trebinjska ul. 7, Ljubljana, ki stoji na parc. štev. 402/104, k.o. Brinje
I, s solastninsko pravico na skupnih prostorih, delih in napravah objekta, kakor tudi na
funkcionalnem zemljišču, last dolžnika in zastavitelja Zalar Vida, EMŠO 2501978500168,
stanujočega Maribor, Metelkova ul. 52, do
79/100 in zastaviteljice Maje Potočnik, EMŠO
0405980505219, stanujoče Uršna sela, Gasilska pot 26, do 21/100, na podlagi prodajne
pogodbe, sklenjene dne 11. 6. 2004, s prodajalcema Plahutnik Romanom in Zupančič
Barbaro, zastavljena v korist upnice Nove
kreditne banke Maribor d.d., Vita Kraigherja
4, Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje denarne terjatve v višini 15.000.000
SIT s pripadki.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 89/93
Os-19152/04
To sodišče je v stečajnem postopku zoper stečajno maso Keramike Liboje d.o.o.,
Petrovče, Kasaze 34, ki se vodi pod opr. št.
St. 89/93 sprejelo sklep:
Stečajni postopek zoper stečajno maso
Keramike Liboje d.o.o., Petrovče, Kasaze
34, se v skladu z določilom člena 149 Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
(Uradni list SFRJ, št. 84/89) zaključi.
Okrožno sodišče v Celju
dne 2. 7. 2004
St 11/96
Os-19153/04
To sodišče je v stečajnem postopku nad
stečajnim dolžnikom Aurea, kovinsko predelovalna industrija d.d. Celje – v stečaju, Kersnikova 17, Celje, ki se vodi pod opr.
št. St. 11/96 sprejelo sklep:
stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Aurea, kovinsko predelovalna industrija
d.d. Celje – v stečaju, Kersnikova 17, Celje,
se v skladu s 169. členom Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključi.
Okrožno sodišče v Celju
dne 2. 7. 2004
St 42/2003
Os-19154/04
To sodišče je v skladu opr. št. St 42/2003
z dne 2. 7. 2004 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Kmečki stroji, Škofja Loka,
podjetje za trgovino, promet in proizvodnjo, d.o.o. – v stečaju, Sveti Duh 143,
Škofja Loka, matična številka: 5547377
šifra dejavnosti: 52.488.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po objavi tega oklica.
Narok za preizkus terjatev razpisan za
dne 16. 7. 2004 ob 9. uri se prekliče.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 2. 7. 2004
St 10/2004
Os-19155/04
1. To sodišče je s sklepom opr. št. St
10/2004 z dne 6. 7. 2004 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Bormih, trgovina
in gostinstvo d.o.o. Škofja Loka, Godešič
122, Škofja Loka, matična številka družbe:
5364710, šifra dejavnosti družbe: 52.110.
2. Za stečajnega upravitelja je določen
Janko Maček, Zvirče 28, Tržič.
3. Upniki, katerih terjatve so nastale od
dneva nabitja oklica o začetku stečajnega
postopka na oglasno desko, naj prijavijo
svoje terjatve stečajnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 2 mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
4. Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 1. 10. 2004 ob 12. uri v sobi št. 113/I
tukajšnjega sodišča.
5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.
6. Oklic je bil nabit na oglasno desko
tega sodišča dne 6. 7. 2004.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 6. 7. 2004

St 33/2004
Os-19157/04
To sodišče je s sklepom St 33/04 dne
5. 7. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Elmaline kovinski elementi
d.o.o. Ljubljana, Preloge 11, Ljubljana,
matična številka 5942624, davčna številka:
31.500.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Janez Golob iz 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 dneh 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 10.45, v prostorih
tukajšnjega sodišča, Slovenska 41, 9. nadstropje, sejna soba.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
5. 7. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2004
St 117/2004
Os-19158/04
To sodišče je s sklepom St 117/04 dne
5. 7. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Gis Justin in Partner d.o.o.
Podjetje za gradbeništvo, inženiring,
storitve, Dol pri Ljubljani, Videm 38 c,
matična številka 5986117, davčna številka:
28323858.
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Za stečajnega upravitelja se imenuje
Luigi Varanelli 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 dneh 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 10.15, v prostorih
tukajšnjega sodišča, Slovenska 41, 9. nadstropje, sejna soba.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
5. 7. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2004

postopka. Dolžniki pa naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne
3. 11. 2004, ob 9. uri v sobi št. 26/II, tega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
7. 7. 2004.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 7. 7. 2004

St 57/2004
Os-19159/04
I. To sodišče je s sklepom z opr. št. St
57/04 z dne 7. 7. 2004 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Interkontrakt
– špedicija, družba za trgovino in storitve
d.o.o., Ulica heroja Bračiča 14, Maribor.
Odslej firma glasi: Interkontrakt – špedicija, družba za trgovino in storitve d.o.o.,
Ulica heroja Bračiča 14, Maribor, v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Ignac Marinič, Svetozarevska 10, 2000 Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajno maso.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
3. 11. 2004 ob 9. uri, soba št. 253/II tega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča, dne 7. 7. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 7. 2004
St 190/2003
Os-19160/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 190/03 z dne 1. 7. 2004 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad podjetjem
Piko & Co, storitve in trgovina d.o.o.,
Maribor, Slovenska ulica 26, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti.
Dolžnikova matična številka je 5410274,
šifra dejavnosti pa 50301.
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 21/96
Os-19161/04
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Jeklotehna Indel d.o.o. – v stečaju,
Maribor se v skladu s 169. členom ZPPSL
zaključi saj so končna vsa opravila iz stečajnega postopka.

2. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 7. 2004
St 33/2003
Os-19162/04
Po drugem odstavku 99. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
– ZPPSL, se stečajni postopek nad dolžnikom Futura System, dipl. inž. Ivo Tivadar, proizvodnja strojev za direktno
setev, storitvena dejavnost, zastopanje
in trženje d.o.o., Ljutomer, Kidričeva 73
– v stečaju zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 7. 2004
St 24/2004
Os-19163/04
1. Z dnem 5. 7. 2004 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Gostinstvo in trgovina Bar Meja – Boutique Jan, Boštjan
Ornik s.p., Gibina 8/b, matična številka
1320688000.
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 terjavo morajo predložiti tudi dokazilo o plačani taksi, ki znaša
2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT. Ne plača se taksa za prijavo terjatev delavcev iz II. 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 42200-7110006-51100244.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 27. 9. 2004 ob 9. uri v razpravni dvorani
št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 5. 7. 2004 nabije 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 5. 7. 2004
St 23/2004
Os-19164/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 23/2004 z dne 7. 7. 2004 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Tovarna volnenih
izdelkov Majšperk d.o.o., Breg 8, matična
številka 5034299, šifra dejavnosti 17.200,
davčna številka 33048860.
Odslej firma glasi: Tovarna volnenih izdelkov Majšperk d.o.o., Breg 8 – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske
Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih
in dokazi v roku dveh mesecev od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
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St 16/2004
Os-19165/04
To sodišče je dne 7. 7. 2004 s sklepom,
opr. št. St 16/2004 v smislu drugega odstavka 33. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL-A) ustavilo
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Tovarna volnenih izdelkov Majšperk
d.o.o., Breg 8.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 7. 7. 2004
St 105/2003
Os-19279/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 105/2003 sklep z dne 7. 7. 2004:
V stečajni zadevi nad stečajnim dolžnikom: Orožen Majda s.p., Taxi, maxi,
speady, Trnoveljska cesta 51, Celje – v
stečaju, opr. št. St 105/2003, se na predlog stečajnega upravitelja z dne 2. 7. 2004,
razpiše II. narok za preizkus terjatev, ki bo
dne 10. 9. 2004 ob 13.30 v sobi št. 106/I, pri
tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 7. 2004
St 46/2003
Os-19281/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 46/2003 sklep z dne 7. 7. 2004:
V stečajni zadevi nad stečajnim dolžnikom: HOKO Interieri, Proizvodnja in
storitve d.o.o., Koroška cesta 54, Velenje
– v stečaju, opr. št. St 46/03, se na predlog stečajnega upravitelja z dne 2. 7. 2004,
razpiše II. narok za preizkus terjatev, ki bo
dne 10. 9. 2004 ob 13. uri v sobi št. 106/I.
pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 7. 2004
St 31/2003
Os-19283/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 31/2003 sklep z dne 8. 7. 2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Toper Primar Proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o., Ipavčeva 22, Celje – v stečaju
(matična številka: 5781612, ID št. za DDV:
SI61839256), se zaključi v skladu z dol. čl.
169/II ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Toper Primar,
Proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o., Ipavčeva 22, Celje – v stečaju (matična številka:
5781612, ID št. za DDV: SI61839256), iz
pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 7. 2004
St 36/2004
Os-19285/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 36/04 sklep z dne 8. 7. 2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Čistilni servis Zoran Hranjec s.p., Cesta
na Rožnik 18, Mozirje (matična številka:
5866747, ID št. za DDV: SI21417253), se
začne in takoj zaključi v skladu z dol. čl.
99/I ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v
stečajno maso, ni.

Stran

4954 /

Št.

77 / 16. 7. 2004

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.
3. Zoper sklep se lahko pritožijo v roku
15 dni po objavi tega sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Čistilni servis
Zoran Hranjec s.p., Cesta na Rožnik 18,
Mozirje (matična številka: 5866747, ID št.
za DDV: SI21417253), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 7. 2004
St 137/2003
Os-19286/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 137/203 dne 8. 7. 2004 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Degass d.o.o.,
Njegoševa 14, Ljubljana.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljana
dne 8. 7. 2004
St 92/2004
Os-19288/04
To sodišče je s sklepom z opr. št. St
92/2004 z dne 7. 7. 2004 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom IBA, podjetje za storitve in trgovino d.o.o., Kersnikova 1, Maribor ter odredilo imenovanje
upniškega odbora v sestavi:
– Simona Majerič, Ulica slovenskih španskih borcev 10, Maribor;
– NKBM d.d. Maribor, Vita Kraigherja 4,
Maribor;
– Trimo, inženiring in proizvodnja montažnih objektov d.d., Prijateljeva 12, Trebnje;
– Esal d.o.o. Anhovo, Vojkova 9, 5210
Deskle;
– Bramac strešni sistemi d.o.o., Dobruška vas 45, Škocjan;
– Banka Celje d.d., Vodnikova 2, Celje;
– Merkur d.d. Naklo, Cesta na Okroglo
7, Naklo.
II. Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi Dragica Razboršek, Finea holding
d.o.o., Vita Kraigherja 10, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča poravnalnem senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazi v 30 dneh po objavi izvlečka tega oklica
o pozivu za sklenitev prisilne poravnave.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30–dnevnega roka za prijavo terjatev z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 7. 7. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 7. 2004
St 40/2004
Os-19289/04
1. Stečajni postopek nad stečajnim
dolžnikom Šiker Alojz s.p., Pranje in poliranje motornih vozil, Šentilj 88/a, Šentilj
se v skladu s členom 99/I ZPPSL začne in
takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 7. 2004
St 43/2004
Os-19292/04
1. Stečajni postopek nad stečajnim
dolžnikom Trgovina Rantaša, Trgovina na
drobno z mešanim blagom, Rantaša Vida
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s.p., Ruška c. 101, Maribor se v skladu s
členom 99/I ZPPSL začne in takoj zaključi,
saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
ne zadošča niti za stroške tega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 7. 2004
St 8/2004
Os-19294/04
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Žuran d.o.o. – v stečaju, Miklavž na
Dravskem polju se v skladu s členom 99/II
ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 7. 2004
St 18/2004
Os-19295/04
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Soršak Simona s.p. Fotokopirnica in
trafika študent, Gosposvetska 83, Maribor, se v skladu s členom 99/I ZPPSL začne
in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 7. 2004
St 4/2004
Os-19297/04
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Horvat Danilo, Servis IDG, Suha
montaža v gradbenih objektih, s.p., Cvetlična 5, Skoke se v skladu s členom 99/I
ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadoša
niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 7. 2004
St 28/2004
Os-19298/04
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Avtopralnico Beno Horvat s.p.,
Tuškova 46, Maribor, se v skladu s členom 99/I ZPPSL začne in takoj zaključi, saj
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne
zadošča niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 7. 2004
St 34/2004
Os-19300/04
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Strmšek Vinko s.p., Frizerstvo
Domen, Titova 59, Slovenska Bistrica
se v skladu s členom 99/I ZPPSL začne in
takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 7. 2004
St25/96
Os-19481/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 25/96 sklep z dne 8. 7. 2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Livarna Vezir d.o.o., Železarska 3, Štore – v

stečaju (matična številka: 5415446, ID št.
za DDV: SI13856014), se zaključi v skladu
z dol. 99/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa o
zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Livarna Vezir
d.o.o., Železarska 3, Štore – v stečaju
(matična števika: 5415446, ID št. za DDV:
SI13856014), iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 7. 2004
St 44/2004
Os-19482/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 44/2004 sklep z dne 9. 7. 2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Goce Nakov s.p., Elektroinstalaterstvo, Jenkova 31, Velenje (matična št.
5244921), ID št. za DDV: SI24359513), se
začne in takoj zaključi v skladu z dol. 99/I
člena ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v
stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Goce Nakov
s.p., Elektroinstalaterstvo, Jenkova 31, Velenje (matična št.: 5244921, ID št. za DDV:
SI24359513, iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 7. 2004
St 45/2004
Os-19483/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 45/2004 sklep z dne 9. 7. 2004:
I. To sodišče v Celju je dne 21. 5. 2004
ob 9.28 prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
“Migrad”, Šumiga Mirko s.p., Zabukovica
85/e, Griže z dne 20. 5. 2004 in je dne 9. 7.
2004 ob 9. uri začelo stečajni postopek nad
dolžnikom: “Migrad”, Šumiga Mirko s.p,
Zabukovica 85/e, Griže (matična številka:
5230813, ID št. za DDV: SI14497743).
Odslej se firma glasi: “Migrad”, Šumiga
Mirko s.p., Zabukovica 85/e, Griže (matična številka: 5230813, ID št. za DDV:
SI14497743) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudi Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št.
delovnega dovoljenja: L16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo TRR – računa
ali drugega računa upnika (matična številka
in davčna številka). Za terjatve, v katerih je
pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in
označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja,
na katerega se nanaša njihova terjatev in
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znesek, do katerega njihova terjatev ne bo
krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun 01100-1000339014
(sklic na št. 11-42153-7110006-45000004).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
22. septembra 2004 ob 9. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 9. 7. 2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 7. 2004
St 55/2004
Os-19484/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 55/2004 sklep z dne 9. 7. 2004:
I. To sodišče je dne 16. 6. 2004 ob 10.36
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: BRAND
Branimir Brezovšek s.p., Zadobrova 33,
Škofja vas z dne 16. 6. 2004 in je dne 9. 7.
2004 ob 9.30 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom: BRAND Branimir Brezovšek s.p., Zadobrova 33, Škofja vas
(matična številka: 1056930, ID št. za DDV:
SI57826137).
Odslej se firma glasi: BRAND Branimir
Brezovšek s.p., Zadobrova 33, Škofja vas
(matična številka: 10596930, ID št. za DDV:
SI57826137) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič, Arja vas 1, Petrovče, št.
delovnega dovoljenja: L7/2001.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pradni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in
označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja,
na katerega se nanaša njihova terjatev in
znesek, do katerega njihova terjatev ne bo
krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 01100-1000339014 (sklic na
št. 11-42153-7110006-55000004).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
13. oktobra 2004 ob 13. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 7. 2004
St 216/93
Os-19485/04
Stečajno upraviteljico Lidijo Reiter se
z dne 8. 7. 2004 razreši funkcije stečajne

Št.

77 / 16. 7. 2004 /

Stran

4955

upraviteljice v stečajni zadevi Projektni
team 2000 p.o. – v stečaju, Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 7. 2004

na, last dolžnice Potočnik Štefke, Kraljeva
12, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 2004

St 3/98
Os-19486/04
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase, v stečajni zadevi Tus Uteks podjetje
za predelavo usnja in granulatov d.o.o.
– v stečaju, Pohorska 6a, Slovenj Gradec,
pod opr. št. St 3/98, ki bo dne 29. 9. 2004
ob 10 uri v sobi št. 38 Okrožnega sodišča v
Slovenj Gradcu.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev stečajne mase v stečajni pisarni tukajšnjega sodišča številka 9, v
času uradnih ur v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Ugovore k osnutku glavne razdelitve stečajne mase lahko upniki navajajo na samem
naroku ali pisno do naroka za obravanvanje
osnutka za glavno razdelitev stečajne mase.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 8. 7. 2004

In 2003/00629
Os-18091/04
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. I 03/05469 z dne
24. 4. 2003, je bil dne 19. 5. 2004 opravljen
v korist upnice Metalka Stanovanjske storitve d.o.o., Kersnikova 3, Ljubljana, rubež dvosobnega stanovanja št. 34 v izmeri 57,85 m2,
na naslovu Nanoška 3, Ljubljana, last dolžnice Maksut Suzane, Nanoška 3, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2004

Izvršbe
Z 2002/00157
Os-19787/04
Na podlagi sklepa opr. št. Z 2002/00157,
ki ga je dne 18. 7. 2002 izdalo Okrajno
sodišče v Domžalah, je bila ustanovljena
na dvosobnem stanovanju št. 25 v izmeri
62,15 m2, ki se nahaja v petem nadstropju stanovanjske hiše Miklošičeva c. 1 C v
Domžalah, stoječe na parc. št. 4022/3 k.o.
Domžale, ki je last dolžnikov, s prepovedjo
odtujitve in obremenitve, zastavna pravica
v korist upnice Posojilnice Bank Borovlje
r.z.z.o.j., Hauptplatz, 16, A-9170 Ferlach
– Borovlje, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 21.000 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 18. 7. 2002
In 2002/00190
Os-17511/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z dne 3. 4. 1997, opr. št. I 97/08119,
je bil dne 14. 4. 2004, opravljen v korist
upnika SPL Ljubljana, d.d., Frankopanska
18a, Ljubljana, rubež stanovanja v izmeri
143,36 m2, v 1. nadstropju Slovenska c. 28,
Ljubljana, last dolžnice Wakounig Sonje,
Slovenska c. 28, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 6. 2004
In 2004/00036
Os-17761/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 4. 2. 2004, opr. št. In 2004/00036, je
bil dne 15. 4. 2004 opravljen v korist upnice
Metalka Stanovanjske storitve d.o.o., Kersnikova 3, Ljubljana, rubež enosobnega podstrešnega stanovanja Prešernova 15, Ljubljana, v izmeri 55,40 m2, last dolžnika Jeraj
Sama, Prešernova 15, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2004
In 2003/01115
Os-17765/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 6. 11. 2003, opr. št. In 2003/01115,
je bil dne 1. 6. 2004 opravljen v korist upnice Pivovarne Union d.d., Pivovarniška
2, Ljubljana, rubež stanovanja v izmeri
48,30 m2, na naslovu Kraljeva 12, Ljublja-

In 2004/00690
Os-18146/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z
dne 20. 3. 2002, opr. št. In 2002/00101, je bil
dne 11. 9. 2002 opravljen v korist upnika Fantasy 2000 d.o.o., Trg Ajdovščina 1, Ljubljana,
rubež stanovanja št. 3, v izmeri 67,27 m2, v
stanovanjski hiši na naslovu Linhartova 94,
Ljubljana, ki stoji na parc. št. 1379, vpisani v
vl. št. 1564, k.o. Bežigrad, last dolžnice Mire
Žibert, Linhartova 94, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2004
In 04/00010
Os-17513/04
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je
v izvršiln zadevi upnice SKB banke d.d.
Ljubljana, Ajdovščina 4, proti dolžnici Cvetki Maulus, Bistrica ob Sotli 48, Bistrica ob
Sotli, zaradi izterjave 400.240,10 SIT s
pp., s sklepom z dne 11. 2. 2004, opr. št.
In 04/00010, dovolilo izvršbo z rubežem
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški
knjigi, in sicer poslovnega prostora v izmeri
34,28 m2, v poslovno-rekreativnem – trgovskem objektu “Sonce”, na naslovu Celjska
cesta 7, Rogaška Slatina, katerega lastnica
je Malus Cvetka, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 17. 2. 1994, sklenjene med
Malus Cvetko kot kupcem in IPI Holdingom,
Zdraviliški trg 13, Rogaška Slatina. Izvršitelj
je dne 9. 4. 2004 opravil rubež navedene
nepremičnine. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 27. 5. 2004

Oklici o skrbnikih in
razpravah
I 1999/09394
Os-16271/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Veroniki Peljan, v izvršilni zadevi upnice Abanke d.d., Slovenska 58, Ljubljana,
ki jo zastopa odv. Irena Kočevar iz Ljubljane,
zoper dolžnico Anžič Mojco, Novo Polje, c.
X/2, Ljubljana, zaradi izterjave 317.176 SIT
s pp, dne 18. 5. 2004 sklenilo:
dolžnici Anžič Mojci, se na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP,
postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do takrat,dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2004
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I 2002/00654
Os-18032/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, ki jo zastopa odv. Anja Rismal, Parmova 51, Ljubljana,
proti dolžniku Dedaj Koletu, Plešičeva ulica
25, Ljubljana, zaradi izterjave 60.668,94 SIT
sklenilo:
dolžniku Dedaj Koletu, Plešičeva ulica
25, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi
začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, 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
I 1996/01497
Os-18052/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice Nove Ljubljanske banke, Trg
republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa odv.
Alenka Šušteršič, Interno, TU, proti dolžniku Sotlar Blažu, Pšatnik 20, Šmartno, zaradi
izterjave 318.529,50 SIT, sklenilo:
dolžniku Sotlar Blažu, Pšatnik 20, Šmartno, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
(ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi
in zavarovanju (ZIZ), postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi 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
I 2000/18755
Os-18055/04
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
Ocepek Boštjanu, Cvetlična pot 27, Ljubljana, zaradi izterjave 94.952,80 SIT, sklenilo:
dolžniku Ocepek Boštjanu, Cvetlična pot
27, 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 21/2003
Os-16459/04
Okrajno sodišče v Tolminu je v nepravdni
zadevi predlagatelja Cuder Jožefa, Trenta
21, ki ga zastopa Silvan Komunjar, odvetnik
v Kobaridu, zoper nasprotna udeleženca
Cuder Alojza in Cuder Olgo, oba Trenta 21

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
in oba sedaj neznanega bivališča, zaradi
delitve solastnih nepremičnin, na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP
nasprotnima udeležencema Alojzu in Olgi
Cuder postavilo začasnega zastopnika,
Ivana Kokošina-Fona, odvetnika v Tolminu,
ki bo nasprotna udeleženca v tem postopku
zastopal vse do takrat, dokler nasprotna
udeleženca ali njun pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 26. 5. 2004

Oklici dedičem
I D 861/2001
Os-18516/04
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Stanislavu
Kukovcu, sinu Franca, rojenem 28. 7. 1934,
nazadnje stanujočem Ruše, Vinska pot 55,
umrlem 25. 6. 2001.
Sodišče poziva njegovo hčerko Inge
Kukovec, ki sedaj živi na neznanem naslovu, da se priglasi pri Okrajnem sodišču
v Mariboru.
Eno leto po objavi tega oklica bo sodišče
odločilo na osnovi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 6. 2004
D 251/2003
Os-14584/04
Okrajno sodišče v Postojni v zapuščinski zadevi po pokojni Janji Bozovičar,
rojeni 27. 9. 1956, državljanki Republike
Slovenije, ki je umrla 27. 9. 2003, z zadnjim
prebivališčem Planina 79, poziva vse tiste,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljene skrbnice odv. Vide Andrejašič in podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 12. 5. 2004

Oklici pogrešanih
N 24/2003
Os-17502/04
Pistotnik Petra, roj. 29. 6. 1880, nazadnje
stanujočega Vrh nad Krašnjo 12, Lukovica,
sodišče poziva, da se zglasi sodišču ali skrbniku za poseben primer Robertu Pestotniku,
Pšajnovice 6a, 1219 Laze v Tuhinju.
Sodišče prav tako poziva vse, ki bi
karkoli vedeli o njegovem življenju, da to
sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi
oklica, sicer bo sodišče po poteku tega roka
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 25. 5. 2004
N 1/2004
Os-17748/04
Johana Baraga, hči Matevža in Marije,
roj. 7. 6. 1914 v Šmarati, je pogrešana.
Skrbništvo za poseben primer bo za pogrešano opravljala Marija Pesek, Notranjska
59, Cerknica.
Sodišče poziva pogrešano, da se oglasi
in tudi vse, ki kaj vedo o njenem življenju, da
to sporočijo v treh mesecih po objavi tega

oklica, z opozorilom, da bo po poteku roka
pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 10. 6. 2004

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 783/2004
Rg-17793/04
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba G.D.V. Ritoša, trgovina in proizvodnja d.o.o. Izola, Kajuhova 28, 6310
Izola, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/3089/00, preneha po skrajšanem postopku, po sklepu skupščine z dne
8. 6. 2004.
Družbeniki Ritoša Gverino in Ritoša Dragan, oba stanujoča v Izoli, Senčna ulica 4
in Ritoša Valter, stanujoč v Portorožu, Pot
pomorščakov 1c, izjavljajo, da so poplačane vse obveznosti družbe, da so urejena
vsa razmerja z delavci in da prevzamejo
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se razdeli med družbenike tako,
kot je določeno v 6. členu sklepov o prenehanju družbe z dne 8. 6. 2004, opr. št. SV
790/04-1, notarja Drava Ferligoja.
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 617/2004
Rg-17801/04
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Glavaš & Glavaš – Signalen,
trgovina, gostinstvo, storitve, d.n.o.,
Beblerjeva 12, 6000 Koper, ki je vpisana
pri tem sodišču pod vložno št. 1/5341/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov z dne 12. 5. 2004.
Družbenika Glavaš Hatidža in Glavaš
Mujo, oba iz Švedske, Polismyndigheten
I, Göteborg, 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 družbenike tako,
kot je navedeno v 5. členu sklepa o prenehanju družbe z dne 12. 5. 2004, opr. št. SV
651/04-1, notarja Drava Ferligoja.
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 04647/2004
Rg-18152/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbe Company
Fortuna, mednarodno trgovsko podjetje
d.o.o., Spodnje Loke 20/a, Lukovica, ki jo
zastopa notarka Lokošek Majda iz Domžal,
Kolodvorska 6, za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe Company Fortuna d.o.o.,
Spodnje Loke 20/a, Lukovica, objavlja
sklep:
družba Company Fortuna, mednarodno trgovsko podjetje, d.o.o., Spodnje
Loke 20/a, Lukovica, reg. št. vl. 1/32897/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 2. 6. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Mattozzi Marco, Via Mar
Della Cina 257, Rim, Italija; Morosi Marco,
Corso del Donatore 6, S Stino Dilivenza,
Italija in Zekanović Džordže, Beblerjev trg
8, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2,102.000 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 2,102.000 SIT prenese
v celoti na Matozzi Marco, Morosi Marca in
Zekanović Džordža.
Zoper ta 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 28. 6. 2004

se na TPV, trženje in proizvodnja opreme
vozil d.d., Novo mesto.
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

SRG-01359/2003
Rg-19785/04
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni
sodnici Marji Mächtig s predlogom predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe
K E M S, podjetje za vzdrževanje strojnih
naprav in opreme, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 54, objavlja sklep:
K E M S, podjetje za vzdrževanje strojnih naprav in opreme, d.o.o., Ljubljana,
Verovškova 64, reg. št. vl. 1/26277/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 18. 1. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Bizjak Alojz, Vodnikova
cesta 251, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 16,181.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.
Zoper ta 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 24. 4. 2004
SRG-00966/2003
Rg-19786/04
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni
sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra družbe Eu-

roslov & Zgonc, podjetje za proizvodnjo in
prodajo pijač d.o.o., Topol 12, Nova vas,
objavlja sklep:
Euroslov & Zgonc, podjetje za proizvodnjo in prodajo pijač d.o.o., Topol 12,
Nova vas, reg. št. vl. 1/25909/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 19. 12. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenika sta Euroslov Rreality, Italija,
Via Statilia, s.r.l. Roma in Vincencij Levstek,
Corso Italia 63, Gorica, Italia, z ustanovitvenim kapitalom 17,216.940 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na oba družbenika.
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 24. 4. 2004
Srg 605/2004
Rg-19326/04
Družba Speedea, špedicija d.o.o.,
Nova Gorica, Cankarjeva ulica 62, vprisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v
registru s št. 1-3620-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja
družbe z dne 7. 7. 2004.
Ustanovitelj družbe je Mozetič Uroš,
Cankarjeva ulica 78, 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 8. 7. 2004
Srg 374/2004
Rg-17803/04
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Tesnila, Tovarna motornih tesnil d.d., Velika Loka, Velika Loka 70,
objavlja sklep:
družba Tesnila, Tovarna motornih tesnil d.d., Velika Loka, Velika Loka 70, vpisana na reg. vl. št. 1-1786/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 22. 6. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je TPV trženje in proizvodnja opreme vozil d.d., Novo mesto, Kandijska cesta 60, z ustanovitvenim kapitalom
117,000.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital 117,000.000
SIT in preostalo premoženje v celoti prene-
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Srg 273/2004
Rg-18088/04
Družba Endoskopija Sigma, gastroenterološka diagnostika in endoskopija
d.o.o., Partizanska cesta 8, Slovenj Gradec, reg. št. vl. 1/9808-00, katere družbenika sta Ravnikar Anton in Ravnikar Vesna, po
sklepu skupščine z dne 27. 5. 2004 preneha
po skrajšanem postoku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzameta Ravnikar
Anton in Ravnikar Vesna, oba stanujoča v
Slovenj Gradcu, Zidanškova ulica 25.
Zoper skelp lahko družbenika, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 28. 6. 2004

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Preklicujem štampiljko, pravokotne oblike z naslednjo vsebino: Lidy, Lidija Gajšek
s.p., Ul. Bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana.
Ob-19142/04

Priglasitveni list
Andrič Greta, Ribčev laz 78, Bohinjsko
Jezero, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
2379/00-54/1995, izdana dne 6. 3. 1995.
gnc-157844
Blaž Robert s.p., Gmajnica 52A,
Komenda, priglasitveni list, opravilna
št. 15-1068/96, izdan dne 2. 8. 1999.
gng-157990
Bohar Tatjana s.p., Trimlini 64, Lendava
– Lendva, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
055080/0638/02-32/1999, izdana dne 28. 9.
1999. gne-157842
Budimlič Edin s.p., Cesta Komandanta
Staneta 18, Litija, priglasitveni list, opravilna št. 23-0020/04, izdan dne 9. 3. 2004.
gnc-158544
Čepin Alen Peter, Bistrica ob Sotli 9C,
Bistrica ob Sotli, obrtno dovoljenje, št.
043277-0905-00/64-1995, izdano dne 6. 3.
1995. gnp-158281
Delić Svetko s.p., Sketova ulica 4,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 25-1235/02, izdan dne 1. 3. 2002.
gnb-158170
Dovrtel Blaž, Posavec 10, Podnart, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
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054530/4435/01-28/95, izdana dne 14. 12.
1999. gne-158117
Fajfar Bojan s.p., Ferkova 2, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-4773/96,
izdan dne 1. 9. 1996. gnr-158454
Hip Marija s.p., Partizanska cesta
45, Mežica, priglasitveni list, opravilna
št. 45-0946/00, izdan dne 8. 3. 2002.
gnk-157961
Hip Marija s.p., Partizanska cesta
45, Mežica, priglasitveni list, opravilna
št. 45-0946/00, izdan dne 1. 4. 2000.
gnh-157964
Horvat Antonija, Hrvatini 148, Ankaran
– Ankarano, priglasitveni list, opravilna
št. 17/II/3-493/94, izdan dne 1. 11. 1998.
gnb-157845
Nemec Sandi, Goriška ulica 12, Šempeter pri Gorici, obrtno dovoljenje, št.
058716/3433/01-47/1996, izdano dne 3. 7.
1996. gnt-158102
Ulrih Rupret, Kajuhova 6, Sevnica, obrtno dovoljenje, št. 038520/0408/00-57/1995.
gnf-158491
Ušaj Vinko, Črniče 52/a, Črniče, obrtno
dovoljenje, št. 003374/0855/00-47/1995, izdano dne 6. 3. 1995. gns-158453
Žvegla Janez, Kajuhova 1, Ptuj,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
045537/0604/0252/2001, izdana dne 17. 12.
2001. gnb-158445

Potne listine
Abrahamsber Ladislav, Planina 121, Planina, potni list, št. P00126183. gnc-158469
Bajramović Emir, Vrtnarija 6/b, Vrhnika,
potni list, št. P00777004. gnn-158258
Bakovič Mirjana, Nanoška 3, Ljubljana,
potni list, št. P00783405. gnm-158534
Bizjan Tomaž, Gradišče nad Pijavo Gorico 203a, Škofljica, potni list, št. P00539442.
gne-157992
Bogdanović Tanja, Ulica Cvetke Jerin 1, Štore, potni list, št. P00799785.
gnh-158189
Boldin Barbara, Zelena pot 34/a, Logatec, potni list, št. P00078543. gnq-157880
Boldin Marko, Zelena pot 34/a, Logatec,
potni list, št. P00078551. gnp-157881
Božiček Stefano, Seča 80, Portorož
– Portorose, potni list, št. P00905564.
gnj-158487
Ciglar Matej, Jamnikova 3, Ruše, potni
list, št. P00507554. gnz-158446
Cizar Tin, Tomšičeva ulica 7, Lendava – Lendva, potni list, št. P00054119.
gnp-158056
Čulić Blagoje, Slovenska 47, Ljubljana,
potni list, št. P00716632. gnm-158509
Ćomić Sanela, Glavarjeva 56, Ljubljana,
potni list, št. P00688524. gng-158165
Ćurčić Teodor, Podvin 195, Žalec, potni
list, št. P724034. gnn-158133
Dedić Nermin, Partizanska cesta
22a, Trbovlje, potni list, št. P00975806.
gnc-158569
Fijan Natalija, Lackova 47, Maribor, potni
list, št. P00930168. gnn-157808
Grdiša Rok, Orešje 82, Ptuj, potni list, št.
P 00193525. gnq-158380
Grilc Tihomir, Titova 62, Jesenice, potni
list, št. P00142126. gnx-157873
Gspan Barbara, Na Straški vrh 11,
Ljubljana, potni list, št. P00305486.
gnq-158059
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Hakl Almira, Cesta 14 divizije 93, Maribor, potni list, št. P00968158. gnk-157940
Hodžić Esad, Cesta dveh cesarjev
104/k, Ljubljana, potni list, št. P00772739.
gnx-157952
Jašić Natko, Zaloška 15, Ljubljana, potni
list, št. P00713789. gnl-158260
Jazbinšek Mojca, Ulica I štajerskega
bataljona 9, Celje, potni list, št. P00137272.
gnm-157934
Kavčič Franc, Jezerska 51, Žiri, potni list,
št. P00070632. gnv-158575
Kos Branko, Podvinci 89A, Ptuj, potni
list, št. P00591351. gni-157913
Kukaj Avni, Cesta španskih borcev
53C, Ljubljana, potni list, št. P00949878.
gno-158032
Levstek Luka, Kvedrova 3, Ljubljana, potni list, št. P00093648. gnm-158009
Maver Polona, Kermaunerjeva ulica
19, Ljubljana, potni list, št. P00412006.
gns-158178
Mazalin Elizabeta, Sončna pot 13, Portorož – Portorose, potni list, št. P00631599.
gnw-157899
Mencin Milan, Gabrijele 53, Krmelj, potni
list, št. P00064869. gnu-158276
Mikluš
Aljoša,
Zasavska
cesta
53C, Kranj, potni list, št. P00786636.
gng-158390
Mirković Aco, Smrtnikova 3, Ljubljana,
potni list, št. P00482486. gnz-158046
Mitrašinović Danijela, Cesta na Bonovec 1, Medvode, potni list, št. P00572430.
gno-158057
Mlakar Franac, Telče 12A, Tržišče, potni
list, št. P00329153. gnk-158361
Murgić Ermin, Cesta dveh cesrajev
104/r, Ljubljana, potni list, št. P000093522.
gnk-158315
Nanut Berlot Janja, Pavšičevo naselje
16, Nova Gorica, potni list, št. P00225790.
gni-158263
Ozebek Drago, Ulica Gradnikove brigade
61, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico,
št. AI000062434. gnj-158012
Ozebek Maja, Ulica Gradnikove brigade
61, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico,
št. AI000092186. gni-158013
Ozebek Matej, Ulica Gradnikove brigade
61, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico,
št. AI000384251. gnh-158014
Panić Nada, Raičeva 4, Ljubljana, potni
list, št. P00029694. gnt-157977
Pašoć Kemal, Vaška pot 10C, Ljubljana,
potni list, št. P00916383. gnu-158526
Pečnik Matic, Ljubija 126, Mozirje, potni
list, št. P00334734. gnx-158548
Petač Tadeja, Dunajska 203, Ljubljana,
potni list, št. P00701161. gns-157878
Peternel Žiga, Slomškova 5/a, Domžale,
potni list, št. P00551349. gnn-158083
Pezić Jana, Cesta talcev 8/b, Jesenice,
potni list, št. P00884039. gnh-158489
Pincolič Robert, Nusdorferjeva 7, Ljubljana, potni list, št. p00918385. gnk-158536
Pirih Darja, Šentviška gora 7A, Slap
ob Idrijci, potni list, št. P00535666.
gns-158303
Pirih Vojko, Šentviška gora 7A, Slap
ob Idrijci, potni list, št. P00305026.
gnb-158295
Plajšek Branko, Dekani 176, Dekani, potni list, št. P00911606. gnm-158309
Pompe Drago, Gorica pri Šmartnem
34E, Celje, potni list, št. P01050809.
gnh-158389
Priganica Jasmin, Ulica heroja Rojška 26, Celje, potni list, št. P00184132.
gnd-158043

Robenik Gregor, Založnikova 4, Brezovica pri Ljubljani, potni list, št. P00495250.
gnl-157885
Rotovnik Tilen, Čečovje 1, Ravne
na Koroškem, potni list, št. P00407400.
gnx-158323
Rudnik Svetlana, Veselova 10, Celje, potni list, št. P01005090. gnk-158036
Seljak
Natalia,
Dessauerstr.
50,
12249 Berlin, potni list, št. P00792238.
gni-158363
Sinanović Alen, Litostrojska 16, Ljubljana, potni list, št. P00872037. gne-158167
Smrekar Janez, Sobrače 8, Šentvid pri Stični, potni list, št. P00493627.
gne-158217
Stružnik Gašper, Podrovnik 85, Zgornja Besnica, potni list, št. P00417683.
gnw-158499
Šlamberger Martin, Dobovec 44, Rogatec, potni list, št. P00212084. gnm-158359
Šlamberger Martin, Dobovec 44, Rogatec, maloobmejno prepustnico, št.
AH000000925. gny-158372
Štrancar Iztok, Dobravlje 98, Dobravlje,
potni list, št. P00148694. gnk-157886
Vidmar Jernej, Sinja gorica 29, Cerknica,
potni list, št. P000698474. gnk-158511
Vrtovec Špela, Grm 14, Šentvid pri Stični, potni list, št. P00043843. gnd-158568
Zabukovec Jože, Jakičevo 4, Velike Lašče, potni list, št. P00716066. gni-158463

Osebne izkaznice
Abrahamsber Ladislav, Planina 121,
Planina, osebno izkaznico, št. 000565548.
gnb-158470
Adam Barbara, Cirkovce 65A, Cirkovce, osebno izkaznico, št. 001321556.
gne-158017
Agrež Beno, Kvedrova 2, Litija, osebno
izkaznico, št. 1440130. gnd-158068
Ajtnik Milka, Trg Dušana Kvedra 2,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1335567.
gnu-158201
Aleksić Predrag, Krimska ulica 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001060851.
gnz-158546
Aljančič Ana Tatjana, Einspielerjeva 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1450096.
gny-158522
Ambrož Alenka, Lamovče 98, Cerklje
na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
001001806. gnj-158362
Andrejevič Marko, Kostanjevica na Krasu 44, Kostanjevica na Krasu, osebno izkaznico, št. 000788571. gnm-158159
Ašič Pušnik Manja, Rudarska cesta 1,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 1738489.
gni-158163
Bajraktari Alma, Jakopičeva 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001461687.
gnu-158551
Bajželj Jaka, Podreber 19, Naklo, osebno izkaznico, št. 000459562. gnp-158181
Benček Loti, Rovte 91/a, Rovte, osebno
izkaznico, št. 1501805. gnm-157859
Berčnik Marija, Engelsova 50, Maribor, osebno izkaznico, št. 000666536.
gnj-158062
Bernik Pavel, Pasterkova pot 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000292486.
gnl-158060
Boldin Miha, Zelena pot 34/a, Logatec, osebno izkaznico, št. 1766364.
gnn-157883
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Boldin Nejc, Zelena pot 34/a, Logatec, osebno izkaznico, št. 1604533.
gno-157882
Boštjančič Alen, Kovorska cesta 49,
Tržič, osebno izkaznico, št. 000851705.
gno-158532
Bovha Jožefa, Goriška 76, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 46415. gnr-157854
Božič Frančiška Bernarda, Bognarjeva
pot 22, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000249086. gnq-158505
Bratkovič Miha, Ločna 25, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 001418558.
gnd-158347
Bregar Bojan, K studencu 8, Brusnice, osebno izkaznico, št. 001043757.
gnr-158179
Brencl Rudolf, Rimska ploščad 2, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 1099488. gnr-158354
Brezavšček Feliks, Pod kostanji 18,
Celje, osebno izkaznico, št. 000948404.
gnb-157920
Brulc Milan, Slavka Gruma 84, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000407088.
gnx-158348
Brusar Ana, Sp. Gaj pri Pragerskem
34, Pragersko, osebno izkaznico, št.
000781350. gnj-158337
Cep Robert, Račica 1/a, Loka pri Zidanem Mostu, osebno izkaznico, št. 143953.
gni-157938
Cigoj Gašper, Malovše 39A, Črniče, osebno izkaznico, št. 000922209.
gnc-158319
Cigut Alojz, Žitna 7, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 001141386.
gnf-158166
Cokan Peter, Gotovlje 195, Žalec, osebno izkaznico, št. 000148080. gng-158365
Cugmas Alfonz, Sp. Preloge 9/b, Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št. 243899.
gnt-158452
Cvirn Magdelena, Založe 43, Polzela, osebno izkaznico, št. 001127932.
gnw-157924
Čeh Srečko, Cesta Andreja Bitenca 114,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1393306.
gnd-158293
Čelik Jana, Erjavčeva 20, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št. 533956.
gnw-157874
Černilec Barbka, Škofjeloška cesta 17,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000133322.
gno-157807
Česen Janez, Zg. Brnik 51, Cerklje na
Gorenjskem, osebno izkaznico, št. 1620390.
gnq-157955
Čokl Irena, Majde Vrhovnikove 28, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000486959.
gni-158488
Čolić Živko, Trzinska cesta 14, Mengeš,
osebno izkaznico, št. AH 26626 – za tujca.
gnc-158344
Črešnar Vinka, Kovaška ulica 7,
Muta, osebno izkaznico, št. 1087388.
gnd-158193
Čuk Emil, Polževa ulica 12Č, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 000311575.
gnd-158168
Ćulafić Manojlo, Postojnska ulica 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000111257.
gnf-158016
Dacinger Andreja, Lipoglav 88, Loče pri
Poljčanah, osebno izkaznico, št. 000446638.
gny-158197
Debelak Marija, Einspielerjeva 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 418730.
gnw-158249

Glad Maja, Mestnilog II/44, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 563632. gnk-158211
Glinšek Nataša, Brdinje 101, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 1208803.
gnt-157877
Gmajner Stanko, Ulica V. prekomorske
brigade 5, Celje, osebno izkaznico, št.
1300618. gnf-158516
Gorza Andreja, Brodarjev trg 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 408290. gnh-158114
Govednik Tadeja, Brodarjev trg 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1680115.
gnq-158280
Gradišar Saša, Brdnikova 21, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000971780.
gng-158515
Grdiša Rok, Orešje 82, Ptuj, osebno izkaznico, št. 000387147. gnu-158351
Greifoner Herman, Štrihovec 60, Šentilj v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
000733250. gnu-158026
Grmek Jožef, Gabrovica 8, Komen, osebno izkaznico, št. 001016311. gny-157922
Gspan Barbara, Na Straški vrh 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001775351.
gnz-158521
Hadžipašić Nihad, Trg mladinskih delovnih brigad 2, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 000349317. gnk-158461
Hakl Almira, Cesta 14 divizije 93,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1171542.
gnf-157941
Hamler Sonja, Krog, Brodarska 51, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 1448474.
gng-157865
Hodžić Asima, Ižanska cesta 398/T,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 188470.
gnv-158175
Hodžić Sabaheta, Japljeva ulica 4A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000210514.
gnp-158106
Hojnik Anja, Gosposvetska c. 14, Maribor, osebno izkaznico, št. 000015982.
gnr-158529
Hribernik Tomaž, Cesta na Roglo11D,
Zreče, osebno izkaznico, št. 001641034.
gnn-157933
Hriberšek Mojca, Apače 151, Lovrenc
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
000911234. gnz-158021
Hrovat Ivana, Strmov 12, Kranj, osebno
izkaznico, št. 73004. gno-158507
Ihan Alojz, Sp. Rudnik I/37, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1471594.
gnb-158320
Iskra Ines, Gerlinci 114, Cankova, osebno izkaznico, št. 1219845. gnu-157876
Jagodic Marija, Hraše pri Preddvoru 6,
Preddvor, osebno izkaznico, št. 000170903.
gnf-158391
Jakovac Saša, Foitova 4, Velenje, osebno izkaznico, št. 001395805. gnn-158383
Janžekovič Vojko, Ličenca 21, Loče pri
Poljčanah, osebno izkaznico, št. 161940.
gnc-157969
Jarec Marija, Zalog 4, Tolmin, osebno izkaznico, št. 000984939. gnb-158020
Jelenc Krašovec Sabina, Maroltova 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 402009.
gnt-158327
Jenisch Irma, Parecag 98, Sečovlje –
Sicciole, osebno izkaznico, št. 000500513.
gnf-158341
Jeram David, Podpleče 4, Cerkno, osebno izkaznico, št. 164107. gnr-158379
Jere Tomaž, Javor 15, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001169872. gnr-158579
Jerič Bojan, Mali vrh 7a, Mirna Peč,
osebno izkaznico, št. 235003. gnf-157891

Deržek Franka, Podgorska 3, Kočevje, osebno izkaznico, št. 001119186.
gni-158388
Deržek Jošt, Podgorska 3, Kočevje, osebno izkaznico, št. 001182830.
gnj-158387
Dietrich Marica, Maistrova ulica 22,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001373647.
gnh-158214
Dimitrijević Dominik, Reška ulica 35,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000234313.
gnl-158510
Doberšek Urbanc Alojzija, Bratov Jakopič ulica 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000083957. gnw-158024
Dobršek Janko, Trnovec pri Slovnski
Bistrici 16, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št. 001377186. gnv-158350
Dolenc Igor, Nade Ovčakove 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 847694.
gno-158282
Dolinar Joško, Tugomirjeva 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000830952.
gnt-158027
Doljak Miroslav, Tabor 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000339749. gng-158015
Dragič Marjana, Trg revolucije 6A, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000399445.
gno-158207
Drofenik David, Imeno 71, Podčetrtek,
osebno izkaznico, št. 904112. gnv-158375
Duler Jernej, Trg svobode 17, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 1380108.
gnh-157889
Đukarič Srečko, Prešernova 11, Orehova vas, osebno izkaznico, št. 768416.
gnr-158029
Erčulj Jože, Sadinja vas, V Črešnjico 5,
Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
641557. gnq-158480
Erjavec Ana, Rozmanova 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000422484.
gng-158540
Erzetič Vojko, Rimska cesta 12A, Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št. 001235389.
gnh-158464
Fijavž Luka, Grajski trg 17, Vitanje, osebno izkaznico, št. 1632185. gny-157972
Filipaj Marjana, Zg. Pirniče 124/a,
Medvode, osebno izkaznico, št. 1657539.
gnl-157860
Filipčič Ida, Razlagova 3, Maribor, osebno izkaznico, št. 192630. gnp-158031
Filipič Marko, Trata 107, Gorenja vas,
osebno izkaznico, št. 1339282. gni-157963
Fortuna Karin, Šarhova 30, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000967911.
gns-158478
Furlanič Tomaž, Glagoljaška 1B, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000951429.
gnl-158310
Gabrijelčič Roza, Glavarjeva 45, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1079090.
gno-157982
Gačnik Klaudija, Ulica Tončke Čečeve 23, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000400665. gnz-158121
Gačnik Klemen, Ulica Tončke Čečeve 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001335296.
gny-158122
Gačnik Vesna, Ulica Tončke Čečeve 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001335309.
gnb-158120
Galjot Janez, Gasilska 64, Mengeš, osebno izkaznico, št. 000651710.
gno-158557
Geder Aleksandra, Norički vrh 4, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 1332956.
gnb-157895

Stran

Stran

4960 /

Št.

77 / 16. 7. 2004

Jeršin Marija, Preglov trg 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1152749. gni-158138
Jojić Predrag, Ulica 1. maja 14, Postojna,
osebno izkaznico, št. 16404. gnv-157875
Jovanović Katarina, Grablovičeva ulica 26, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1385003. gnj-158312
Jugovic Marija, Poljedeljska 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 335902. gnd-158268
Jurjevčič Lidija, V Loki 18, Brezovica
pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 249963.
gnr-158279
Jurjevič Barbara, Bukovec 16, Kočevska
Reka, osebno izkaznico, št. 001408176.
gnu-157926
Karneža Aleš, Kovača vas 35, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001715097.
gni-158213
Karneža Zdenka, Kovača vas 35, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001715094. gnj-158212
Kepic Mohar Alenka, Pipanova 62,
Šenčur, osebno izkaznico, št. 272367.
gnc-158194
Kirbiš Peter, Zg. Korena 49C, Zgornja
Korena, osebno izkaznico, št. 000899917.
gnj-157912
Klanšek Edvard, Rožna dolina cesta
IV. št. 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000459700. gnl-158010
Klemenčič Dejan, Prešernova 33, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001077243.
gnu-158476
Klobučar Igor, Živaličeva 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1144960.
gns-158228
Kobal Rene, Miren 137A, Miren, osebno
izkaznico, št. 000934017. gnc-158169
Kodra Ana, Na peči 4, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000708378. gnh-157839
Kodrič Marija, Breg 65, Žirovnica, osebno izkaznico, št. 000288441. gnd-158343
Kološa Ludvik, Ivanovci 7, Fokovci,
osebno izkaznico, št. 279819. gnc-157894
Kompan Daniela, Lackova 233E, Limbuš, osebno izkaznico, št. 000615956.
gnv-158500
Kontič
Mitja,
Koroška
cesta
33/a, Velenje, osebno izkaznico, št.
1143186. gnc-158369
Korošec Aleš, Sp. Gorje 151/b, Zgornje Gorje, osebno izkaznico, št. 891659.
gnc-157869
Korošec
Sebastjan,
Hrastovec
55/c, Velenje, osebno izkaznico, št.
1774877. gnx-158048
Korpar Petra, Vanetina 11, Cerkvenjak,
osebno izkaznico, št. 1787542. gnl-158485
Korpič Jožef, Dravci 7, Videm pri Ptuju,
osebno izkaznico, št. 654004. gnq-158355
Kosmač Jože, Loka 7, Šentjernej, osebno izkaznico, št. 001483676. gnx-158023
Kotnik Klemen, Bodrež 30, Grobelno, osebno izkaznico, št. 000379802.
gno-157932
Kovačič Irena Marija, Postojnska 28,
Rakek, osebno izkaznico, št. 000716442.
gni-158288
Kozar Vasja, Lomanoše 56, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 1417724.
gnz-157896
Kozarević Đorđo, Cesta Leona Dobrotinška 16, Šentjur, osebno izkaznico, št.
AH16291. gnp-158531
Kozel Marica, Senčak 9D, Juršinci, osebno izkaznico, št. 000904064. gnm-158334
Kragolnik Bojan, Ljubljanska cesta 33,
Celje, osebno izkaznico, št. 001234543.
gnw-158399
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Krajnc Bojan, Ložina 5, Zgornji Leskovec, osebno izkaznico, št. 907472.
gne-158517
Krajnc Denis, Ranca 30A, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 001279766.
m-912
Krajnc Leopold, Gorkega 51, Maribor, osebno izkaznico, št. 000447526.
gnt-158377
Krejči Olga, Privoz 18, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 67557. gnv-158325
Kresnik Luka, Laška vas pri Štorah 33A,
Celje, osebno izkaznico, št. 001645372.
gnt-157927
Krevh Zorec Helena, Cesta k Dravi 5,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1697667.
gnk-158386
Kroflič Simona, Rove 11, Frankolovo, osebno izkaznico, št. 1159080.
gnc-157944
Krpetič Tamara, Tomšičeva 24, Piran
– Pirano, osebno izkaznico, št. 001527666.
gnb-158345
Krušnik David, Drenov grič 84, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 396866. gnm-157884
Kržmanc Gašper, Drenov grič 68, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000713718.
gnx-158123
Kukenberg Damjan, Založe 5, Polzela, osebno izkaznico, št. 000944988.
gnd-157918
Kumar Ratko, Bevkova 38, Kamnik, osebno izkaznico, št. 000500326.
gns-158103
Kumer Tanja, Pristava 8A, Cirkulane, osebno izkaznico, št. 000410337.
gnj-158162
Kuralt Ivanka, Titova 100, Jesenice, osebno izkaznico, št. 000842392.
gnz-158346
Kuster Marijan, Sv. Primož nad Muto
17, Radlje ob Dravi, osebno izkaznico, št.
001523588. gnz-157921
Kutanjc Tanja, Jakčeva 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000221067.
gnb-158495
Kutnjak Jan, Planina 12, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001684605. gnv-158400
Kužnik Branka, Na Livadi 10, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000538390.
gnx-158473
Kužnik Drago, Na Livadi 10, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000962758.
gny-158472
Lačen Boštjan, Podvinci 83B, Ptuj, osebno izkaznico, št. 001032456. gno-158332
Laketić Vladimir, Beblerjev trg 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 173778.
gnx-158523
Lampe Katja, Vašca 1, Cerklje na Gorenjskem, osebno izkaznico, št. 001611284.
gns-157928
Lapajne Sonja, Pod Taborom 9, Sežana, osebno izkaznico, št. 000707131.
gnw-158374
Lednik Ignac, Tomšičeva cesta 53, Velenje, osebno izkaznico, št. 000083267.
gnv-157925
Leskovec Damjan, Obrežje 10, Jesenice na Dolenjskem, osebno izkaznico, št.
000045692. gny-158447
Lewicki Vida, Streliška 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 722363. gnl-158285
Lotrič Metka, Nova vas 49, Zgornja
Besnica, osebno izkaznico, št. 1621250.
gnb-158370
Luc Vesna, Ulica Hreoja Lacka 3, Celje, osebno izkaznico, št. 000957754.
gnq-158455

Lunežnik Marjetka, Trg Alfonza Šarha
18, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico,
št. 000976472. gnm-158034
Magajna Bogomil, Olge Mohorjeve 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1242876.
gnz-157846
Mahnič Marjan, Dragomelj 65A, Domžale, osebno izkaznico, št. 001096142.
gnc-157994
Manfreda Jan, Cankarjeva 58, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000981861.
gny-158022
Marek Crnjac Leila, Slivniška 10, Orehova vas, osebno izkaznico, št. 001433447.
gni-158188
Marić Nikolaj, Štihova ulica 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1719526.
gny-158272
Marić Sreta, Štihova ulica 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 291292. gnx-158273
Marinčič Rozalija, Gibina 59, Ljutomer, osebno izkaznico, št. 001576965.
gnh-158164
Markovič Marija, Reboljeva 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000541066.
gnq-158530
Martinc Zlatko, Maistrova ulica 4, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 1503834.
gns-158353
Matko Mihaela, Starograjska ulica 24,
Radeče, osebno izkaznico, št. 000453149.
gni-158038
Maver Polona, Kermaunerjeva ulica 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001185478.
gnt-158177
Mencin Milan, Gabrijele 53, Krmelj,
osebno izkaznico, št. 868975. gnv-158275
Mestek Igor, Razbor 6, Dramlje, osebno
izkaznico, št. 001601354. gnc-157919
Miketič Miklavž Niko, Verd, Jagrova
cesta 7, Vrhnika, osebno izkaznico, št.
000251184. gng-158565
Mirković Aco, Smrtnikova 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000793071.
gnb-158045
Mislovič Marija, Borovci 42A, Markovci, osebno izkaznico, št. 000613284.
gnq-158330
Mittoni Jana, Predilniška ulica 26, Litija, osebno izkaznico, št. 000319788.
gne-158567
Močnik Marija, Poženik 49, Kranj, osebno izkaznico, št. 1555901. gnd-158118
Moškrič Živa, Cesta druge grupe odredov 49, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000309631. gnw-158124
Mrgole Tone, Zbure 5, Šmarješke Toplice, osebno izkaznico, št. 000194844.
gns-158328
Najrajter Andrej, Na Šancah 8, Ravne na Koroškem, osebno izkaznico, št.
001721861. gno-158307
Novak Marjan, Škrjančeva 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 804574. gno-158482
Novak Urška, Male Lašče 85, Velike
Lašče, osebno izkaznico, št. 1734104.
gnc-158144
Novak Vanda, Celovška 126, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 331840. gnk-157986
Novarlić Budimir, Šišenska cesta 31,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 955500.
gnr-158304
Oberč Polona, Vrhovci Cesta III / 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001245344.
gnq-158555
Oberstar Anja, Turjaško naselje 22, Kočevje, osebno izkaznico, št. 001778303.
gnn-158208
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Oblak Franc, Suška cesta 2, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000358403.
gni-158538
Oblak Stanislava, Suška cesta 2, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 000329052.
gnl-158539
Ogulin Katarina, Osojnik 24, Semič, osebno izkaznico, št. 001327109.
gnx-158198
Okorn Aleš, Pipanova cesta 37, Šenčur, osebno izkaznico, št. 000329409.
gnr-157929
Okorn Brigita, Spodnje Vodale 1, Tržišče,
osebno izkaznico, št. 779965. gnf-158191
Okrožnik Domen, Hruševo 48, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001780024.
gnj-158562
Omerdić Semir, Titova 88, Jesenice, osebno izkaznico, št. 1020374.
gny-157872
Orkič Anton, Podrečje 1B, Domžale, osebno izkaznico, št. 001035649.
gnn-157833
Osmani Naser, Trg Prešernove brigade 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001704902. gny-158497
Oven Franc, Čolnišče 16, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 804865.
gnq-158255
Pandel Klara, Pod Gonjami 71, Prevalje, osebno izkaznico, št. 1788701.
gnk-157890
Panič Franc, Pod smrekami 16, Šempeter v Savinjski dolini, osebno izkaznico, št.
000320258. gnp-158206
Paradiž Vekoslav, Glavni trg 2,
Muta, osebno izkaznico, št. 000030621.
gnj-158187
Pavalec Boštjan, Prušnikova 14, Maribor,
osebno izkaznico, št. 217736. gnl-157960
Pečarič Albinca, Strossmayerjeva 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1648058.
gnc-157794
Pečnik Aljaž, Kasaze 105A, Petrovče, osebno izkaznico, št. 000874137.
gnj-158037
Pečovnik Mateja, Solčava 10, Solčava, osebno izkaznico, št. 1361187.
gnb-157945
Perčič Ana, Stanežiče 36, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000421846.
gnl-157835
Perhavec Evelina, Lukežiči 11, Renče, osebno izkaznico, št. 001120013.
gny-158322
Perko Marija, Gorenjska cesta 24, Naklo, osebno izkaznico, št. 000563925.
gnq-157930
Perne Joži, Pod strahom 18, Škofljica,
osebno izkaznico, št. 1518654. gnf-158066
Perviz Munir, Dekani 14B, Dekani, osebno izkaznico, št. 000547364. gnl-158160
Petek Milan, Podgorje 76, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, osebno izkaznico, št.
1109489. gnl-158035
Petrič Jožica, Duplje 27, Vipava, osebno
izkaznico, št. 000872056. gnd-158318
Pezić Samir, Cesta talcev 8/b, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 148824. gng-158490
Pirih Adam, Šentviška gora 7A, Slap ob
Idrijci, osebno izkaznico, št. 001268405.
gnv-158300
Pirih Ramona, Šentviška gora 7A, Slap
ob Idrijci, osebno izkaznico, št. 001268418.
gny-158297
Pirih Sibila, Šentviška gora 7A, Slap ob
Idrijci, osebno izkaznico, št. 001268432.
gnw-158299

Rogelja Darja, Tržaška 18, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1026703.
gnu-158176
Rojc Bunc Marjetka, Šinigojska 2/a,
Dornberk, osebno izkaznico, št. 1110132.
gns-157903
Romič Davorin, Zg. Dobrenje 21, Šentilj v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
000418820. m-919
Rot Vladimir, Verovškova ulica 29,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 93801.
gnz-158146
Rudolf Ludvik, Mala Nedelja 35, Mala
Nedelja, osebno izkaznico, št. 001035131.
gnr-158329
Sardoč Andrej, Večna pot 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 130398. gnm-158134
Satler Damijan, Tomažičeva ulica 9A, Miklavž na Dravskem polju, osebno izkaznico,
št. 001541852. gnm-158209
Sebič Aleksander, Ul. F. Malgaja 4,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 33887.
gny-158047
Seifert Marina, Slomškova 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 496046. gnx-157848
Sever Kristina, Trubarjeva 21/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 937359.
gns-157853
Sežun Tiberij, Trg prekomorskih brigad 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000333979.
gnc-158019
Silič Nataša, Cesta na Lenivec 22, Sežana, osebno izkaznico, št. 000965652.
gnb-158195
Simičević Radojca, Pod Lipami 24,
Celje, osebno izkaznico, št. 000427893.
gnh-158364
Sinković Frančiška, Streliška 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 7416. gnc-158269
Skok Ernest, F. Bidovca 5, Izola
– Isola, osebno izkaznico, št. 000935772.
gne-158342
Slapšak Bogdan, Podjavorškova 5,
Celje, osebno izkaznico, št. 000257141.
gne-157892
Slunjski Kristjan, Šarhova 30, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001784437.
gnt-158477
Smolinsky Tomaž, Zvonarska 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1537746.
gnj-158137
Smrekar Janez, Sobrače 8, Šentvid
pri Stični, osebno izkaznico, št. 1225313.
gnd-158218
Soklič Frančišek, Ul. 28. maja 55,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 980972.
gno-158082
Spreiz Barbara, Streliška 69, Maribor, osebno izkaznico, št. 1163853.
gnx-158373
Srdarev Ester, Brodarjev trg 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001100336.
gnd-158543
Srpan Katja, Vodovodna pot 34, Rakek, osebno izkaznico, št. 001347913.
gnu-158576
Stančič Deržaj Frančiška, Celovška 143,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 129312.
gnu-157851
Stanojević Božidara, Zarnikova 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1544458.
gnt-158302
Stare Umek Irena, Kogejeva ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000142232.
gnn-158008
Stegmuller Rudi, Spodnji Kamneščak 23,
Ljutomer, osebno izkaznico, št. 1530082.
gnj-157887

Pirih Vojko, Šentviška gora 7A, Slap ob
Idrijci, osebno izkaznico, št. 000045132.
gnu-158301
Pirnat Luka, Tržaška cesta 91, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001614732.
gnh-158564
Piškur Saša, Dežmanova ulica 3, Lesce, osebno izkaznico, št. 001346775.
gnp-158156
Planinšek Aleš, Zg. Konjišče 11, Apače, osebno izkaznico, št. 001557009.
gni-158313
Podgrajšek Klara Sara, Grad 59, Cerklje na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
001063206. gnp-157931
Podreka Lilijana, Lukini 18, Gračišče,
osebno izkaznico, št. 1520131. gnr-157904
Polach Marjan, Mestni trg 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000671773.
gns-158128
Polanec Valentino, Vrhole pri Konjicah
98/a, Zgornja Ložnica, osebno izkaznico,
št. 894736. gng-158040
Polesnik Da,jan, Podvin pri Polzeli 1b,
Polzela, osebno izkaznico, št. 000345482.
gnt-158527
Polner Alja, Kamniška 34, Maribor, osebno izkaznico, št. 1135889. gnm-158184
Polner Blaž, Kamniška 34, Maribor, osebno izkaznico, št. 1596089. gnn-158183
Pongračič Andrej, Njegoševa cesta 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000103506.
gno-158107
Porekar Jan, Vrhovci, Cesta X/43,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 30936.
gny-158172
Poropat Marjan, Gregorčičev drevored 19, Postojna, osebno izkaznico, št.
001110767. gnw-158349
Poslek Vladimir, Pod Ostrim vrhom 30A,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000359750.
gng-158290
Potočnik Silvo, Jamova cesta 48, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000356233.
gnm-158109
Povoden Marija, Zaloška 83, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000421394.
gnp-158506
Praznik Majda, Kumrovška ulica 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 314098.
gnw-158149
Predikaka Sandi, Lovrenc na Dravskem
polju 96, Lovrenc na Dravskem polju, osebno izkaznico, št. 000818145. gnt-158577
Primc Godina Petra, Mereče 28, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 796690.
gny-157897
Prošt Robert, Gradišče 39A, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001489227.
gno-158157
Radomin Sandi, Glinškova ploščad 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 955398.
gni-157988
Rajovic Kristina, Vreskovo 42, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 1112422. gnk-157861
Rauter Boris, Jakčeva 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001070694. gnl-158460
Rebernak Zlatka, Makole 31, Makole, osebno izkaznico, št. 001021771.
gnr-158204
Renko Peter, Malejeva ulica 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000261320.
gne-158292
Resnik Cene, Ribniška ulica 21, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000314492.
gni-157838
Rodošek Jasna, Križevniška 14, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001065842.
gne-158467
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Sternad Franci, Cesta XVII / 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000324162.
gnh-158514
Stević Branko, Preglov trg 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001010856.
gnn-158033
Stoković Milivoje, Podbrežna 2, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001757185. gnh-158314
Struna Marić Mojca, Štihova ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1479739.
gnb-158270
Sušnik Špela, Škofjeloška cesta 17,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001338063.
gnp-157806
Svenšek Tadej, Lovrenc na Dravskem polju 123/d, Lovrenc na Dravskem
polju, osebno izkaznico, št. 1372530.
gne-157867
Szilagyi Denes, Ulica Lojzeta Spacala 38, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001128257. gni-158513
Šandor Boris, Mladinska ulica 6, Radenci, osebno izkaznico, št. 1238109.
gnd-157893
Šarc Lea, Zaloška 83, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 396388. gnm-157809
Šaver Aleš, Glinškova ploščad 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1389981.
gnx-158298
Šefman Sardoč Barbara, Večna pot 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 117362.
gnl-158135
Šel Ivan, Clevelandska ulica 19, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1055893.
gnm-158284
Šenveter Slavica, Ploderšnica 23, Zgornja Velka, osebno izkaznico, št. 000303759.
m-915
Šepul Blaž, Stržovo 73, Mežica, osebno
izkaznico, št. 1217322. gni-157863
Šereg Ana, Bratov Rozmanov 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1450412.
gnc-157819
Šinkovc Jasna, Podlimbarskega ulica 45/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
127685. gnx-158148
Šinkovec Janja, Kresnice 91, Kresnice,
osebno izkaznico, št. 620029. gnz-157996
Škrinjar Nataša, Pri opekarni 30, Maribor, osebno izkaznico, št. 1284592.
gns-158203
Šlamberger Martin, Dobovec 44, Rogatec, osebno izkaznico, št. 000599694.
gnl-158360
Šnajder Julijana, Efenkova 1, Žalec,
osebno izkaznico, št. 348965. gnl-158185
Šoštarič Mojca, Kersnikova 13, Maribor, osebno izkaznico, št. 000987289.
gns-158503
Špruk Miha, Topole 2, Mengeš, osebno
izkaznico, št. 001363943. gnk-158561
Štampar Simon, Glavna ulica 82, Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
001403416. gnt-158402
Štefanič Lovrenc, Dobliče 52, Črnomelj,
osebno izkaznico, št. 637612. gnh-158039
Štekar Jožef, Bevkova 2, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 000733896.
gne-158317
Štempihar Terezija, Gogalova ulica 4,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000987882.
gnx-157923
Štivan Bojan, Rašiška 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 357418. gnp-157856
Štrukelj Marjanca, Bratovševa ploščad
7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1202987.
gnu-158226
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Štrukelj Vincenc, Celovška 106, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000430155.
gnv-158550
Šubic Mateja, Gogalova 8, Kranj, osebno
izkaznico, št. 1253208. gnz-158371
Šunta Anton, Pintarjeva 38, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 811885.
gnf-158041
Šuntner Andreja, Betnavska 16, Maribor, osebno izkaznico, št. 000298731.
gnf-158366
Šuster Vlado, Šlandrova 11, Velenje, osebno izkaznico, št. 000047838.
gnp-158381
Šušnjara Boris, Kamniška cesta 11,
Domžale, osebno izkaznico, št. 933899.
gnc-158219
Tkalec Branimir, Ljubljanska cesta
56, Celje, osebno izkaznico, št. 745009.
gne-157942
Toroš Robert, Plešivo 48, Dobrovo
v Brdih, osebno izkaznico, št. 1200017.
gni-157888
Traven Janez, Petkovec 46, Rovte, osebno izkaznico, št. 000372999. gnp-158006
Trlep Samo, Ogljenšak 6, Zgornja Polskava, osebno izkaznico, št. 001236827.
gnp-158356
Trstenjak Vlasta, Jamova 54, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000845813.
gnr-158554
Tržan Martin, Vodice pri Slivnici 10,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 000937506.
gnu-158401
Turk Matevž, Žirovnica 25, Žirovnica, osebno izkaznico, št. 001126010.
gnf-158316
Tuvić Stojanka, Brodarjeva ulica 4,
Celje, osebno izkaznico, št. 000403052.
gng-158215
Urbas Aleš, Ob Grosupeljščici 4, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 478883.
gnp-158081
Vahčič Marjan Aleš, Dergomaška 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001391343.
gnm-158559
Valant Ivanka, Trubarjeva 35, Laško,
osebno izkaznico, št. 656120. gnu-158376
Verzel Anton, Leona Zalaznika 32,
Maribor, osebno izkaznico, št. 190067.
gnf-157966
Vettorazzi Renata, Spodnje Stranje 6,
Stahovica, osebno izkaznico, št. 1485814.
gnx-157998
Vidič Vera, Pod gozdom 14, Tolmin,
osebno izkaznico, št. 76045. gnz-157871
Vodopivec Hermina, Proletarska 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 297030.
gnk-158111
Vohl Anton, Metava 5, 2229 Malečnik,
osebno izkaznico, št. 562771. gnq-158180
Vuković Dragutin, Obala 117, Portorož
– Portorose, osebno izkaznico, št. 686310.
gnx-157898
Zagorc Ivan, Bognarjeva pot 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000036602.
gnf-158466
Zajc Erika, Muljava 5/a, Ivančna Gorica, osebno izkaznico, št. 1248105.
gnm-157984
Zajec Janez, Špitalič 6B, Motnik, osebno
izkaznico, št. 000019048. gnl-158535
Zajec Jože, Kopna pot 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1051592. gnm-158434
Zalokar Terezija, Adamičeva 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000030233.
gnv-158475
Zavolovšek Bernardka, Bočna 21, Gornji grad, osebno izkaznico, št. 000014206.
gny-158572

Zlatanovski Ruža, Lenardonova ulica 6,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000421481.
gny-158397
Zorin Peter, Brezje 11, Podplat, osebno
izkaznico, št. 979135. gno-157957
Žabar Darko, Huče 85, Kanal, osebno
izkaznico, št. 1278184. gnh-157864
Žaže Ema, Tolsti vrh 63A, Ravne na Koroškem, osebno izkaznico, št. 000899996.
gnk-158011
Žurga Janez, Šentpavel na Dolenjskem
32, Šentvid pri Stični, osebno izkaznico, št.
000650978. gnm-158484

Vozniška dovoljenja
Abdić Uroš, Pod Strahom 28, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1460041, reg. št. 212029. gnl-158560
Abrahamsber Ladislav, Planina 121,
Planina, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S11699, izdala UE Postojna. gnz-158471
Aleksić Predrag, Krimska ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. a do
50km/hBGH, št. S1866843, reg. št. 263886.
gnb-158545
Antolin Daniel, Mladinska 39, Odranci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13320, izdala UE Lendava. gnq-158205
Anzelc Majda, Dornavska cesta 2, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S534713,
izdala UE Ptuj. gns-157978
Aplinc Ana, Vorančeva 16, Radlje ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 2881, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnh-157914
Appiah Regina, Los Angeles, Amerika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1040788, reg. št. 17105. gnu-158151
Ašič Pušnik Manja, Rudarska cesta 1, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 10237, izdala UE Trbovlje. gnk-158161
Atanovski Ljudmila, Medno 32/e, Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50kmH BGH, št. S 2079946, reg. št.
132058, izdala UE Ljubljana. gnl-158335
Bah Andrej, Dobležiče 36, Lesično, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 19195,
izdala UE Šmarje špri Jelšah. gng-158265
Baloh Boštjan, Svetčeva pot 3, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
19783, izdala UE Kamnik. gnn-158458
Barlič Vinko, Chengdujska cesta 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S1864383, reg. št. 7447, izdala
UE Ljubljana. gnk-157836
Batagelj Matija, Jelarji 10B, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1217221, reg. št. 39613. gnw-158524
Belšak Peter, Medič 46, Kamnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S1975084, reg. št. 116507, izdala UE Maribor. gnl-158210
Bernot Jurij, Godič 38, Kamnik, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S000815834, reg.
št. 000006837. gns-157803
Bernot Nevenka, Godič 38, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S000208483,
reg. št. 000001256. gnr-157804
Birsa Matilda, Bevkova 2, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
831640, reg. št. 4346, izdala UE Ajdovščina. gnv-157900
Bombek Filipina, Ptujska cesta 20,
Ormož, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7069, izdala UE Ormož. gnj-157812
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Božič Suzana, Jagodje 29A, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
3451, izdala UE Izola. gny-158072
Božiček Stefano, Seča 80, Portorož
– Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 46778, reg. št. 11631, izdala UE Piran.
gnk-158440
Bračič Franc, Pobrežje 60A, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. ABCE, št.
S788246. gnb-158070
Brašdič Zlatka, Trdinova cesta 24,
Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 39658, izdala UE Novo mesto.
gnk-158086
Brezovec Monika, Ribno,V Dobje 4,
Bled, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1934377, reg. št. 29845, izdala UE Radovljica. gnw-157999
Brilej Maja, Prisojna ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1537181. gnw-158099
Brolih Tomaž, Milje 40, Visoko, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 1468673, reg.
št. 41460. gnu-157801
Burjak Anže, Novo polje, Cesta II/13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1459681, reg. št. 215616, izdala UE
Ljubljana. gnc-158294
Celan Suzana, Smolnik 10, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S1808364,
reg. št. 4548, izdala UE Ruše. m-891
Cilenšek Boris, Trebinjska ulica 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
42125, reg. št. 47131, izdala UE Ljubljana.
gnc-158419
Cvetko Stanko, Svetinci 9, Destrnik, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S1440247,
izdala UE Ptuj. gng-158065
Čad Maja, Ježa 18, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1215598, reg. št.
222413, izdala UE Ljubljana. gnz-158171
Čuk Emil, Polževa ulica 12 Č, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, št. S001456290,
reg. št. 299. gns-158078
Dedić Nermin, Partizanska 22A, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 7376. gno-158232
Derling Petra, Prebačevo 54, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1552128, reg. št. 51147, izdala UE Kranj.
gnq-158084
Dernovšek Simon, Pot v Mlake 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 1001001, reg. št. 151004, izdala UE Ljubljana. gnk-158336
Dovgan Venčeslav, Ljubljanska cesta
72 A, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S001111015, reg. št. 16791, izdala UE Domžale. gns-158028
Đukelić Nataša, Hafnerjeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1866774, reg. št. 263825, izdala UE
Ljubljana. gnb-158324
Erčulj Jože, Sadinja vas, V Črešnjico
5, Ljubljana-Dobrunje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S 2033011, reg. št.
45600, izdala UE Ljubljana. gnr-158479
Ferhatović Enver, Levarjeva ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1827847, reg. št. 243791. gnp-158306
Ficko Boštjan, Ulica Hermana Potočnika 21, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S1608723, reg. št. 211140.
gnz-158496
Filipič Marko, Trata 107, Gorenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
15381, izdala UE Škofja Loka. gnj-157962
Forjan Nataša, Stara ulica 3, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 34384.
gni-158238

Hodžić Asima, Ižanska cesta 398/T,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1963637, reg. št. 171153, izdala UE
Ljubljana. gnw-158174
Hodžić Sabaheta, Japljeva ulica 4A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1597498, reg. št. 256560, izdala UE
Ljubljana. gnq-158105
Horvat Igor, Trnovci 14, Sveti Tomaž, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/hBGH, reg.
št. 11794, izdala UE Ormož. gnh-158243
Horvat Janez, Gradiška 31, Straža,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št.
12194. gnw-158224
Hosnar Anica, Kot 58, Bovec, vozniško
dovoljenje, št. S 1841896, izdala UE Tolmin.
gny-157797
Hozjan Štefan, Mala Polana 80, Velika Polana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 13268, izdala UE Lendava.
gnb-157970
Hribar Ivan, Marija Reka 65, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S000904309, izdala UE Žalec. gnd-158393
Hribar Jožef, Jereka 9, Bohinjska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. AFGH, št.
S606149, reg. št. 2179. gnc-158244
Hrovat Stanko, Jurka vas 3, Straža, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. S825376,
reg. št. 11703. gnb-158220
Huber Rasto, Kajuhova 6, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
31478. gnw-157824
Ičanović Emina, Ilirska ulica 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1549902, reg. št. 247283. gnx-158498
Jakša Klemen, Kajuhova pot 3, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1109501, reg. št. 16686, izdala UE Kamnik.
gns-157953
Jašovec Kristjan, Bašelj 7/a, Preddvor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1375342, reg. št. 45542, izdala UE Kranj.
gns-157828
Jenšac Igor, Ptujska cesta 113, Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1882819, reg. št. 24019, izdala UE Slovenska Bistrica. m-896
Jere Tomaž, Javor 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S1871082,
reg. št. 201251. gns-158578
Jeršin Marija, Preglov trg 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1794439, reg. št. 188407, izdala UE Ljubljana. gnh-158139
Jezeršek Mojca, Tičnica 14, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8557,
izdala UE Vrhnika. gnq-158155
Jontez Nataša, Riharjeva ulica 40, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
999026, reg. št. 206489, izdala UE Ljubljana. gnu-158001
Jonuzi Jusuf, Trg osvoboditve 9, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1666690, reg. št. 5357, izdala UE Lenart. gnj-158237
Jovad David Jure, Vošnjakova ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1868623, reg. št. 264103, izdala UE
Ljubljana. gnm-158259
Jovanović Katarina, Grablovičeva ulica
26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1190710, reg. št. 219292, izdala
UE Ljubljana. gnk-158311
Jurjevčič Lidija, V Loki 18, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 2663, izdala UE Vrhnika. gns-158278

Gabrič Mirko, Bezje 2, Kranjska Gora,
vozniško dovoljenje, št. S1313858, izdala
UE Jesenice. gne-158067
Gerlič Gorazd, Rapočeva ulica 18, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1533935, reg. št. 104861, izdala UE Maribor. gnh-158264
Geršak Alenka, Tavčarjeva 15, Jesenice,
vozniško dovoljenje, št. S 1509073, izdala
UE Jesenice. gnv-158450
Glad Maja, Mestni log II št. 44, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S203298, reg. št. 9897, izdala UE Kočevje.
gnk-158186
Goldinski Gregor, Matija Gubca 32,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
S1605264, reg. št. 40885. gnv-157975
Golob Dejan, Na Dobravi 16, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 914117, reg. št. 96810, izdala
UE Maribor. gnd-158518
Gologranc Brigita, Goričica 30, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1636856, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnk-157936
Gomboc Dušan, Na Brežini 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/hBGH,
št. S1792276, reg. št. 31351. gne-158492
Gorenc Jaka, Kneza Koclja 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
35333, izdala UE Novo mesto. gnl-158085
Gornik Ines, Galičeva ulica 30, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1501939, reg. št. 245409, izdala UE Ljubljana. gni-158088
Goršic Anton, Zatišje 5, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 4097.
gnt-158502
Gorza Andreja, Brodarjev trg 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1945513, reg. št. 265036, izdala UE Ljubljana. gng-158115
Gracelj Srečko, Tomšičeva 9, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 11900, izdala UE Slovenj Gradec.
gny-157822
Grdiša Rok, Orešje 77, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S1636032, izdala UE Ptuj. gnq-157980
Gregorčič Matjaž, Ulica Sergeja Mašera 4A, Kobarid, vozniško dovoljenje, št.
S1380286, izdala UE Tolmin. gnz-158246
Gregorčič Uroš, Žagarjeva ulica 5, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S1289542.
gne-158242
Gspan Barbara, Na Straški vrh 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S732207, reg. št. 61290. gnb-158520
Gubenšek Marko, Iršičeva 4, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1770769,
reg. št. 25891, izdala UE Celje. gnt-158231
Gubenšek Primož, Mirna pot 7, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S2019008, reg. št. 39685. gnm-158384
Habat Marjan, Ulica pod gozdom 14,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1428956, reg. št. 36138, izdala UE Domžale. gnz-157971
Habjan Vital, Lobodova ulica 6, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
700765, reg. št. 9307, izdala UE Domžale.
gnv-158000
Hajšek Janez, Zg. Hajdina 130/b, Hajdina, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 749331, izdala UE Ptuj. gnw-157849
Herman Stanko, Podgorska cesta 98,
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 11369, izdala UE Slovenj
Gradec. gnz-157821
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Kapl Marko, Sallaumines 10/a, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9225.
gnd-157843
Kapus Marjeta, Latkova vas 201, Prebold, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000902492, izdala UE Žalec. gno-157907
Karneža Zdenka, Kovača vas 35, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S001262036, reg. št. 30392.
gnh-158089
Kavčič Bojan, Cankerjeva ulica 80, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1753667, izdala UE Nova Gorica.
gnc-158069
Kavčič Iztok, Mestni trg 12, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 14379. gnk-157811
Kavčič Peter, Novo Celje 6, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 903152,
izdala UE Žalec. gnu-158051
Kirič Jože, Pavlovci 10, Ormož, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št. 11512,
izdala UE Ormož. gnh-158064
Klep Dragan, Ptijska 57, Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1247659,
reg. št. 21564, izdala UE Slovenska bistrica.
gnm-157959
Klobučar Igor, Živaličeva ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1944517, reg. št. 129727, izdala UE Ljubljana. gnz-158321
Klopčič Alja, Brilejeva ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1593522, reg. št. 218410, izdala UE Ljubljana. gnr-157879
Kočar Olga, Boštajanova 1, Lesce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S900923,
reg. št. 11488. gnq-158080
Kočevar Nada, Bresterniška ulica 1333,
Bresternica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S167023, reg. št. 5191, izdala UE Maribor. gnl-157810
Kočič Zorica, Ruska ulica 14, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S910044, reg. št. 65253, izdala UE Maribor. gnq-157905
Kolar Klemen, Gorica 35D, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S1436779,
reg. št. 40098. gnn-157908
Kolenko Andrej, Srednja Bistrica 58,
Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 12825, izdala UE
Lendava. gns-158403
Kolenko Igor, Dolga vas, Glavna ulica
76, Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, reg. št. 8872.
gnd-157943
Kompan Daniela, Lackova 233, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S802398,
reg. št. 46836. gnu-158501
Kopitar Sebastjan, Vrhe 61, Teharje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1225114,
reg. št. 44314. gnw-158199
Kopitar Sebastjan, Vrhe 61, Teharje,
vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št. 0000025
– inštruktorsko. gnv-158200
Korošec Sebastjan, Hrastovec 55/c, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1961537, reg. št. 25445, izdala
UE Velenje. gnv-158050
Kovač Franc, Cesta pod Rifnikom 16,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/hBCEFGH, št. S001723274, izdala UE
Šentju pri Celju. gnn-158533
Kragolnik Bojan, Ljubljanska cesta 33,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1562342, reg. št. 49536. gnx-158398
Krajšek Mojca, Zadobrova 68, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S180918, reg. št. 36380. gnp-157906
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Krasnič Marjan, Rakitna 183, Preserje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1866456, reg. št. 52963. gnk-158486
Krejči Olga, Privoz 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 689099, reg.
št. 76262, izdala UE Ljubljana. gnu-158326
Križnik Aleš, Roška cesta 21, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1987320, reg. št. 266819, izdala UE
Ljubljana. gnf-158141
Krpan Miran, Merljaki 14, Renče, vozniško dovoljenje, kat. BGHF, reg. št. 14485,
izdala UE Nova Gorica. gnr-157829
Kukenberg Damjan, Založe 5, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S793023,
izdala UE Žalec. gne-157917
Kužnik Drago, Na Livadi 10, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/hBGH, reg.
št. 6132, izdala UE Vrhnika. gnw-158474
Lah Dušan, Praprotnikova ulica 20, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGHC, št. S
876038, reg. št. 106561, izdala UE Maribor.
gnb-157995
Langerholc Mojca, Sv. Duh 123, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, reg. št. 30196, izdala UE Škofja Loka.
gnt-157827
Ličina Mijas, Cesta Cirila Tavčarja 10,
Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S 28856,
izdala UE Jesenice. gnu-157826
Likar Elvica, Smrekarjeva 50, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
4230, izdala UE Izola. gnu-158451
Logar Robert, Stjenkova ulica 8, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
9815, izdala UE Postojna. gni-158113
Lukež Franc, Glavni trg 22, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S287289,
reg. št. 6336. gnp-158456
Madžgaljn Jaka, Žabnica 31, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A le do 50km/h
BGH, št. S1917623, reg. št. 264440, izdala
UE Ljubljana. gnr-158129
Mahnič Marjan, Dragomelj 65A, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S2058716, reg. št. 41331, izdala
UE Domžale. gnd-157993
Makše Boštjan, Pot v dolino 39, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 1613543, reg. št. 224401, izdala UE
Ljubljana. gnz-158096
Malikovič Marjan, Ul. II. Prekomorske
brigade 27E, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S49327, reg. št. 62919. gnd-157968
Manfreda Zdravko, Ul. bratov Babnik 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2030639, reg. št. 170601, izdala UE
Ljubljana. gnq-157855
Marek Crnjac Leila, Slivniška 10, Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/hBGH, št. 1739059, reg. št. 126361,
izdala UE Maribor. gng-158190
Martinc Zlatko, Maistova ulica 4, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 13958, izdala UE Slovenj Gradec.
gnt-158352
Mastnak Jožica, Lokarje 10, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S39729, izdala UE Šentjur pri Celju. gnf-157916
Mašovič Dejan, Ledine 2, Kranjska
Gora, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
961712, izdala UE Jesenice. gnj-157937
Matič Nebojša, S. Apostila 30, Vlasenica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1940569, reg. št. 40768, izdala UE Ljubljana. gnj-158262
Matičič Karmen, Žerjalova ulica 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S929491, reg. št. 197950, izdala UE
Ljubljana. gnj-158462
Medić Samin, Podvine 33, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1259621, izdala UE Zagorje. gnz-158196
Meglič Primož, Na Logu 14, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S001634905,
reg. št. 10952. gno-158457
Meh Mastnak Melita, Cankarjeva ulica 5,
Šmarje pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 20550, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnw-157974
Mehle Marko, Cesta komandanta Staneta 12, Litija, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1941825, izdala UE Litija. gnj-158087
Mencin Milan, Gabrijele 53, Krmelj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št.
6544. gnt-158277
Mittoni Jana, Predilniška ulica 26, Litija, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S2040296. gnf-158566
Mlinar Valentina, Vojkova 25, Idrija, vozniško dovoljenje, št. S000757809, reg. št.
2273. gny-158547
Močibob Damir, Obzidna ulica 15, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 43425, reg. št. 40354.
gnf-157816
Modic Boštjan, Iška Loka 53, Ig, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S1995857,
reg. št. 197057. gnz-158571
Murat Matej, Mestni vrh 88 i, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S1470527,
izdala UE Ptuj. gnz-158071
Najglič Drago, Greenwiška 12, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
S1608068, reg. št. 61088, izdala UE Maribor. gne-158442
Niemelhell Vasja, Raka pri Velenju 38,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1735209, reg. št. 25987, izdala UE
Velenje. gnl-158385
Novak Irena, Viška cesta 47, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BFGH, št. S 1717708, reg. št. 23566, izdala
UE Ljubljana. gnw-158274
Obreza Dušan, Železno 11A, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S002013661, izdala UE Žalec. gnk-158261
Ogorevc Marko, Fram 162, Fram, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S1240365,
reg. št. 95775, izdala UE Maribor.
gnc-158444
Orkič Anton, Podrečje 1B, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S1935001, reg. št. 6654, izdala UE Domžale. gno-157832
Oven Franc, Čolnišče 16, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1934093. gnp-158256
Ožbot Vanda, Volčja draga 79, Volčja
Draga, vozniško dovoljenje, kat. BGHF,
reg. št. 12466, izdala UE Nova Gorica.
gnx-158073
Papež Marko, Polom 17a, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
S1479109, reg. št. 6847, izdala UE Kočevje. gnc-158394
Pavlin Milan, Pod gradiščem 7/a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
872645, reg. št. 51088, izdala UE Maribor.
gnv-158150
Perčič Ana, Stanežiče 36, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S850217, reg. št. 77920, izdala UE Ljubljana. gnm-157834
Perhavec Evelina, Lukežiči 11, Renče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 47671,
izdala UE Nova Gorica. gnq-158230
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Perko Matej, Jeranovo 2, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1568607, reg.
št. 20082, izdala UE Kamnik. gnp-158556
Perković Silvo, Koliška 2 A, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S1263588, reg. št. 33474, izdala UE Domžale. gnr-158104
Perviz Munir, Dekani 14B, Dekani, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. SI51781, reg.
št. 16811. gne-158092
Petek Milan, Podgorje 76, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, reg. št. 8586, izdala UE
Slovenj Gradec. gnx-157823
Petrič Luka, Krka 2, Krka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S1755341, reg. št.
20837, izdala UE Grosuplje. gnw-158549
Pezič Samir, Planina 73, Kranj, vozniško
dovoljenje, št. S 1175066, izdala UE Jesenice. gni-158438
Pirih Darja, Šentviška gora 7A, Slap ob
Idrijci, vozniško dovoljenje, št. S1669338,
izdala UE Tolmin. gnb-158245
Pivač Denis, Cesta Viktorja Svetina 8B,
Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S1788199,
izdala UE Jesenice. gnn-158233
Plajnšek Branko, Dekani 176, Dekani, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S177789, reg. št. 18488. gnr-158229
Podbregar Erika, Polzela 79, Polzela, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S1758275, izdala UE Žalec. gne-158392
Polner Sabina, Kamniška 34, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
875324, reg. št. 72953, izdala UE Maribor.
gnz-157796
Pongračič Andrej, Njegoševa cesta 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S414080, reg. št. 116002, izdala UE Ljubljana. gnn-158108
Por Luka, Ulica Bratov Učakar 74, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1596952, reg. št. 197525, izdala UE Ljubljana. gnu-158126
Porenta Marko, Bilečanska 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1596926, reg. št. 184972, izdala UE Ljubljana. gnn-158508
Poropat Marjan, Bregorčičev drevored
19, Postojna, vozniško dovoljenje, kat.
ABCGH, reg. št. 8858, izdala UE Postojna.
gnv-158225
Požlep Sebastian, Kremžarjeva ulica
18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S1524539, izdala UE Ljubljana.
gnq-158030
Pregelj Andrej, Podmilščakova ulica 33,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1566657, reg. št. 252288, izdala UE
Ljubljana. gnf-158266
Prošt Robert, Gradišče 39 A, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št. 13988, izdala UE Slovenj
Gradec. gnv-158075
Radolič Slavko, Ul. Mileve Zakrajškove
8, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A fo
50km/h BGH, št. S1643571, reg. št. 94632.
gnd-158493
Ravnikar Anton, Mlaka 10, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št.
000021011. gnx-158223
Razgoršek Samo, Cankerjeva 18, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1570503, reg. št. 85464, izdala UE Maribor. gne-158367
Razpotnik Mirjana, Praprotnikova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1792235, reg. št. 175774, izdala UE
Ljubljana. gnp-157981

Šenica Andrej, Pod cvingerjem 29, Dolenjske Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 29285, izdala UE Novo mesto. gnw-157799
Ševerkar Jani, Brodarjev trg 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
244510, reg. št. 48495, izdala UE Ljubljana.
gnp-158481
Šinkovc Jasna, Podlimbarskega ulica
45/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 959203, reg. št. ¸12621, izdala
UE Ljubljana. gny-158147
Škerjanec Jana, Lipje 19A, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001441424, reg. št. 29399, izdala UE Velenja. gnf-158441
Šoštarič Zdravko, Pivolska cesta 44,
Hoče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S719015, reg. št. 65608, izdala UE Maribor. gnk-157911
Špacapan Luka, Ledine 28, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 45611, izdala UE Nova Gorica.
gny-158076
Štangelj Tomaž, Jorna vas 5, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
34054, izdala UE Novo mesto. gng-157965
Štifter Gregor, Ljubljanska cesta 11,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S001801550, reg. št.
28411. gnj-158537
Šumiga Dražen, Zabukovica 85/e, Griže, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1411223, izdala UE Žalec. gnd-158143
Šunta Anton, Pintarjeva 38, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2037670, izdala UE Zagorje. gne-158042
Šunter Andreja, Betnavska cesta 16,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S914427, reg. št. 103424, izdala UE Maribor. gnd-158368
Šušuk Edin, Ulica f. Benedičiča 2A, Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S1750513,
izdala UE Jesenice. gnm-158234
Švetak Dragutin, Knafelčeva 30, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BFGH, št. S 1851278, reg. št. 33080, izdala
UE Maribor. gno-158382
Tell Andreja, Gradnikove brigade 51,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 48496, izdala UE Nova Gorica. gnd-157818
Todorov Marjeta, Spodnje Gorje 142 A,
Zgornje Gorje, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S1879374, reg. št. 30056.
gni-158563
Topolovec Matej, Videm 3G, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S1667534, izdala UE Ptuj. gnr-157979
Torlanič tomaž, Glagoljaška 113, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI34908, reg. št. 27841. gnt-158227
Troha Brigita, Ljubljanska 90, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1973515, reg. št. 7146, izdala UE
Domžale. gnl-158235
Ule Marinka, Selo 48, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S945226. gns-158528
Uršič Matej, Matteottijeva ulica 4, Piran
– Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI31246, reg. št. 11347, izdala UE Piran.
gny-158222
Uštar Marija, Brejčeva ulica 3, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
676105, reg. št. 28123, izdala UE Domžale.
gnn-158308
Vahčič Marjan, Dergomaška 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S611887,
reg. št. 40069. gnn-158558

Rebernak Zlatka, Makole 32, Makole,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S989334,
reg. št. 19489, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnw-158074
Reindl Dawn O Neal, Bloomington, Tueson, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1594147, reg. št. 249990. gnd-158468
Renko Peter, Malejeva ulica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/hBGH,
št. S1775964, reg. št. 235016, izdala UE
Ljubljana. gnf-158291
Ristić Čedomir, Dogoška 130, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1332071, reg. št. 107771, izdala UE Maribor. gnh-157939
Romih Anita, Črešnjevec 61, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
s1578831, reg. št. 11559, izdala UE Slovenska Bistrica. m-899
Rot Vladimir, Verovškova ulica 29, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1918929, reg. št. 32528, izdala UE Ljubljana. gnb-158145
Sagadin Miran, Golobova 25, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S1635611,
izdala UE Ptuj. gnn-157983
Saje Andrejka, Golobinjek 7, Mirna Peč,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
30754, izdala UE Novo mesto. gnb-157820
Sebič Aleksander, Ul. F. Malgaja 4,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 9247, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnc-158044
Sopčič Andrej, Prešernova 18, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št.
7491, izdala UE Črnomelj. gni-158192
Srečnik Mateja, Kovor, Stagne 23, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1847672, reg. št. 11395, izdala UE Tržič.
gnh-158239
Sreš Ivan, Braronci 104, Beltinci, vozniško dovoljenje, št. S1812804, reg. št.
32946. gng-158090
Stare Umek Irena, Kogejeva ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1864814, reg. št. 116111,
izdala UE Ljubljana. gno-158007
Starman Jožefa Tatjana, Goriška cesta
40, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1078176, reg. št. 11594, izdala UE Velenje. gns-158378
Stiasny Dimitrij, Slape 20, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1104760, reg. št. 51252, izdala UE Ljubljana. gnt-157852
Struna Marić Mojca, Štihova ulica
11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1719003, reg. št.
1719003, izdala UE Ljubljana. gnz-158271
Suhadolc Mojca, Ob potoku 31, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
11445, izdala UE Vrhnika. gne-158267
Svenšek Tadej, Lovrenc na Dravskem
polju 123/d, Lovrenc na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1621796, izdala UE Ptuj. gng-157815
Szilagyi Denes, Ulica Lojzeta Spacala 38, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S1503988, reg. št. 178054.
gnj-158512
Šaver Aleš, Glinškova ploščad 22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
2086848, reg. št. 267451, izdala UE Ljubljana. gnz-158296
Šel Ivan, Clevelandska ulica 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
587039, reg. št. 117711, izdala UE Ljubljana. gnn-158283
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Verzel Anton, Leona Zalaznika 32, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1170660, reg. št. 23979, izdala UE Maribor.
gne-157967
Vettorazzi Renata, Spodnje Stranje 6,
Stahovica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1639685, reg. št. 324155, izdala UE
Kamnik. gny-157997
Vitamvas Angela, Združna ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1778641, reg. št. 100905, izdala UE Ljubljana. gnt-158127
Vogrinčič Mojca, Fikšinci 61, Rogašovci, vozniško dovoljenje, reg. št. 40614.
gnf-158241
Volk Rok, Sele pri Polskavi 16A, Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1529522, reg. št. 21176, izdala UE Slovenska Bistrica. gng-158240
Vrzič Cvetka, Spodnje Gorje 52, Zgornje
Gorje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1972193, reg. št. 22740. gnk-158236
Weiss Mitja, Titova cesta 55, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h GH,
št. S1765722, reg. št. 126580, izdala UE
Maribor. gnq-158055
Zagorc Ivan, Bognarjeva pot 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1865624, reg. št. 1194, izdala UE Ljubljana. gng-158465
Zajec Jože, Kopna pot 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
1434038, reg. št. 83468, izdala UE Ljubljana. gnn-158433
Zakovšek Janko, Vrenje 22, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
13197. gnm-157909
Zaletel Tina, Rašica 3/a, Ljubljana
Šmartno, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1490815, reg. št. 244916, izdala UE
Ljubljana. gnl-158110
Zalokar Janez, Stara fužina 150, Bohinjsko Jezero, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, št. S426914, reg. št. 2347.
gnv-158079
Zdolšek Tomislav, Založe 64, Polzela, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S000902109, izdala UE Žalec. gnl-157935
Zemljič Konrad, Rečica 107A, Rečica ob
Savinji, vozniško dovoljenje, kat. H, reg. št.
9893. gnl-157910
Zlatanovski Ruža, Lenardonova ulica 6,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S166702, reg. št. 77587, izdala UE Maribor.
gnz-158396
Zupan Marjan, Pod Ostrim vrhom
14A, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 587, izdala UE Trbovlje.
gnn-158358
Žurga Janez, Šentpavel na Dolenjskem
32, Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S1199985, reg. št. 15176, izdala UE Grosuplje. gnn-158483

Zavarovalne police
ALIBI d.o.o., Rudnik II/12, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 192204, izdala zavarovalnica Tilia. gnd-157868
Asič Darinka, Gubčeva 8, Krško, zavarovalno polico, št. AO00101722207, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gnx-158098
ASM Ljubljana d.o.o., Dolenjska cesta 31, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
560931, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d.. gnr-158116
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Ažman Tatjana, Gorenje 25, Šmartno ob
Paki, zavarovalno polico, št. 275462, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. m-917
Ferko Adolf, Grgar 8, Grgar, zavarovalno
polico, št. 40303000890 – življensko zavarovanje. gnu-157951
Hudorovič Nevenka, Gaziči 29, Cerklje
ob Krki, zavarovalno polico, št. 655244,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d..
gnx-157798
Janiškovič Ljubomir, Senešci 44, Velika
Nedelja, zavarovalno polico, št. AO404069,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d..
gno-158182
Kavčnik Milan, Rakovniška ulica 6, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 00101655003,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d..
gnx-158173
Kociper Frančišek, Rimska ploščad 12,
Ptuj, zavarovalno polico, št. AO 636318, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.. m-894
Krajnc Goran, Tržec 41, Videm pri Ptuju,
zavarovalno polico, št. AO00101524463, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.. m-920
Križmaničič Igor, Podsmreka 20, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 179167, izdala
zavarovalnica Tilia. gnf-158541
Križmaničič Igor, Podsmreka 20, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 1799236, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gne-158542
Likavec Jožef, Ob potoku 5, Slovenska
Bistrica, zavarovalno polico, št. AO 624732,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-908
MARCEN d.o.o., Stolpniška 10, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 630349, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gnp-158331
Medvešek Borut, Trdinova ulica 1, Krško,
zavarovalno polico, št. 00101635031, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gny-158097
Mikelin Alen, Paderšičeva 3, Novo mesto, zavarovalno polico, št. AO 333941,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d..
gnh-158439
Miklošič Mitja, Žgečeva ulica 4,
Ptuj, zavarovalno polico, št. AO660189.
gne-158142
Omerza Franc, Dol. Radulje 41,
Škocjan, zavarovalno polico, št. 183801.
gng-157840
Pestotnik d.o.o., Pšajnovica 6/a, Laze v
Tuhinju, zavarovalno polico, št. AO589357,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d..
gnk-158119
Prijatelj Aleš, Škrlovica 1, Velike Lašče, zavarovalno polico, št. 10005720.
gnx-158248
Prodanović Dalibor, Kozlovičeva ulica
19, Koper – Capodistria, zavarovalno polico, št. 182053, izdala zavarovalnica Tilia
d.d.. gnf-157991
Sladič Polona, Bevško 69, Trbovlje, zavarovalno polico, št. AO 711727, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.. gnr-158054
TKT d.o.o., Kanižarica 17, Črnomelj, zavarovalno polico, št. AO 547693, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.. gnc-158448
Tul Nataša, Gradnikove brigade 47, Nova
Gorica, zavarovalno polico, št. 0979616, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnv-158525
VARNOST LJUBLJANA d.d., Trg
OF 13/a, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 503342, 461044, 461028, 503349,
620629,503341, 461045, 503343 in
6206235, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnn-158333
Zidanšek Jožefa, Skedenj 11, Loče
pri Poljčanah, zavarovalno polico, št. AO
668004, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d.. gnv-157825

Spričevala
Angelče Stojmilov, Ul. Cankerjevega Bataljona 6, Jesenice, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevala 3. letnika strojne mehnične šole.. gnr-157954
Babič Dušan, Kompolje 67, Grosuplje,
diplomo Srednje eletrotehnične šole v Ljubljani, izdana leta 1983. gny-157847
Benc Marjan, Gabrije 19, Ilirska Bistrica,
spričevalo 8. razreda osnove šole Dragotin Kette v Ilirski Bistrici, izdano leta 1985.
gns-158253
Bergant Matija, Lokarje 15, Vodice, preklic indeksa št. 41049868, izdala fakulteta
za organizacijske vede v Kranju, objavljenega v Ur. l. RS, št. 64/2004. gnb-158570
Cokan Damjan, Gosposvetska 24, Maribor, indeks, št. 93548929, FERI Maribor.
m-918
Cota Snježana, Ulica Talcev 6, Deskle,
spričevalo 3. letnika srednje šole Veno Pilori Ajdovščina, šivilja – krojač, izdano leta
1995. gnk-158286
Ćeman Esad, Hladilniška pot 26,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
srednje tehnične šole, Vegova Ljubljana.
gnv-158125
Darja Požun, Ledina 64, Sevnica, spričevalo o zaključnem izpitu trgovska šola
Brežice, izdano leta 1994. gnc-158494
Drobne Nina, Ješenca 41 B, Rače, spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene šole
Maribor – zdravstveni tehnik, izdano leta
1999. m-904
Fabjan Jožica, Dol. Gradišče 9, Šentjernej, spričevalo 3. letnika srednje kemijske
šole v Novem mestu, izdano leta Junij 1983,
izdano na ime Pipan Jožica. gnp-157831
Fakin Valerija, Lenartova pot 50, Brežice, spričevalo o zaključnem izpitu srednje
tekstilne šole Sevnica, izdano leta 1998.
gnw-157949
Fischer Julij, Ulica Juleta Gabrovška 19,
Kranj, spričevalo o poklicni maturi in obvestilo o uspehu poklicne mature, izdano na
Srednji trgovski šoli v Kranju, št. 7/04-4a,
izdano leta 2004. gnn-158158
Goja Martina, Agrarne reforme 15, Koper
– Capodistria, spričevalo 3. letnika sredne
ekonomsko poslovne šole v Kopru, izdano
leta 2003. gnh-158289
Gračner Dragica, Gotska 7, Ljubljana,
indeks, izdala Pedagoška akademija v
Ljubljani. gnj-158287
Halavač Almir, Brodarjev trg 3, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Prežihov Voranc.
gns-158153
Hočevar Mirjam, Rakitnica 24, Dolenja
vas, preklic diplome o uspešnem končanju
izobraževanja po programu – smeri: administrator št. I/592, z dne 25. 6. 1986, objavljenega v Ur. l. RS, št. 42/2004. gnt-158202
Hodžić Edita, Cesta Revolucije 2A, Jesenice, spričevalo 1. letnika srednje šole
Jesenice, smer bolničer, izdano leta 1995,
izdano na ime Baftijari Edita. gnh-158339
Hodžić Edita, Cesta Revolucije 2A, Jesenice, spričevalo 2. letnika srednje šole
Jesenice – smer bolničar, izdano leta 1996,
izdano na ime Baftijari Edita. gng-158340
Ivič Simona, Sp. Sečovo 56, Rogaška
Slatina, spričevalo 1. letnika Srednje šole
Slovenska Bistrica – program trgovec, izdano leta 2002. m-893
Jagodnik Omar, Oktobrske revolucije 18,
Izola – Isola, indeks, št. 17834, izdala Fakulteta za upravo v Ljubljani. gne-157946
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Januš Marko, Pot na Očjak 40, Šentilj v
Slov.goricah, spričevalo o zaključnem izpitu
Osnovne šole Rudolfa Maistra Šentilj, izdano leta 1984. m-910
Klasinc Jenej, Trniče 9, Marjeta na Dravskem polju, spričevalo 7. razreda OŠ Starše, izdano leta 1990. m-907
Klenovšek Liljana, Gorenji Leskovec 5,
Blanca, spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske in trgovske šole – smer prodajalec
trgovec, izdano leta 1999. gnr-158254
Koler Mirjam, Rožna 2/a, Idrija, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Jurija Vege
Idrija, izdano leta 1975. gnn-158058
Kostanjevec Urška, Vidergarjeva ulica
39, Ljubljana, spričevalo od 1 do 7. razreda
OŠ Ivana Cankarja na Vrhniki, izdano na
ime Kavčič Urška. gni-158063
Lavrinc Franc, Kolenov Graben 4, Radeče, zaključno spričevalo Poklicne šole za
voznike v Ljubljani, št. II-451. gnz-158221
Lep Boris, industrijska ulica 31, Bistrica
ob Dravi, diplomo SERŠ Maribor – eletrikar
anergetik izdano leta 1985. m-911
Lešnik Darko, Sp. Vrtiče 21, Zgornja
Kungota, spričevalo 6. razreda Osnovne
šole Gustava Šiliha v Mariboru, izdano leta
1983. m-900
Lorber Nataša, Visole 91, Slovenska
Bistrica, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
tekstilne šole Maribor, izdano leta 1999 in
2001. m-909
Luznar Urša, Topniška 17, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ljubljana
Šiška, izdano leta 2003. gnb-157795
Marin Anka, Glavarjev aulica 36, Komenda, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole – smer aranžerski tehnik, izdano leta 1999. gnf-157866
Merlak Renata, Hotedršica 124, Hotedršica, spričevalo 1. letnika srednje frizerske
šole, Litostrojska 53, Ljubljana, izdano leta
2004. gnb-158095
Ogorevc Matej, Bukošek 41, Brežice,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Krško, Hočevarjev trg 1, Krško, izdano leta
1997. gnr-158504
Pilih Vili, Na otoku 10, Celje, spričevalo
Poslovno komercialne šole v Celju, izdano
leta 2003. gnt-158052
Pipan Janez, Luže 19, Visoko, spričevalo
o končani OŠ Šenčur. gnv-157800
Plut Urška, Puhova 12, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednja trgovska
šola – smer aranžer. gnx-158573
Povh Nadja, Markečica 17, Oplotnica,
spričevalo 1. letnika srednje zdravstvene
šole Maribor, izdano leta 2002. m-897
Radalj Marko, Ižanska 68, Ljubljana,
indeks, št. 41051351, izdala Fakulteta za
organizacijske vede v Kranju. gni-158338
Rokavec Marina, Sldki vrh 51A, Sladki
Vrh, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tekstilne šole MB – smer šivilja, krojač, izdano leta 1997. m-906
Saksida Bojan, Glinška ulica 9, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje šole tehničnih
strok Šiška, izdano leta 2000. gni-157813
Sedej Krenija, Gradnikove brigade 61,
Nova Gorica, spričevalo 1. letnika umet.
gimnazije smer dramsko – gledališka gimnazija. gnp-157956
Škof Nataša, Trubarjeva 24, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednja ekonomska šola Ljubljana, izdano leta 1991.
gnw-158449
Tesner Nadja, Šentpavel 21, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnik srednje agroživilske
šole smer slaščičar konditor. gns-158003

št. 26251-425/91-95, reg.št. KP 1585.
gnf-158216
Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, kot uporabnik
garancije preklicuje amortizacijo garancije
za zavarovanje plačila št. G-747/02-0305,
katero je izdala banka Nova KBM d.d.,
Področje Nova Gorica, Kidričeva 11, 5000
Nova Gorica po nalogu družbe Pišot Logistika in storitve d.o.o., Selo 37 a, 5262 Črniče
dne 22. 8. 2002. Ob-19652/04
Gradišar Saša, Brdnikova 21, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19375762, Ekonomska fakulteta Ljubljana. gnc-158519
Grm Martina, Gornji dolič 28, Mislinja,
študentsko izkaznico, št. 81566628, Ekonomski poslovni fakulteti MB. m-901
Gspan Barbara, Na Straški vrh 11, Ljubljana, licenco za dovolenje za delo člana
kabinskega osebja, št. 0085/0389, veljavno
do 5. 2. 2005. gnt-158152
Hosner Stanislav, Lokovica 64, Šoštanj,
potrdilo o opravljenem izpitu o varnem
delu s traktorjem in traktorskimi priključki.
gny-157947
Hribar Katarina, Rudarska cesta 1D, Trbovlje, študentsko izkaznico, št. 21017371,
Fakulteti za družbene vede v Ljubljani.
gnv-158250
JATA EMONA D.D., Agrokombinatska
84, Ljubljana, licenco s serijsko številko G
2000121. gnk-158136
Kavčič Janez, Cesta na Ribni 7A, Brestanica, licenco številka 002753, za vozilo MAN 10.224-LLC, reg. št. KK F 7089,
veljavnost od 18. 11. 2002 do 6. 4. 2004.
gng-158140
Klapšič Alja, Gregorčičeva 2A, Celje,
delovno knjižico. gng-157915
Kocjančič Janez, Mleščevo 1A, Ivančna
Gorica, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-3194/00 VČ-2335, izdala
Luška Kapitaija v Kopru. gns-158553
Kocjančič Tanja, Gašperšičeva 6, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 01098272,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnf-157841
Kocjančič Uroš, Mleščevo 1A, Ivančna
Gorica, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-3186/00 VČ-2324, izdala
Luška Kapitanija v Kopru. gnt-158552
Kovač Ivan, Medijske toplice 12, Izlake,
dvižnega listka pri urarju Trglavčnik Celje,
št. NO 8377, kluč (daljinski).. m-905
Kovaček Anton, Starše 68, Starše, delovno knjižico. m-916
Kovačič Drago, Jakčeva ulica 38, Ljubljana, delovno knjižico. gnt-158077
Krušič Viktor, Zg. Pristava 33, Ptujska
Gora, potrdila za varno delo z traktorjem št.
29-1/86, Srednješolski center Ptuj. m-902
Likar Goran, Predmeja 70, Ajdovščina,
pooblastilo za opravljanje del naziva mornar motorist, št. 02/09-282/92-18 z dne 9. 4.
1992. gnd-157976
Luzar Nataša, Pod Debnim vrhom 1,
Ljubljana, delovno knjižico. gnj-158112
Malinovsky Boštjan, Škapinova 4, Celje,
vpisni list za čoln, št. 01-03-930/1-1996.
gnn-157958
Medved Nataša, Kovaška ulica 4, Muta,
študentsko izkaznico, št. 61174960, Pedagoška fakulteta v Mariboru. m-921
Menard Jože, Petrovičeva 5, Ljubljana, izkaznico vojnega veterana, št. 11743.
gnr-158004
Mlakar Simon, Zlatoličje 11E, Starše,
certifikat za prevoz nevarnih snovi v cesnem
transportu št. 011416, izan dne 4. 11. 2000
od MNZ. m-903

Tičar Iztok, Fram 163, Fram, spričevalo
o zaključnem izpitu SKSMŠ MB, izdano leta
1997. m-914
Todorović Saša, Poštna ulica 7/b, Vrhnika, diplomo Pedagoške akademije v Ljubljani, izdana leta 1989, na ime Mladenović
Saša. gnv-157850
Tominc Jasna, Žibernik 17, Rogaška
Slatina, indeks, št. 61187881, PF Maribor.
m-895
Ukmar Matevž, Hubadova 6, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Franceta Bevka v
Ljubljani, izdano leta 1995. gnj-157862
Vernik Bojan, Selnica ob Muri 153A, Ceršak, spričevalo 1., 2., in 3. letnika Srednje
trgovske šole Maribor, izdano leta 1998,
1999, 2000. m-913
Vidali Mojca, Ugasle peči 2, Prevalje,
spričevalo 2. letnika program trgovec, poklicne in srednje ekonomske šole v Slovenj
Gradcu, izdano leta 1996. gny-158247
Volk Daška, Brodarjev trg 7, Ljubljana, spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje
gradbene in ekonomske šole v Ljubljani.
gnj-157987
Vukovič Nenad Andraž, Prečna ulica 8,
Litija, maturitetno spričevalo Gimnazija Ledina, izdano leta 1999. gnb-158574
Zagorac Milenko, Šerugova 24, Maribor,
maturitetno spričevalo Gimnazije – pedagoške smeri Maribor, izdano leta 1974.
gnx-157948
Zore Damjan, Slatnarjeva 15, Kamnik,
zaključno spričevalo SŠRM Kamnik, izdano
leta 1996. gni-157817
Žunec Jasmina, Majaronova ulica 22,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika in diplomo
Srednje šole tehničnih strok in osebnih storitev v Ljubljani, izdano leta 1986, izdano na
ime Tatar Jasmina. gnq-157805

Ostali preklici
Avsenak Vanja, Linhartova cesta 5, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 18023126,
izdala FF v Ljubljani. gnf-158091
Avtoprevozništvo Zukić Liljana, Cesta
španskih borcev 55B, Ljubljana-Polje, jugoslovanske dovolilnice D145804, D147035,
E061265, D112152, D054900, D112142,
D053891, D054546. gnp-158131
Bašić Nermin, Jelovška 14, Bohinjska
Bistrica, delovno knjižico. gnt-157802
Borovič Matjaž, Na gmajno 1, Miklavž na
Dravskem polju, delovno knjižico. m-892
Butinar Peter, Obala 111, Portorož – Portorose, študentsko izkaznico, št. 20990418.
gnq-158130
Comuzzi Maja, Saveljska cesta 85/a,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 26293-1022/03, VČ-11131.
gno-157857
Conič Iztok, Agrokombinatska cesta 13B,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 26293-2261/04, VČ – 15809.
gnv-158025
Dragišić Marko, Na jmai 4, Ljubljana,
delovno knjižico. gnq-158305
Eberl Mark, Kidričeva 104, Trzin, dijaško
izkaznico, izdala Srednjaagroživilska šola v
Ljubljani. gnu-158251
Event Yachting d.o.o., Zg. Pirniče
45/d, Medvode, vpisni list za čoln, št.
01-03-1206/1-2002, IZ -2244. gno-158257
Geiger
Smiljan,
Partizanska
ulica 26, Ljubljana, vpisni list za čoln,

Stran

Stran
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MLINARSTVO IN AVTOPREVOZNIŠTVO SAJKO, Slape 19, Ptujska Gora,
dovolilnice Srbije in Črne gore koda 891/07:
E 053707 s.št. 2868, E 053709 s.št. 2870,
E 053710 s. št. 2871 in dovolilnico za Srbijo
in Črno goro s kodo 891/07 D 031951 s št.
6866. gnu-158005
Novak E 92 d.o.o., Ul. V prekomorske
brigade 11, Ljutomer, potrdilo o uspešno
opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence osebne odgovornosti za prevoze, št. 614422 z dne
27. 7. 1999. gnd-158443
Oražem Drago, Wolfova 4, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-1803/94. gnr-158154
Pavlič Boris, Varlovo naselje 5, Maribor,
delovno knjižico. m-898
Plešec Jure, Sojerjeva 55, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 26293-02077-0/03, VČ -12848/03.
gnu-157901
Plešec Jure, Sojerjeva 55, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za upravljanje z
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VHF GMDSS postajo, št. 26292-00569/03.
gnt-157902
Pleško Janez, Tržaška 426, Brezovica
pri Ljubljani, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-2467/00, VČ-1656.
gnh-157989
Prešiček Mateja, Teharje 48, Teharje,
delovno knjižico. gnk-158061
Priganica Jasmin, Heroja Rojška 26, Celje, delovno knjižico. gns-158053
Ribnikar Claudia, Alpska cesta 9, Bled,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
izdalo MInistrstvo za zdravstvo, leta 2000.
gnl-157985
Sever Janja, Mal čolnarska 14, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-5069/96, VČ 96-1979.
gnt-158002
Stanič Andreja, Bilje 138 E, Renče,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-1156/94, VČ-94/10722.
gnv-157950
Strmčnik Vladimir, Ulica Angelce Ocepkove 7, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti

za voditelja čolna, št. 02/13-3863/94, izdala
Koper. gnm-158459
Suhorepec Edvard, Gornja Paka 5, Črnomelj, orožni list, št. 14356. gnb-158395
Turk Anton, Zagorica pri Velikem Gabru
7, Trebnje, izvod licence skupnosti Reno
Premium 370.18D, za vozilo reg. št. NM
-U7- 598t. gnd-158093
Zalovič Bruno, Zvonimira Miloša 12,
Izola – Isola, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-3636, VČ 2958.
gnx-157973
Zavelcina Iris, Pot na Zali Rovt 11, Tržič,
študentsko izkaznico, št. 21017861, izdala
FDV v Ljubljani. gnt-158252
Žbona Boris, Grčna 18, Nova Gorica, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-4025/94. gnd-158018
Žmauc Urška, Črtkova 11, Ptuj, študentsko izkaznico, št. 21018923, izdala FDV v
Ljubljani. gnn-157858
Žvegla Janez, Kajuhova 1, Ptuj, delovno
knjižico. gnh-157814

VSEBINA

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
ZJN-15.B
ZJN-15.G
ZJN-15.S
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpis za natečaj
Storitve
Javni razpis za kvalifikacijo ponudnikov
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Mednarodni razpisi
Javni razpisi
Javne dražbe

4833
4833
4835
4836
4838
4838
4838
4839
4840
4840
4840
4854
4875
4885
4885
4886
4886
4888
4888
4889
4889
4889
4889
4893
4894
4896
4897
4912

Razpisi delovnih mest
Druge objave
Razglasi in objave
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidenca statutov sindikatov
Odločbe in sklepi po ZPOmK
Objave gospodarskih družb
Odkupi poslovnih deležev družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Zavarovanja
Objave sodišč
Stečajni postopkiin 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

4913
4919
4927
4927
4930
4930
4930
4930
4930
4930
4931
4946
4952
4952
4955
4955
4956
4956
4956
4956
4957
4957
4957
4958
4958
4962
4966
4966
4967
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