Uradni
list
Republike Slovenije

Uradne objave

Internet: http://www.uradni-list.si

Št.

81-84

e-pošta: objave@uradni-list.si

Ljubljana, petek

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. 800266
Ob-20749/04
1. Naročnik: Cankarjev dom, kulturni
in kongresni center, Prešernova 10, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Cankarjev dom,
Prešernova cesta 10, Ljubljana.
3. Datum izbire: 27. 5. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava in montaža treh klimatov.
Kraj dobave in montaže: naročnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– dobava klimatov: IMP Klimat d.d., Vojkova 58, Ljubljana,
– montaža klimatov: Klimaexpert d.o.o.,
Vojkova 58, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– dobava: 19,825.000 SIT
– montaža: 4,598.610 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 29,454.023 SIT, 28,294.338 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 7. 2004.
Cankarjev dom
Št. 351-05-15/2004
Ob-20823/04
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.

30. 7. 2004

3. Datum izbire: 23. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža arhivske skladiščne opreme za objekt bivše vojašnice na Roški cesti v Ljubljani za potrebe
Arhiva RS.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 1. ponudbena cena – do 100
točk, 2. reference ponudnika – do 13 točk,
3. garancijski rok – do 2 točki.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Trevis d.o.o., Slovenčeva
93, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 178,997.407,20
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 339,781.400 SIT, 178,997.407,20 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 7. 2004.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 23

Ob-20824/04

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: 7. 7. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava, montaža in vzdrževanje opreme
za paketni ekspedit v PLC Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 50 točk, vzdrževanje
do 20 točk, garancijska doba do 10 točk,
zmogljivost do 10 točk, reference do 10
točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročilo ni bilo oddano, ker je naročnik prejel same nepravilne
oziroma nesprejemljive ponudbe.
7. Pogodbena vrednost: /
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: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 7. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
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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. 06/03
Ob-20710/04
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Komunala Kočevje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Tesarska 10, 1330
Kočevje.
3. Datum izbire: 30. 1. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: vročevodna povezava
kotlovnica na lesno biomaso – T.P. Melamin, oprema v kotlovnici in oprema v
T.P. Melamin.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, plačilni rok.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kovinar d.d. Kočevje, Reška
cesta 23, 1330 Kočevje.
7. Pogodbena vrednost: 99,453.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 144,409.369,20 SIT, 68,823.068 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 7. 2004.
Komunala Kočevje d.o.o.
Št. 08/03
Ob-20711/04
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Komunala Kočevje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Tesarska 10, 1330
Kočevje.
3. Datum izbire: 30. 1. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: vročevod T.P. Melamin – Kidričeva in TZO – Podgorska.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, plačilni rok.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kovinar d.d. Kočevje, Reška
cesta 23, 1330 Kočevje.
7. Pogodbena vrednost: 76,285.674
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 79,979.024 SIT, 63,394.215 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 7. 2004.
Komunala Kočevje d.o.o.
Št. 09/03
Ob-20712/04
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Komunala Kočevje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Tesarska 10, 1330
Kočevje.
3. Datum izbire: 20. 1. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: toplovodni kotel na lesno
biomaso, zmogljivosti 4,5 MW, z opremo, po razpisni dokumentaciji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, plačilni rok.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gorenje GTI d.o.o., Partizanska 12, 3320 Velenje.
7. Pogodbena vrednost: 130,684.910,40
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 7. 2004.
Komunala Kočevje d.o.o.
Št. 13/03
Ob-20713/04
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Komunala Kočevje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Tesarska 10, 1330
Kočevje.
3. Datum izbire: 24. 2. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: vročevod Trata – Turjaško
naselje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, plačilni rok.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kovinar d.d. Kočevje, Reška
cesta 23, 1330 Kočevje.
7. Pogodbena vrednost: 63,641.375 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 72,240.820,40 SIT, 57,273.091,20 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 7. 2004.
Komunala Kočevje d.o.o.
Št. 800266
Ob-20748/04
1. Naročnik: Cankarjev dom, kulturni in
kongresni center.
2. Naslov naročnika: Cankarjev dom,
Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana.
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3. Datum izbire: 12. 5. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: sanacija estriha v prvem
preddverju Cankarjevega doma.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba. Sklop sanacija estriha je bil dodeljen navedenemu izvajalcu. Sklop dobava
in montaža talne obloge je bil razveljavljen
s sklepom Državne revizijske komisije št.
018-138/04-23-1216 z dne 6. 7. 2004.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Pivk d.o.o., Jalnova 49,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 14,574.500 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 42,083.912 SIT; 24,796.568 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 7. 2004.
Cankarjev dom
Št. 800266
Ob-20750/04
1. Naročnik: Cankarjev dom, kulturni in
kongresni center.
2. Naslov naročnika: Cankarjev dom,
Prešernova 10, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 12. 5. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: sanacija ploščadi med Cankarjevim domom in banko, kar obsega
gradbena dela za zamenjavo hidroizolacije, termoizolacije in zgornje dekorativne betonske plasti.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Dolenjgrad d.o.o., Taborska
32a, 1290 Grosuplje.
7. Pogodbena vrednost: 73,147.476 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 81,110.470,90 SIT; 64,792.990,50 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: 22. 7. 2004.
Cankarjev dom
Ob-20820/04
1. Naročnik: Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.
2. Naslov naročnika: Kromberk, Cesta 25. junija 1/B, 5000 Nova Gorica, tel.
05/33-91-100, faks 05/33-91-128.
3. Datum izbire: 15. 6. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: kanalizacija in vodovod v
naselju Ravnica – II. faza – gradbena in
montažna dela.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 80%, možnost kompenzacije 10%, reference 10%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Nova Gorica d.d., Prvomajska ulica 52, 5000 Nova
Gorica.
7. Pogodbena vrednost: 68,608.104,40
SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 78,435.439 SIT, 68,608.104,40 SIT
brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 7. 2004.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.
Ob-20821/04
1. Naročnik: Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.
2. Naslov naročnika: Kromberk, Cesta 25. junija 1/B, 5000 Nova Gorica, tel.
05/33-91-100, faks 05/33-91-128.
3. Datum izbire: 4. 5. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: kanalizacija v naselju Grgar
– I. faza – gradbena in montažna dela.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 80%, možnost kompenzacije 10%, reference 10%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Euroinvest d.o.o., Industrijska cesta 5, Kromberk, 5000 Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost: 74,587.705,50
SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 109,413.600,05 SIT, 74,587.705,50 SIT
brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 7. 2004.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.
Ob-20822/04
1. Naročnik: Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.
2. Naslov naročnika: Kromberk, Cesta 25. junija 1/B, 5000 Nova Gorica, tel.
05/33-91-100, faks 05/33-91-128.
3. Datum izbire: 15. 6. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: kanalizacija in vodovod
Renče – II. faza – gradbena in montažna
dela.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 80%, možnost kompenzacije 10%, reference 10%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Euroinvest d.o.o., Industrijska cesta 5, Kromberk, 5000 Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost: 73,576.003,33
SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 95,164.386,48 SIT, 73,576.003,33 SIT
brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 7. 2004.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpis
Blago
Ob-20664/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Milan Stevanovič, Ulica XIV divizije 4, 3000 Celje;
izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1116
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/518-83-62,
faks 01/518-83-03, elektronska pošta: milan.stevanovic@dars.si, internetni naslov:
www.dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
Oddelek II: predmet javnega naročila:
blago.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 015/B/04-JR.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev:
– sol za posipanje cest – v razsutem
stanju 16.000 t,
– raztopina – za vlaženje soli CaCl2
800.000 l.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 015/B/04-JR.
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: 20. 7. 2004.
Družba za avtoceste v RS – DARS d.d.
Ob-20665/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, faks
02/331-15-33.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
Oddelek II: predmet javnega naročila:
blago.

Št.

II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev:
obvezilni in sanitetni material. Ocenjena
letna vrednost naročila je 350,000.000 SIT
z DDV.
II.5) Drugi podatki: naročnik bo javno
naročilo oddal po omejenem postopku v
skladu z drugim odstavkom 19. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
36/04).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-20666/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, faks
02/331-15-33.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
Oddelek II: predmet javnega naročila:
blago.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev:
medicinski potrošni material. Ocenjena
letna vrednost naročila je 400,000.000 SIT
z DDV.
II.5) Drugi podatki: naročnik bo javno
naročilo oddal po omejenem postopku v
skladu z drugim odstavkom 19. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
36/04).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor

Gradnje
Ob-20866/04
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: Milena Todorić – Toplišek,
u.d.i.a., Trg OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-42-68, faks 01/478-43-28,
elektronska pošta: Milena Todorić-Toplišek@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Proplus d.o.o., kontaktna oseba: Irena Trs, Strma ul. 8, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-10, faks
02/250-41-35, elektronska pošta: proplus@proplus.si.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: najem s postopnim odkupom – leasing objekta »Ekonomska
šola Murska Sobota«.
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
»Ekonomska šola Murska Sobota«.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 30. 7. 2004.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 7. 2004.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
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Storitve
Št. 380/04
Ob-20729/04
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, elektronska
pošta: javna.naroc2@kclj.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: izvedba integracijske
hrbtenice.
II.2.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/CPC): 07.
II.2.3) Kategorija storitve 07.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: predvidena izvedba javnega naročila je v obdobju treh let, v skupni ocenjeni vrednosti 200
mio SIT. Po deležih je ocenjena razdelitev
in poraba skupnih ocenjenih sredstev naslednja:
– v letu 2005 – 56%,
– v letu 2007 – 30,50% in
– v letu 2007 – 13,50%.
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: 21. 7. 2004.
Klinični center Ljubljana
Ob-20763/04
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: Milena Todorić Toplišek,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-72, faks 01/478-43-28, elektronska pošta: Mira.koren@mss.edus.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: LIZ-inženiring, d.d., kontaktna oseba: Janez Sitar, u.d.i.g., Vurnikova 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/234-40-30,
faks 01/234-40-50.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: najem s postopnim odkupom – leasing objekta »športna dvorana
Srednje gradbene, geodetske in ekonomske šole v Ljubljani«.
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 »športna dvorana Srednje gradbene, geodetske in ekonomske šole v
Ljubljani«.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 30. 7. 2004.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 7. 2004.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Ob-20764/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za 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@mss.edus.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: LIZ-inženiring d.d., kontaktna oseba: Janez Sitar, u.d.i.g., Vurnikova 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/234-40-30,
faks 01/234-40-50.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: najem s postopnim odkupom – leasing objekta »športna dvorana
Gimnazije Idrija«.
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
»športna dvorana Gimnazije Idrija«.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 30. 7. 2004.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 7. 2004.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Ob-20765/04
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: Milena Todorić Toplišek, u.d.i.a.,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenije, tel.
01/478-42-72, faks 01/478-43-28, elektronska pošta: Mira.koren@mss.edus.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: LIZ-inženiring, d.d., kontaktna oseba: Janez Sitar, u.d.i.g., Vurnikova 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/234-40-30,
faks 01/234-40-50.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: najem s postopnim odkupom – leasing objekta »športna dvorana pri
Gimaziji Kočevje«.
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 »športna dvorana pri Gimnaziji
Kočevje«.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 30. 7. 2004.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 7. 2004.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 404-01-121/2004

Ob-20865/04

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.
01/478-42-67, faks 01/478-43-28, elektronska pošta: Mira.koren@gov.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Proplus d.o.o., kontaktna oseba: Irena Trs, Strma ul. 8, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-10, faks
02/250-41-35, elektronska pošta: proplus@proplus.si.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: najem s postopnim odkupom – leasing objekta »Prenova II.
Gimnazije v Mariboru – 1. faza« (novogradnja naravoslovnega in športnega
trakta z ostalimi pripadajočimi deli).
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
»Prenova II. Gimnazije v Mariboru – 1. faza«
(novogradnja naravoslovnega in športnega
trakta z ostalimi pripadajočimi deli).
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 23. 7. 2004.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 7. 2004.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Javni razpisi
Blago
Ob-21032/04
Sklep o zavrnitvi vseh ponudb
Naročnik Nogometna zveza Slovenije,
Čerinova ulica 4, 1000 Ljubljana, je na
osnovi 76. člena Zakona o javnih naročilih
– ZJN-1 (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00
in 2/04) zavrnil vseh šest ponudb, ki jih je
prejel v postopku oddaje javnega naročila
za dobavo in polaganje umetne trave 3.
oziroma zadnje generacije po odprtem postopku (objava v Uradnem listu RS, št. 58 z
dne 28. 5. 2004, Ob-14524/04 in Uradnem
listu Evropske skupnosti, št. 111 z dne 9. 6.
2004, Ob-2004/S111-092923).
Nogometna zveza Slovenije
Št. 3511-7/2004-34

Ob-21052/04

Podaljšanje roka za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 64 z dne 11. 6.
2004, Ob-16295/04, je bil objavljen javni
razpis “Dobava in montaža linearnega pospeševalnika za Onkološki inštitut Ljubljana
I. faza”.
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00 in spremembe) podaljšujemo rok
za predložitev ponudb. Novi rok za predložitev ponudb je do 9. 8. 2004 do 12. ure v
vložišče naročnika Štefanova 5, Ljubljana.
Javno odpiranje ponudb bo istega dne ob
13. uri v veliki sejni sobi Ministrstva za
zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.
Posebej opozarjamo vse ponudnike,
da lahko predložijo vsa tista dokazila, ki so
glede starosti izdaje (števila dni izdaje pred
datumom javnega odpiranja ponudb) vezana na datum javnega odpiranja ponudb tudi
z datumom izdaje, ki upošteva kot datum
javnega odpiranja ponudb 27. 7. 2004.
Ministrstvo za zdravje

Ob-21031/04
Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za monitor za koronarno enoto (IIT terapija) 5 komadov in centralna postaja, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 74 z dne 9. 7. 2004, Ob-18756/04,
se spremeni II.2.2.) točka objave tako, da
se pravilno glasi:
II.2.2.) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: da bo izvedel predmet javnega
naročila najkasneje v roku 7 tednov po
podpisu pogodbe.
Splošna bolnišnica Jesenice
Ob-21040/04
Popravek
V javnem razpisu za nakup avdio/video
matričnega preklopnika s kontrolnim sistemom naročnika Javni zavod RTV Slovenija,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 80 z
dne 23. 7. 2004, Ob-20138/04, se IV.3.5)
točka popravi in pravilno glasi:
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski, angleški.
Uredništvo
Ob-20670/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni stanovanjski sklad Občine Slovenske Konjice, kontaktna oseba: Boštjan Tašner, Stari
trg 29, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija,
tel. 03/759-27-16, faks 03/575-47-67.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Javni stanovanjski sklad
Občine Slovenske Konjice, kontaktna oseba: Boštjan Tašner, Mestni trg 12, 3210
Slovenske Konjice, tel. 03/759-27-16, faks
03/575-47-67.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javni stanovanjski sklad Občine Slovenske Konjice, kontaktna oseba:
Boštjan Tašner, Mestni trg 12, 3210 Slovenske Konjice, tel. 03/759-27-16, faks
03/575-47-67.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Javni stanovanjski sklad Občine Slovenske Konjice,
Mestni trg 12, 3210 Slovenske Konjice.
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: ELKO 2004/1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava ekstra lahkega kurilnega olja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: fco kotlovnice Slovenske
Konjice, Zreče, Vitanje, Loče.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ca.
750.000 l ELKO v obdobju oktober 04 september 05. Količina je približna, dobava se
bo vršila sukcesivno skladno s potrebami
naročnika.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: predviden čas trajanja po-
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godbe: začetek 1. 10. 2004 in/ali konec
30. 9. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ponudnik mora za resnost ponudbe
predložiti finančno zavarovanje v višini
1% razpisane vrednosti z veljavnostjo do
31. 10. 2004;
– ponudnik mora predložiti izjavo banke,
da bo dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti za ves čas trajanja pogodbe
(12 mesecev).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 60 dni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izjava o nezavajajočih podatkih;
2. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati
dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad;
3. izjavo, 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 ali izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet
tega razpisa;
4. odločbo upravne enote oziroma drugega pristojnega organa o dovoljenju za
opravljanje dejavnosti, ki je premet javnega
naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti zapadle do dneva dviga
potrdila;
2. da je finančno in poslovno sposoben;
3. da priloži seznam 10 najvažnejših dobav blaga, ki je predmet razpisa;
4. izjava o plačilnih pogojih in dobavi
blaga.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da razpolaga z avtocisternami z vgrajenim kompenzacijskim števcem;
2. izjava o zagotavljanju kontrole kakovosti;
3. izjava o zagotavljanju zahtevanih letnih količin.
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. ponujeni popust;
2. finančna usposobljenost;
3. tehnična usposobljenost.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 8. 2004.
Cena: 2.500 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun pri
UJP Žalec 01314 – 6520971396.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 1. 9. 2004 do
10.45.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

Št.

IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 14. 10. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije in osebe
ponudnika, ki predložitvijo pisno pooblastilo
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 9. 2004,
ob 11. uri, Javni stanovanjski sklad Občine
Slovenske Konjice, Mestni trg 12, 3210 Slovenske Konjice.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
1. naročnik ni dolžan naročiti celotno količino v skladu s tem razpisom;
2. naročnik si pridružuje pravico, da naročilo ne odda nobenemu ponudniku.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 7. 2004.
Javni stanovanjski sklad
občine Slovenske Konjice
Št. 220-1/04-3
Ob-20730/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, kontaktna oseba: za predmet
JN: Ana Markov, inženir živilske tehnologije
(05/33-01-490), za ekonomska vprašanja:
Stojan Lozar, univ. dipl. ek. (05/33-01-560),
za pravna vprašanja: Katjuša Bizjak, univ.
dipl. pravnica (05/33-01-580), Ulica Padlih
borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel. 05/33-01-550, faks 05/33-01-554,
internetni naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica ”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, tajništvo uprave, Ulica Padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN ”živila in material za
prehrano” (št. 220-1/04).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je nabava živil
in materiala za prehrano za naročnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sklopi:
1. sadje in zelenjava,
2. kruh in pekarsko pecivo,
3. mlevski izdelki in testenine,
4. meso in mesni izdelki,
5. mleko, mlečni izdelki,
6. jajca,
7. splošno prehrambeno blago,
8. perutnina in perutninski izdelki,
9. ribe,
10. zmrznjena zelenjva, sadje in izdelki,
11. dietni izdelki,
12. čaji filter, verige,
13. začimbe.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančna zavarovanja.
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III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti
in sposobnosti
Naročnik bo priznal sposobnost, kot je
navedeno ponudnikom, ki bodo izpolnjevali
pogoje v nadaljevanju.
A) Na poslovnem področju:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
3. da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja
v zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
4. da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
ponudnika vodi izredna uprava; ali če je bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države v kateri ima sedež;
5. da je poravnal davke in prispevke
v skladu s predpisi države kjer ima svoj
sedež; ali da je ponudnik ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
7. da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila;
8. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
9. da je v zadnjih treh letih, pred objavo
javnega naročila, dobavljal blago najmanj
enemu javnemu zavodu;
10. da nudi najmanj 60-dnevni plačilni
rok;
11. da bo dobava blaga v skladišče
naročnika – razloženo, in da nudi odzivni
čas 24 ur;
12. da ponudnik izpolnjuje pogoje in
načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom
o higieni živil-HACCP sistem (Ur. l. RS, št.
60/02 in 104/03) in upošteva druge predpise
o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v
proizvodnji in prometu živil, izdanih na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
(Ur. l. RS, št. 52/00 in 42/02);
13. da je ponudnik pravilno in
pravočasno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnih pogodb, sklenjenih v
zadnjih treh letih pred objavo tega razpisa
(da naročnik ni vlagal upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in nespoštovanja
drugih določil pogodbe) in
14. da ponudnik izpolnjuje pogoje po
Pravilniku o splošnem označevanju predpakiranih živil (Ur. l.RS, št. 50/04).
B) Na področju referenc, tehničnih zmogljivosti in kadrov:
1. ponudnik ima potrdilo da je v zadnjih
treh letih, pred objavo javnega naročila,
dobavljal blago najmanj enemu javnemu
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zavodu. Ponudnik mora seznamu priložiti
original ali kopijo pisnega potrdila navedenih naročnikov.
2. da zagotavlja zahtevane letne
količine za vse razpisane vrste blaga iz
posameznega sklopa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal
opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad;
2. potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne
sodne, upravne ali druge evidence oziroma lastno izjavo da po posebnem zakonu
takšno dovoljenje ni potrebno;
3. potrdilo ministrstva pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
4. potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence;
5. potrdilo, da je poravnal davke in
prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države kjer ima ponudnik
svoj sedež; (potrdilo mora biti v originalu in
ne starejše od 30 dni od datuma za oddajo
ponudbe);
6. potrdilo ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
7. izjavo ponudnika, da ni dal zavajajoče
podatke (OBR-I/5);
8. seznam najvažnejših dobav blaga
(OBR-I/6);
9. izjavo o plačilnih pogojih (OBR-I/8);
10. izjavo o zagotavljanju dobave blaga
in odzivnem času (OBR-I/9);
11. izjavo o zagotavljanju higienskih
pogojev (OBR-I/10);
12. izjavo o izpolnjevanju pogodbenih
obveznosti (OBR-I/11);
13. Izjavo o izpolnjevanju pogojev
po Pravilniku o splošnem označevanju
predpakiranih živil (Ur. l. RS, št. 50/04),
(OBR-I/12).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi
ponudnikov transakcijski račun, da le-ta
v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca
BON-2).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjavo, da zagotavlja zahtevane letne
količine blaga (OBR-I/7).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
najmanj 5, največ 15.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 8. 2004.
Cena: breplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 31. 8. 2004 do 12. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 15. 9. 2004.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim
pooblastilom za zastopanje ponudnika.
Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje.
Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne
morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 8. 2004
ob 12.15; v prostorih sejne sobe upravne
službe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2004.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Št. 404-08-383/2004-3
Ob-20732/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/433-11-11, 01/471-52-25, faks
01-431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo
RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni osebi
za dvig razpisne dokumentacije: Boštjan
Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan Cirar, tel.
01/471-23-48, dodatne informacije – vodja
izvedbe javnega naročila: Jože Mokorel, tel.
01/471-25-53, Kardeljeva ploščad 24, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-43, faks
01/431-90-35, elektronska pošta: bostjan.purkat@mors.si, dusan.cirar@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni osebi
za dvig razpisne dokumentacije: Boštjan
Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan Cirar, tel.
01/471-23-48, dodatne informacije – vodja
izvedbe javnega naročila: Jože Mokorel, tel.
01/471-25-53, Kardeljeva ploščad 24, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-43, faks
01/431-90-35, elektronska pošta: bostjan.purkat@mors.si, dusan.cirar@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 156/2004-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup računalniške strojne opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: lokacija MORS centralno
skladišče – Šentvid.
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:
Oznaka: Predmet kos, komplet:
sklop 1 Namizni računalniki Nami ni računalnik 60
sklop 2 Prenosni računalniki
2
Standardni prenosni Računalnik
13
sklop 3 Monitorji
3
Monitorji 17” LCD 95

sklop 4 Prikazovalniki
4
Prikazovalnik –
DLP projektor 1
sklop 5 Tiskalniki
5A
Namizni laserski tiskalnik 10
5B
Mrežni laserski tiskalnik 8
5C
Mrežni laserski tiskalnik A4/A3 za
masovnejše izpise 1
5D
Mrežni laserski – barvni tiskalnik
1
5F1
Tiskalnik inkjet A4 bavni 10
5F3
Tiskalnik inkjet A3 barvni 10
sklop 6 Čitalniki
6
Optični čitalnik 8
Celotni obseg naročila, ki se pričakuje v
ponudbah je ocenjen na 36,000.000 SIT z
vključenim DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: roki dobav strojne opreme
se predvidevajo v mesecu septembru in
oktobru.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
potrebno.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni po
prejemu računa na naročnikov naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo:
1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe)
a) fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij, ne starejšega od 90 dni.
1.2. Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
a) overjeno potrdilo, da so vpisani v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov,
izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
Dokazilo: fotokopija izpiska iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence ali
lastna izjava v skladu z 44. členom ZJN;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ne starejša
od 90 dni;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; ali da ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
Dokazilo:
4.1. Za pravne osebe: fotokopija potrdila
izdanega s strani sodišča oziroma pristojnega organa ne starejšega od 90 dni.
4.2. Za fizične osebe (samostojni podjetniki in obrtniki) overjeno potrdilo, da so še
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vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov
pri izpostavi Davčnega urada ali Obrtne
zbornice;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo: original potrdilo, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež, ne starejšega od
30 dni od datuma predložitve ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je finančno in poslovno sposoben;
a) Za pravne osebe (gospodarske družbe);
Dokazilo:
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, ne starejših od 90 dni ali
– fotokopija BON –1/P ne starejšega od
90 dni ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
ne starejšega od 90 dni.
b) Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik);
Dokazilo:
a) Originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto (DURS), vključno z bilanco stanja
za preteklo leto;
b) Originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem
računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora predložiti:
1. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da dokaže svojo usposobljenost
za izvedbo javnega naročila;
1.1 Ponudnik dokazuje usposobljenost
za izvedbo javnega naročila in v ta namen
obvezno prilaga naslednje potrjene dokumente in izjave:
– ponudbo za predmet javnega naročila,
ki je opredeljen v prilogi št. 4,
– povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo
naročila (priloga št. 1),
– izjavo, da soglaša z vsemi pogoji razpisa (krovna izjava – priloga št. 2),
– izjavo ponudnika o boniteti podjetja na
dan oddaje ponudbe, o poravnavi obveznosti in potrditvi veljavnosti ponudbe in roka
plačila (priloga št. 3),
– predračun (priloga št. 5),
– ponudba (priloga št. 6),
– konfiguracija opreme (priloga št. 7),
– ocenjevalna preglednica (priloge št.
8),
– izjava banke o izdaji garancije za dobro
izvedbo posla (priloga št. 10),
– izjava banke o izdaji garancije za odpravo napak v garancija dobi (priloga št.
12),
– vzorčna pogodba (priloga št. 14).
1.2. Vse izpolnjene, podpisane in žigosane priloge so obvezni sestavni del ponudbene dokumentacije.
V kolikor ponudbi niso predloženi dokazi
o izpolnjevanju posameznega pogoja, se
ponudba izloči.
2. Garancije:
2.1. Ponudnik mora ponudbi priložiti
bančno garancijo banke za resnost ponudbe v višini 2% (dva odstotka) od ponudbene
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vrednosti z veljavnostjo do konca veljavnosti
ponudbe (priloga št. 9);
2.2. Najkasneje 10 (deset) dni po podpisu pogodbe mora izvajalec predložiti garancijo banke za dobroizvedbo pogodbenih del
v višini 5% (pet odstotkov) od pogodbene
vrednosti z veljavnostjo vsaj sedem dni po
datumu določenem za primopredajo (priloga št. 11);
2.3. Ob primopredaji mora ponudnik
predložiti bančno garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku v višini 5%
(pet odstotkov) od pogodbene vrednosti z
veljavnostjo vsaj sedem dni po preteku garancijske dobe (priloga št. 13);
Bančna garancija za resnost ponudbe
in od banke podpisane in žigosane izjave v
skladu s priloženimi vzorci, so obvezni sestavni del ponudbene dokumentacije.
3. Posebne zahteve in pogoji naročnika
3.1. Pogoj: na področju Slovenije morajo obstajati vsaj trije usposobljeni serviserji
ponujene blagovne znamke, pri katerih bi
naročnik (v primeru stečaja ponudnika ali
podobnem) lahko nadaljeval z garancijskim
vzdrževanjem nabavljene opreme. Kandidat mora navesti vsaj tri takšne partnerje, ki
imajo s principalom – proizvajalcem opreme že sklenjeno vsaj dvoletno pogodbo o
servisiranju produktov ponujene blagovne
znamke.
3.2. Dobavni rok, pogoj: maks. 31 dni.
3.3. Garanacija, pogoj: najmanj 3 leta,
razen za sklopa 5 – tiskalniki in 6 – čitalniki,
pri katerih je najmanj 2 leti.
3.4. Odzivni čas od prijave napake, pogoj: do 4 delovne ure ali manj.
3.5.1. Rok za odpravo napake od prijave
napake – nekritična oprema, pogoj: do 5
delovnih dni ali manj.
3.5.2. Rok za odpravo napake od prijave napake – kritična oprema (popravilo
oziroma nadomestna oprema), pogoj: do
12 delovnih ur ali manj.
3.6. Zamenjava z novo opremo, pogoj:
21 dni ali 2x ista napaka.
3.7. Drugi pogoji:
Pogoj: skladnost opreme z zahtevanimi
opisi in konfiguracijami (specifikacijami)
predmetov naročila.
4. Pogoji za udeležbo – izločilni kriteriji:
ponudba, ki ne bo vsebovala vseh zahtevanih dokazil in pogojev iz točk 7, 8, 9, 10,
11 in 12 tega razpisa bo izločena iz nadaljnjega postopka in ne bo predmet pregleda
in ocenjevanja.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik 404-08- 383/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 8. 2004, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z navedbo
polnega naslova in št. javnega razpisa MORS
156/2004-ODP) na transakcijski račun št.
01100-6370191114. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po pošti. Pred
tem je potrebno predložiti dokumentacijo o
vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke:
navedbo polnega naslova ponudnika, davčno
številko, št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000156) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne
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zahteva plačila razpisne dokumentacije.
Zahtevo za razpisno dokumentacijo po
elektronski pošti ponudnik naslovi na
elektronski naslov, ki mora vsebovati naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika z številko faks-a, št. javnega
naročila, elektronski naslov, na katerega
se posreduje razpisna dokumentacija.
Ponudnik ne sme spreminjati elementov
razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 23. 8. 2004, do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 10. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: javno odpiranje ponudb bo dne 24. 8. 2004 ob 13.
uri na Ministrstvu za obrambo, Direktorat
za logistiko, Sektor za naročila, Kardeljeva
ploščad 24, 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: 22. 7. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-317/2004-2
Ob-20733/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/433-11-11, 01/471-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo
RS, Urad za logistiko, Oddelek za nabavo,
kontaktni osebi za dvig razpisne dokumentacije: Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86,
Dušan Cirar, tel. 01/471-23-48, dodatne
informacije – Vodja izvedbe javnega naročila: Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-52-25, faks 01/431-90-35,
elektronska pošta: bostjan.purkat@mors.si, dusan.cirar@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Urad za logistiko, Oddelek za nabavo,
kontaktni osebi za dvig razpisne dokumentacije: Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86,
Dušan Cirar, tel. 01/471-23-48, dodatne
informacije – Vodja izvedbe javnega naročila: Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-52-25, faks 01/431-90-35,
elektronska pošta: bostjan.purkat@mors.si, dusan.cirar@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 133/2004-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: pisarniško pohištvo in oprema za
MORS, različne lokacije na področju Republike Slovenije:
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MORS – OE; Naziv enote
in kraj dobave – lokacije
I.
Lokacije – POVELJSTVA
SIL v RS
II.
Lokacije – ULO, OVS, Generalni sekretariat in UOP,
Kardeljeva pl., Ljubljana
III.
Lokacije – MORS – Urad
za obrambne zadeve –
Uprave za obrambo v RS
IV.
Dokompletacije – različne
enote MORS na Kardeljeva pl. Ljubljana
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: MORS – lokacije na
področju RS.
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: celotni
obseg naročila, ki se pričakuje v ponudbah
je ocenjen na 54,000.000 SIT z vključenim
DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pogodba se sklepa za predmetne
nakupe opreme.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
potrebno.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni po
prejemu računa na naročnikov naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pravni akt.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo:
1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe)
a) fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetja ali druge ustrezne evidence
1.2. Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
a) overjeno potrdilo, da so vpisani v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov,
izdano s strani pristojne izpostave Davčnega
urada RS;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
Dokazilo: fotokopija izpiska iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence ali lastna
izjava v skladu z 44. členom ZJN.
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ne starejša od
30 dni od datuma oddaje ponudbe ali lastna
izjava v skladu z 44. členom ZJN.
– da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države
v kateri ima sedež.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Dokazilo:
4.1. za pravne osebe: fotokopija potrdila
izdanega s strani sodišča oziroma pristojnega organa;
4.2. za fizične osebe (samostojni podjetniki in obrtniki) overjeno potrdilo, da so še
vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov
pri izpostavi Davčnega urada ali Obrtne
zbornice.
– da je poravnal davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v
tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo: original potrdilo, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež.
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ne starejša od
30 dni od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je finančno in poslovno sposoben;
a) Za pravne osebe (gospodarske
družbe);
Dokazilo:
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2004 ali
– fotokopija BON –1/P izdanih v letu
2004 ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2004.
b) Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Dokazilo:
a) originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za
preteklo leto (DURS), vključno z bilanco
stanja za preteklo leto,
b) originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem
računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora predložiti:
– obrazec s podatki o ponudniku (Poglavje III.),
– izjavo, da soglaša z vsemi pogoji razpisa (Krovna izjava-Priloga št. 1),
– ponudbo (Priloga št. 2), za predmet
javnega naročila, ki je opredeljen v Prilogi
št. 2, 2-1 in 2-2 u- Zahteve naročnika in
tehnične specifikacije predmeta naročila,
– ocenjevalne preglednice (Priloga št. 3),
– izjavo ponudnika o boniteti podjetja
na dan oddaje ponudbe, o poravnavi obveznosti in potrditvi veljavnosti ponudbe in
roka plačila (Priloga št. 4),
– bančne garancije
– vzorčno pogodbo (Priloga št. 5);
– vse izpolnjene, podpisane in žigosane
priloge so obvezni sestavni del ponudbene
dokumentacije.
– ponudnik mora poskrbeti, da razpisna
dokumentacija ni spremenjena v elementih,
ki se nanašajo na ponudbeni del.
– kolikor ponudbi niso predloženi dokazi
o izpolnjevanju posameznega pogoja, se
ponudba izloči.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:

A: Skupna vrednost posameznega sklopa pohištva in notranje opreme z vključenim
DDV– utež 0,60
B: Rok dobave pohištva in ostale notranje opreme v dnevih po sklenjeni pogodbi (ne
manj kot 20dni) –
– utež 0,30
C: Garancijski rok (v mesecih) za
pohištvo in notranjo opremo (ne manj kot
12 in največ 24 mesecev) – utež 0,10
Naročnik bo po končanem odpiranju ponudb izbral ponudnika z najvišjo doseženo
skupno oceno po navedenih ocenjevalnih
merilih, ob izpolnjevanju pogojev navedenih v poglavju IV/1 – Navodila o načinu
dokazovanja usposobljenosti in sposobnosti
ponudnika.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-317/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 9. 2004, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS 133/2004-ODP) na transakcijski račun št. 01100-6370191114.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, davčno številko,
št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000133) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne
zahteva plačila razpisne dokumentacije.
Zahtevo za razpisno dokumentacijo po
elektronski pošti ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki mora vsebovati naslednje podatke: navedbo polnega naslova
ponudnika z številko faks-a, št. javnega
naročila, elektronski naslov, na katerega
se posreduje razpisna dokumentacija.
Ponudnik ne sme spreminjati elementov
razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na
ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 1. 9. 2004, do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do konca leta 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 9. 2004
ob 10. uri, Ministrstvo za obrambo RS,
Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored
za objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Ob-20745/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Matjaž Šušteršič,
Linhartova 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-18-71, 041/678-683, faks
01/306-18-83, elektronska pošta: matjaz.sustersic@ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Zdenka Pavlovič, Linhartova 13,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-18-50,
faks 01/306-18-83, elektronska pošta: zdenka.pavlovic@ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
zaščito, reševanje in civilno obrambo, Linhartova 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-18-50, faks 01/306-18-83.
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: JN – 04/301144.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izbira dobavitelja gasilskih zaščitnih oblek
in gasilskih zaščitnih škornjev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Linhartova 13, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: gasilske zaščitne obleke,
tipizirane s strani Gasilske zveze Slovenije,
vetrovke in hlače.
3) Obseg ali količina: 105 kompletov.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: dobava 31. 10. 2004.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: gasilski zaščitni škornji,
tipizirani s strani Gasilske zveze Slovenije.
3) Obseg ali količina: 105 parov.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: dobava 31. 10. 2004.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 105 gasilskih zaščitnih oblek in 105 parov gasilskih
zaščitnih škornjev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe, v
višini 3% od ocenjene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 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: 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
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem

Št.

ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
Poleg tega mora ponudnik predložiti:
– izjava ponudnika, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali
likvidacijskem postopku oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe,
– izjava ponudnika, da ima ponudnik
poravnane obveznosti iz naslova davkov,
prispevkov in drugih obveznih dajatev ali
poslovnih obveznosti, določenih s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora biti finančno in poslovno
sposoben: ponudnik mora izkazovati pozitivno poslovanje v zadnjem trimesečju
pred oddajo ponudbe in v preteklih šestih
mesecih do vštevši datuma izdaje ustreznega bonitetnega obrazca nima blokiran
žiro račun.
Dokazila:
Za pravne osebe: originalni obrazec
BON 1/P in izjava, da je v zadnjem tromesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse svoje zapadle obveznosti.
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 tromesečju posloval uspešno in ima poravnane vse svoje
zapadle obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: reference.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. skupna cena za blago po posameznem sklopu – 90%,
2. reference – 10%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 8. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Na
transakcijski
račun
št.
01261-0100000114, z oznako MOL-izvrševanje proračuna, sklic na št. 121-60000-04,
s pripisom JR 04/301144.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 9. 2004 do 8.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 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: 1. 9. 2004
ob 9. uri; Mestna občina Ljubljana, Linhartova 13, 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: 22. 7. 2004.
Mestna občina Ljubljana
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Ob-20747/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Cankarjev dom, kulturni in kongresni center,
kontaktna oseba: Vinko Sever, Prešernova
cesta 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/241-71-79, faks 01/241-72-72, elektronska pošta: vinko.sever@cd-cc.si, internetni
naslov: http://www.cd-cc.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: CD-TS-VS-JN4-B/tobl.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava talne obloge in njeno polaganje.
Natančnejša določila so v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naročnik.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 504.5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
da. Varianta pomeni različen tip talne obloge znotraj določil razpisne dokumentacije.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1700
m2 talne obloge.
II.2.2) Opcija, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dobava novembra 2004. Polaganje poleti 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 10. 2004 in konec
1. 9. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: navedeni so v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeni so 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: navedena je 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: navedeni so v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedena so v razpisni dokumentaciji
in so skladna z zakonskimi določili.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedena so v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedena so v razpisni
dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: da, Uradni list RS, št. 23,
z dne 12. 3. 2004.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče: v času od 9. do 12.
ure delovne dni 2. 8., 4. 8., 6. 8., 10. 8.
in 12. 8. pri Nadi Lukič ter delovne dni od
16. 8. do 28. 8. 2004 pri Vinku Severju na
osnovi pisnega zahtevka ponudnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 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: 151 dni.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 8. 2004,
ob 12. uri, naročnik, sejna soba, I. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 7. 2004.
Cankarjev dom,
kulturni in kongresni center
Ob-20752/04
Ali je to javno naročilo vključeno v sporazum v vladnih naročilih: ne.
I.1) Naročnik: Vrtec Šentjur, Občina
Šentjur pri Celju, kontaktna oseba: Albina Karmuzel, albina.karmuzel@guest.arnes.si, Vrtec Šentjur, Ulica Dušana Kvedra 25, 3230 Šentjur, tel. 03/746-12-60, faks
03/746-12-61.
I.2) Naslov kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov kjer je mogoče dobiti razpisno
dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov na katerega je potrebno poslati ponudbe – prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnikov: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila: nakup.
II.1.6) Opis, predmet javnega naročila:
prehrambeno blago po drugem odstavku
19. člena ZJN – 1A.
II.1.7) Lokacija, kraj dobave ali izvedbe:
Vrtec Šentjur in posamezne enote vrtca
Šentjur.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo: za en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo varijante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupine
(sklopi) živil v predvidenem letnem obsegu
ca. 24 mio SIT.
1. mleko in mlečni izdelki: 2,500.000
mio SIT,
2. meso in mesni izdelki: 7,500.000 mio
SIT,
3. ribe, mehkužci in konzervirane ribe:
500.000 mio SIT,
4. sveža zelenjava, sadje in stročnice:
4,000.000 mio SIT,
5. zamrznjena zelenjava in sadje:
1,220.000 mio SIT,
6. sadni nektarji, sokovi in sirupi:
2,000.000 mio SIT,
7. kruh in pekovsko pecivo: 1,800.000
mio SIT,
8. zamrznjeni izdelki iz testa: 850.000
mio SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine:
1,100.000 mio SIT,
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10. jajca: 280.000 mio SIT,
11. olja in izdelki: 560.000 mio SIT,
12. ostalo prehrambeno blago: 1,500.000
mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila: za čas od
1. 10. 2004 do 30. 9. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoj financiranja in plačila
je sklic na ustrezne določbe: minimalni plačilni rok 30 dni, od dneva prejetega računa,
ostali pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je
bilo javno naročilo oddano: predložitev
pogodbe o skupnem nastopu iz katere je
razvidno, kdo je nosilec posla in sklenitelj
pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebne za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti: obvezna dokazila v razpisni dokumentaciji.
IV.2) Merila za oddajo: cena, plačilni roki,
kvaliteta izdelkov, posebne ugodnosti ponudnika, dosedanje reference, podrobnejša
navodila v razpisni dokumentaciji.
IV.3) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije: pridobiti jo je mogoče do 25. 8.
2004 do 12. ure, vsak delovni dan od ponedeljka do petka, med 9. in 12. uro.
Pogoji in način plačila: cena razpisne
dokumentacije je 10.000 SIT z vključenim
DDV. Ponudniki morajo navedeni znesek za
razpisno dokumentacijo nakazati naročniku
na transakcijski račun št. 01320-603064
1922 s pripisom za namen: Razpisna dokumentacija.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje do dne 30. 8. 2004
do 9. ure.
IV.3.5) Jezik v katerem je sestavljena ponudba: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 11. 2004.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki bodo predložili pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 8. 2004;
na sedežu Vrtce Šentjur, Ul. Dušana Kvedra
25, Šentjur.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2004.
Vrtec Šentjur
Občina Šentjur pri Celju
Ob-20754/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
kontaktna oseba: Slavko Prelog, Frankopanska 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/234-86-17, faks 01/234-86-30, elektronska pošta (e-mail): slavko.prelog@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 04/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup opreme za Športni center Planica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Dom Planica–Rateče.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupine blaga:
1. sklop: individualna bivanjska oprema
po načrtu;
2. sklop: tipska bivanjska oprema;
3. sklop: kuhinjska oprema;
4. sklop: oprema za pralnico;
5. sklop: oprema za fitnes.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek od 6. 9. 2004 in/ali konec 15. 10.
2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 3% od ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok je 30 dni po dobavi blaga in prejemu
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravna ali fizična oseba ali
skupina dobaviteljev v skupnem nastopu.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
a) da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
Dokazilo:
– za pravne osebe (gospodarske družbe) – izpisek iz sodnega registra podjetja ali
druge ustrezne evidence;
– za fizične osebe (samostojni podjetniki) – overjeno potrdilo, da so vpisani v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov,
izdano s strani Davčnega urada RS;
b) da ni v kazenskem postopku zaradi
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo:
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
c) da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; ali da ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
Dokazilo:
Potrdilo izdanega s strani sodišča oziroma pristojnega organa.
d) 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;
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Dokazilo:
Potrdilo, ki ga izda davčni organ ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež;
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Pravne osebe morajo predložiti: obrazec BON 1, BON 2 in boniteto poslovanja
za vsak račun, ki ga zanj izdela poslovna
banka oziroma dokazilo, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred izdajo obrazca ni
imel blokiranih računov;
Samostojni podjetniki: obrazec BON
1/SP ali bilanco stanja in izkaz uspeha za
preteklo leto ter boniteto poslovanja za vsak
račun, ki ga zanj izdela poslovna banka oziroma dokazilo, da ponudnik v zadnjih šestih
mesecih pred izdajo obrazca ni imel blokiranih računov.
Tuji ponudniki predložijo zgoraj zahtevana tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. V primeru, da država tega ponudnika
ne izdaja tovrstnih dokazil, ponudnik predloži lastno pisno izjavo, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno 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 19. 8. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delovni dan od 9. do 11. ure, do navedenega
roka s potrdilom o plačilu razpisne dokumentacije na račun št. 01100-6030715849,
davčni zavezanci predložijo tudi potrdilo o
vpisu v register zavezancev za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 19. 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 19. 10. 2004 ali 60 dni od
navedenega skrajnega roka za odpiranje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 8. 2004
ob 11. uri, Ljubljana, Frankopanska 9, v
sejni sobi.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: Športni center
Planica.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 7. 2004.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Ob-20756/04
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.

Št.

I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Kemijski inštitut (National
Institute of Chemistry), kontaktna oseba:
Brigita Pirc, Hajdrihova 19, SI-1001 Ljubljana, Slovenija, tel. +386 1 47-60-210,
faks +386 1 47-60-300, elektronska pošta:
brigita.pirc@ki.si, internetni naslov (URL):
www.ki.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Kemijski
inštitut (National Institute of Chemistry),
kontaktna oseba: Brigita Pirc, Hajdrihova
19, SI-1001 Ljubljana, Slovenija, tel. +386 1
47-60-210, faks +386 1 47-60-300, elektronska pošta: brigita.pirc@ki.si, internetni naslov: www.ki.si.
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 800 MHz NMR spektrometra z
posodobitvijo dosedanjega 600 MHz
spektrometra ter vzdrževanje dobavljene opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Kemijski inštitut Ljubljana,
Hajdrihova 19, Ljubljana, Slovenija.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak
33.25.33.00-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 naprava 800 MHz NMR spektrometer.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 30. 10. 2004 in/ali konec
31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 2% ponudbene vrednosti.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
Bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
sukcesivna plačila ob opravljenih dobavah.
Minimalni plačilni roki 30 dni od izstavitve
računa. Predplačil ni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: zadostuje pogodbena povezava.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti ustrezno registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila – izpiske iz sodnega
registra;
– ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
tega javnega naročila, če je tako dovoljenje
zahtevano s posebnim predpisom – dovoljenje;
– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali
postopek likvidacije ter ne sme prenehati
delovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe – izjava;
– ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
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zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni obsojen – potrdilo;
– ponudnik mora imeti poravnane vse
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
– izjava;
– ponudnik mora imeti poravnane vse
obveznosti do podizvajalcev ali soizvajalcev
(če ima podizvajalce ali soizvajalce) v času
oddaje ponudbe in vsaj v obdobju 1 leta
pred pričetkom tega naročila – izjava;
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
dokazati, da ima zadostno finančno in ekonomsko sposobnost za izvedbo javnega naročila – bilance stanja ponudnika za leto 2002
in 2003 oziroma revidirane bilance stanja za
leto 2002 in 2003, če je ponudnik po zakonu
zavezan k reviziji računovodskih izkazov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora dokazati,
da razpolaga z zadostnimi formalnimi,
delovnimi in tehničnimi pogoji, ter mora
imeti ustrezna pooblastila, profesionalne in
tehnične zmožnosti, finančne vire in druge
pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost ter zaposlene, ki bodo sposobni
izvesti razpisana dela – izjava.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: predmet javnega naročila je tako
specifičen, da zainteresirani ponudniki, ki
delujejo na predmetnem področju za pripravo ponudbe ne potrebujejo daljšega roka za
pripravo ponudbe.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem
javnem naročilu: 2004S 137-117170 z dne
16. 7. 2004.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 8. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 1. 9. 2004 do
11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: angleški ali slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 12. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 9. 2003
ob 12. uri, Kemijski inštitut Ljubljana, Hajdrihova 19, Ljubljana, Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored
za objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 7. 2004.
Kemijski inštitut Ljubljana
Št. 591/04
Ob-20757/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS,
kontaktna oseba: Tatjana Pernovšek, Dunajska c. 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-11-00, faks 01/436-12-28.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1-1/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup pisarniškega materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Sežana, Krško, Gornja Radgona.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: okvirna letna količina izhaja iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: čas v 12 mesecih.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica za resnost ponudbe v višini 150.000
SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj 30-dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: da ima veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti, da ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve ali pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje v zvezi s podkupovanjem, da
ima poravnane davke in druge prispevke.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – fotokopija ali izvirnik izpiska iz sodnega registra ali potrdila v vpisu
v registre samostojnih podjetnikov; da ni v
postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije – potrdilo sodišča; da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve ali
pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje v
zvezi s podkupovanjem – izjava Ministrstva
za pravosodje; da ima poravnane davke in
druge prispevke – potrdilo pristojnega
davčnega organa; da v preteklih treh letih
pred začetkom naročila vodstveni delavci
niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem – izjava.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: da ponudnikov
račun v zadnjih šestih mesecih ni bil blokiran – izjava; da nudi najmanj 30 dnevni
plačilni rok – izjava;
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: da ima vsaj tri reference
s področja predmeta naročanja v višini
3,000.000 SIT v zadnjih treh letih –izjava;da nudi rok dobave največ 5 delovnih
dni – izjava; ostali pogoji iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
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1. cena,
2. dobavni rok,
3. ustreznost vzorcev,
4. enoten popust za druge artikle.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 8. 2004.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na račun, št.:
01100-6030960677 odprt pri Upravi RS za
javna plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 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. 12. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: strokovna komisija
in ponudniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 8. 2004
ob 12. uri, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Dunajska c. 58, 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: pisna vprašanja, najkasneje do 24. 8. 2004 do 12. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 7. 2004.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Ob-20758/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
d.d., kontaktna oseba: Milan Stevanovič,
Ulica XIV divizije 4, 3000 Celje; Izpostava
Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/518-83-62, faks 01/518-83-03,
elektronska pošta: milan.stevanovic@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., kontaktna oseba: Danijel
Narobe, Grič 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/518-84-00, faks 01/518-84-01,
elektronska pošta: danijel.narobe@dars.si,
internetni naslov: www.dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d., kontaktna oseba: Milan Stevanovič, Grič 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/518-83-62, faks 01/518-83-03, elektronska pošta: milan.stevanovic@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., vložišče
– soba 107, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-67, faks 01/300-99-01,
internetni naslov: www.dars.si.
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: 018/B/04-JR.

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
varnostne ograje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: avtocestne baze naročnika v RS.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ponudnik je dolžan preskrbeti naročniku
bančno garancijo v višini 5% (pet odstotkov) od ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
naročnik financira dobavo blaga iz lastnih
sredstev. Plačilo bo izvedeno na podlagi
vzorca pogodbe, ki je priložen 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: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt
o skupnem nastopu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki
mora odražati dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o
finančnem stanju ponudnika za zadnja tri
leta.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam enakovrstnih dobav v
zadnjih treh letih.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 018/B/04-JR.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 8. 2004.
Cena: 1.500 SIT.
Pogoji in način plačila: pridobiti jo je
mogoče vsak dan od 8. do 12. ure. Plačilo
mora biti izvedeno na transakcijski račun pri
Banki Celje d.d., št. 06000 – 0112292446.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 31. 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: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 9. 2004
ob 9 uri, DARS d.d., Grič 54, Ljubljana, sejna soba št. 108.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 7. 2004.
Družba za avtoceste v RS d.d.
Ob-20759/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.,
kontaktna oseba: Milan Stevanovič, Ulica
XIV. divizije 4,3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/518-83-62, faks 01/518-83-03, elektronska
pošta: milan.stevanovic@dars.si, internetni
naslov: www.dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., kontaktna oseba: Danijel
Narobe, Grič 54, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/518-84-40, faks 01/518-84-401,
elektronska pošta: danijel.narobe@dars.si,
internetni naslov: www.dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d., kontaktna oseba: Milan Stevanovič, Grič 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/518-83-62, faks 01/518-83-03, elektronska pošta: milan.stevanovic@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., vložišče
– soba 107, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-67, faks 01-300-99-01,
internetni naslov: www.dars.si.
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: 017/B/04-JR.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vertikalna signalizacija.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: avtocestne baze naročnika v RS.
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:
– sklop 1: vertikalna signalizacija,
– sklop 2: cestno/prometna oprema,
– sklop 3: zimska signalizacija,
– sklop 4: posebna signalizacija za III
vetrno cono.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ponudnik je dolžan preskrbeti naročniku finančno garancijo v višini 5% (pet odstotkov)
od ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
naročnik financira dobavo blaga iz lastnih
sredstev. Plačilo bo izvedeno na podlagi
vzorca pogodbe, ki je priložen v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
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ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega nastopa je potrebno ponudbi priložiti
akt o skupnem nastopu.
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: sladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki
mora odražati dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o
finančnem stanju ponudnika za zadnja
tri leta.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam enakovrstnih dobav v zadnjih treh letih.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 017/B/04-JR.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 31. 8. 2004.
Cena: 1.500 SIT.
Pogoji in način plačila: pridobiti jo
je mogoče vsak dan od 8. do 12. ure.
Plačilo mora biti izvedeno na transakcijski račun pri Banki Celje d.d., št. 06000
– 0112292446.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 8. 2004 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. 120 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 9. 2004
ob 11. uri, DARS d.d., Grič 54, Ljubljana,
sejna soba št. 108.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 7. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Št. 59/04
Ob-20761/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij
RS, Zavod za prestajanje kazni zapora
Dob pri Mirni, kontaktna oseba: Stanko Marinčič in Milojka Vitez, Zavod za
prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni,
Slovenska vas 14, 8233 Mirna, Dob pri
Mirni, Slovenska vas 14, Slovenija, tel.
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07/304-70-10, faks 07/304-70-15, elektronska pošta: Stanko.Marincic@gov.si, Milojka.Vitez@gov.si, internetni naslov: http:
//www2.gov.si/mp/uiks/jnuiks.nsf.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2020-B-2004-34.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sveže sadje in zelenjava.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zavod za prestajanje
kazni zapora Dob pri Mirni, Slovenska vas
14, 8233 Mirna.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: okvirna
količina in obseg svežega sadja in zelenjave
je razvidna iz seznama v obrazcu OBR-1/7
v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije. Opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opisani v splošnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev; začetek 1. 10. 2004
in/ali konec 1. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v II.
fazi finančno zavarovanje za resnost ponudbe v znesku 500.000 SIT in za dobro izvedbo posla v višini 10% od ponudbenega
zneska – okvirnega sporazuma.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo:
30. dan od prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
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 ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
3. da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
in da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
4. da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek, drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja; če
poslovanje vodi izredna uprava; ali če je bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
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navedenim postopkom v skladu s predpisi
države v kateri ima sedež;
5. 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;
6. da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila;
7. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
8. da je v zadnjih treh letih, pred objavo
javnega naročila, dobavljal blago najmanj
v 3 javnih zavodih, kot so bolnice, domovi
starejših občanov ali s področja predšolske
vzgoje in izobraževanja;
9. da je ponudnik pravilno in pravočasno izpolnjeval pogodbene obveznosti
iz prejšnjih pogodb za dobavo prehrambnega blaga iz sklopa svežega sadja in
zelenjave, sklenjenih v zadnjih treh letih
pred objavo tega razpisa (da naročniki
niso vlagali upravičenih reklamacij glede
kakovosti blaga in neupoštevanja drugih
določil pogodb);
10. da zagotavlja zahtevane letne količine blaga za vse razpisane vrste blaga
– artikle;
11. da nudi najmanj 30 dnevni plačilni
rok, šteto od dneva prejema računa;
12. da bo dostava blaga fco skladišče
naročnika – razloženo in da nudi odzivni
čas dva delovna dneva;
13. da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom
o higieni živil – HACCP sistem (Uradni list
RS, št. 60/02 in 104/03) in upošteva druge
predpise o higieni in zdravstveno tehničnih
pogojih v proizvodni in prometu živil izdanih
na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti
živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z
živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02);
Splošni pogoji:
– vse dostave morajo ustrezati sistemu
HACCP (vezano na 13. točko 8. člena),
– dostava takšnega števila in takšnih
enot, kot jih je uporabnik naročil, v dopoldanskih urah in v roku največ 2 dni od dneva
naročila,
– dostave se praviloma vršijo vsak delovni dan od 7. do 14. ure, najmanj trikrat tedensko (pon., sre., pet.) ali po dogovoru.
– dnevna dostava tudi ob sobotah in dela
prostih dneh,
– zaradi razlogov varnosti se dobava s
strani enega dobavitelja izvaja samo z enim
dnevnim oziroma tedenskim transportom.
To ne velja v primeru nujnih dobav in takrat,
ko zaradi predpisov o načinu transporta to
ni dopustno,
– dobavitelj se mora podrediti varnostnim zahtevam lokacije, o čemer ga bo ob
prvi dobavi podrobneje seznanil predstavnik
vsakega uporabnika posebej,
– v primeru reklamacij je pri dnevnih dostavah odzivni rok največ 3 ure, pri tedenskih dostavah največ 24 ur,
– v primeru nepravočasne dostave bo
uporabnik po predhodni obvestitvi dobavitelja naročeno blago, ki ni bilo dostavljeno
pravočasno, kupil zaradi kritja in od dobavitelja zahteval razliko med pogodbeno ceno
in ceno pri kritnemu kupcu ter odškodnino
zaradi zamude.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati
dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad;
za pravne osebe (gospodarske družbe)
– redni izpisek iz sodnega registra podjetij;
za fizične osebe (samostojni podjetnik):
a) potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne
izpostave Davčnega urada Republike Slovenije,
b) redni izpisek iz sodnega registra podjetij, če podjetje ustreza merilom za srednje
oziroma velike družbe;
2. potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne
sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo, da po posebnem zakonu
takšno dovoljenje ni potrebno;
3. potrdilo ministrstva pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
a) potrdilo Ministrstva za pravosodje,
Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana,
Župančičeva 3, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
in
b) izpolnjena izjava ponudnika, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
(OBR-I/3a);
4. potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence;
in
a) izpolnjena izjava, da ponudniku opravljanje trgovinske dejavnosti ni prepovedano
z odločbo pristojne inšpekcije (OBR-I/3b);
5. izjavo ponudnika, da ni dal zavajajoče
podatke (OBR-I/5).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. dokazilo iz katerega je razvidno, da
ponudnik v zadnjih šesti mesecih ni imel
blokiranega računa, kot so BON obrazci
ali podatki iz bilance uspeha in podatki iz
bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni
urad ali potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun.
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
BON 1/P in BON 2, ki ga izdaja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence
in storitve, s tem da ponudnik na dan pred
sestavitvijo in v zadnjih 6 mesecih ni imel
dospelih neporavnanih obveznosti. Dokument mora vsebovati podatke za zadnje
bilančno obdobje.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik):
napoved za odmero davka od dohodkov iz
dejavnosti za preteklo leto, potrjeno s strani
pristojne izpostave Davčnega urada Republike Slovenije, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto ter poročilo vsake banke, pri
kateri ima odprt poslovni račun o povprečnem stanju na transakcijskem računu, iz
katerega mora biti razvidno, da v preteklih
6 mesecih ni imel blokad ter da na dan pred
poročilom ni imel dospelih neporavnanih
obveznosti;
2. potrdilo, da je poravnal davke in prispevke, ki ga izda Davčni urad ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež; (potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma za oddajo ponudbe – prijave);
3. izjavo o plačilnih pogojih (OBR-I/9).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. seznam najvažnejših dobav blaga
(OBR-I/6);
2. izjavo o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti (OBR-I/7);

3. izjavo, da zagotavlja zahtevane letne
količine in vse razpisane vrste blaga-artikle
(OBR-I/8);
4. izjavo o zagotavljanju dostave blaga in
odzivnem času (OBR-I/10);
5. izjavo o zagotavljanju higienskih pogojev (OBR-I/11).
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.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2020-B-2004-34.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačna in dosegljiva
preko naročnikove spletne strani: http:
//www2.gov.si/mp/uiks/jnuiks.nsf.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 8. 2004 do 9. ure
ali 26 dni od odposlanja obvestila.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 10. 9. 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.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 8. 2004
ob 12. uri, sejna soba naročnika (ZPKZ Dob
pri Mirni).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: okvirni datum
odločitve o priznanju sposobnosti kandidatom: 8. 9. 2004.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 7. 2004.
Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij
Zavod za prestajanje kazni zapora Dob
Ob-20762/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunalno podjetje Vrhnika, d.d.,
kontaktna oseba: Jožica Rupnik, Pot na
Tojnice 40, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel.
01/750-50-62, faks 01/755-20-13, elektronska pošta: kpv.analize@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/11-03/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zvonasti poliestrski zabojniki za ekološke otoke.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pot na Tojnice 40, 1360
Vrhnika.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 7. 2004 in/ali konec
31. 12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena 40% = 40 točk,
2. ustreznost tehničnim zahtevam 20%
= 20 točk,
3. življenjska doba 10% = 10 točk,
4. garancijska doba 10% = 10 točk,
5. plačilni pogoji 10% = 10 točk,
6. dobavni pogoji 10% = 10 točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/11-03/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 9. 2004.
Cena z DDV 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške razpisne
dokumentacije je potrebno poravnati na poslovni račun št. 02027-0011262773 ali na
blagajni podjetja. Razpisno dokumentacijo
se lahko prevzame vsak delovni dan od 8.
do 12. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 6. 9. 2004 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 29. 10. 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: 6. 9. 2004
ob 13. uri, Komunalno podjetje Vrhnika d.d.,
Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika.
VI. 5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 7. 2004.
Komunalno podjetje Vrhnika, d.d.
Št. 999

Ob-20864/04

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, kontaktna oseba: Dunja Bubanj,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/232-07-67, faks 01/232-19-48, elektronska pošta: dunja.bubanj@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, kontaktna oseba: Dunja
Bubanj, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/232-07-67, faks 01/232-19-48,
elektronska pošta: dunja.bubanj@gov.si.

Št.

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 posebni
socialno varstveni zavod Stara Gora.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Stara Gora.
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:
– dobava opreme do 20. 11. 2004,
– montaža opreme v skladu s terminskim
planom izvajalca GOI del (predvidoma junij
2005).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 10. 2004 in/ali konec
1. 6. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija banke oziroma zavarovalnice za
resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
vrednosti opreme do višini 90% po prevzemu opreme, 10% vrednosti po montaži
opreme.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: z izbranim ponudnikom bo
sklenjena pogodba za dobavo in montažo
opreme.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti.
Poleg splošnih pogojev po 41. in 43.
členu ZJN še:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge ustrezne evidence.
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen.
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje
– Kazenska evidenca.
Izjava, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
Potrdilo ne sem biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije ali drug
postopek katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drugi
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima ponudnik sedež.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence.
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb;
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4. da ni kaznovan za dejanja v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje
– Kazenska evidenca.
Potrdilo ne sem biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb;
5. da ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima sedež;
ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati.
Potrdilo izda davčni ali drug pristojni
organ, kjer ima ponudnik svoj sedež.
Potrdilo ne sem biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb;
6. da predloži obrazec BON-1/P za leto
2003 iz katerega mora biti razvidno, da:
– v letu 2003 ni izkazal izgube iz poslovanja;
– je število dni blokad transakcijskih
računov v preteklih 6 mesecih, vključno do
dneva sestavitve obrazca enako 0 (nič).
Samostojni podjetniki priložijo obrazec
BON-1/SP in potrdilo o solventnosti od njihovih poslovnih bank.
Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb;
7. da podpiše izjavo, da je podal podatke
za vse transakcijske račune, ki jih ima odprte pri bankah;
8. da podpiše izjavo, da mu zakon ne
prepoveduje skleniti pogodbo;
9. da podpiše izjavo o nezavajajočih
podatkih;
10. da predloži izjavo, da ima
pravočasno in v celoti poravnane vse svoje
zapadle obveznosti do svojih dobaviteljev,
podizvajalcev in kooperantov in mnenje
pooblaščenega revizorja.
Poročilo pooblaščenega revizorja ne
sme biti starejše od 15 dni od dneva oddaje
ponudbe;
11. da predloži izjavo o zavezah do
svojih dobaviteljev blaga, kooperantov in
podizvajalcev;
12. da predloži seznam petih primerljivih dobav oprem v zadnjih petih letih (reference).
Obrazcu morajo biti priložena potrdila
naročnikov in sicer za postavko opreme,
ki jo ponudnik v obrazcu navaja, sicer reference ne bodo priznane;
13. da predloži seznam ključnega
tehničnega osebja z njihovimi referencami;
14. da predloži seznam podizvajalcev;
15. da predloži osnovne podatke o podizvajalcih;
16. da predloži izjave podizvajalcev;
17. da predloži izjavo o plačilnih pogojih;
18. da predloži terminski plan izvedbe,
prikazan v delovnih dnevih, do dokončanja
vseh pogodbenih del;
19. da predloži izjavo o ponujenem garancijskem roku;
20. da predloži originalno garancijo banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti,
po priloženem vzorcu;
21. da predloži originalno izjavo banke
oziroma zavarovalnice po priloženem vzorcu, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti in jo bo predložil ob
sklenitvi pogodbe;
22. da predloži originalno izjavo banke oziroma zavarovalnice po priloženem
vzorcu, da bo ponudnik dobil garancijo za
odpravo napak v garancijskem roku v višini
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10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil
ob končnem obračunu.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 8. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 6. 9. 2004 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 9. 2004 ob
13.30, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Slovenska 54/I, Ljubljana.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 7. 2004.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-20869/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunalno podjetje Vrhnika, d.d., kontaktna oseba: Zalaznik Frančišek, Pot na
Tojnice 40, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel.
01/75-05-062, faks 01/75-52-013, elektronska pošta: kpv.analize@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/11-02/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vozilo s troosno šasijo za kotalni prekucnik za prevoz komunalnih odpadkov,
opremljen z nadgradnjo in dvigalom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pot na Tojnice 40, 1360
Vrhnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 7. 2004 in/ali konec
31. 12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
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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.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena 40% – 40 točk,
2. ustreznost tehničnim zahtevam 30%
– 30 točk,
3. plačilni pogoji 10% – 10 točk,
4. dobavni pogoji 15% – 15 točk,
5. servis 5% – 5 točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/11-02/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 9. 2004.
Cena: 5.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: stroške razpisne
dokumentacije je potrebno poravnati na poslovni račun št. 02027-0011262773 ali na
blagajni podjetja. Razpisno dokumentacijo
se lahko prevzame vsak delovni dan od 8.
do 12. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 6. 9. 2004 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 29. 10. 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: 6. 9. 2004
ob 13.45; Komunalno podjetje Vrhnika d.d.,
Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 7. 2004.
Komunalno podjetje Vrhnika, d.d.
Št. 101/2004
Ob-20870/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Gasilska brigada Ljubljana, kontaktna oseba: Tomaž Kučič, Vojkova
cesta 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/234-20-00, faks 01/234-20-40, elektronska pošta: gbl@gb.ljubljana.si, internetni naslov: www.gasilskabrigadaljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Gasilska brigada Ljubljana,
kontaktna oseba: Primož Grom, Vojkova
cesta 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/234-20-20, faks 01/234-20-40, elektronska pošta: primoz@gb.ljubljana.si, internetni
naslov: www.gasilskabrigadaljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Gasilska brigada Ljubljana,
kontaktna oseba: Primož Grom, Vojkova
cesta 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/234-20-20, faks 01/234-20-40, elektronska pošta: primoz@gb.ljubljana.si, internetni
naslov: www.gasilskabrigadaljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:

Gasilska brigada Ljubljana, kontaktna
oseba: Polonca Smole, Vojkova cesta 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/234-20-12, faks 01/234-20-40, elektronska pošta: gbl@gb.ljubljana.si, internetni naslov: www.gasilskabrigadaljubljana.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: gasilsko vozilo za gašenje s prahom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Vojkova cesta 19.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gasilsko
vozilo za gašenje s prahom.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: približno 7 mesecev od oddaje
naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, izjava
banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izjava banke
o izdaji bančne garancije za odpravo napak
v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu z
Zakonom o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2004 in 2005 in Odlokom o
proračunu Mestne občine Ljubljana za leto
2004.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji v
skladu z določbami ZJN-1-UPB1.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno v
razpisni dokumentaciji v skladu z določbami
ZJN-1-UPB1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji v skladu z določbami ZJN-1-UPB1.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: ponovitev javnega naročila, objavljenega v Uradnem listu RS, št.
44-47/04, Ob-11007/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena ponudbe,
2. tehnične lastnosti ponudbe,
3. komercialne lastnosti ponudbe.
V vrstnem redu od najpomembnejšega do
najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 163–1/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 9. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan med
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8. in 14. uro ob predložitvi potrdila o plačilu
stroškov za razpisno dokumentacijo. Plačilo
izvesti na TR pri UJP št. 01261-6030194636,
s pripisom »za razpisno dokumentacijo«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 16. 9. 2004 do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 9. 2004
ob 13. uri; v Gasilski brigadi Ljubljana,
Vojkova cesta 19, Ljubljana, sejna soba,
1. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 9. 2004.
Gasilska brigada Ljubljana
Št. 56/2004
Ob-20874/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna
fakulteta, kontaktna oseba: Nataša Pivka
Galun, Razlagova 14, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/229-03-23, 02/229-02-50,
faks 02/252-70-56, elektronska pošta: natasa.galun@uni-mb.si, internetni naslov: http:
//epf.uni-mb.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Univerza v Mariboru, Ekonomska
– poslovna fakulteta, kontaktna oseba: Zalka Božič, Razlagova 14, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/229-02-52, faks 02/252-70-56,
elektronska pošta: zalka.bozic@uni-mb.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava knjižničnega gradiva po naslednjih sklopih:
– tuje monografske strokovne publikacije,
– tuje serijske strokovne publikacije.
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 gradiva in strokovnih
publikacij za obdobje treh let.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
Začetek
1. 1. 2005
in/ali
konec
31. 12. 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:

Št.

– 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;
– da ponudnik zagotavlja fiksne cene iz
ponudb.
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 preko Interneta, redno in
kompletno dobavo in obveščanje naročnika
o vseh novostih – izjava ponudnika;
– da ponudnik zagotavlja dostop do člankov naročenih revij tudi v elektronski obliki.
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: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na podračun št. 01100-6090124275.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 10. 9. 2004 do 10. ure.
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IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 17. 9. 2004.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: angleški, slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 1 mesec od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV3.7.1) 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, dekanat Ekonomsko-poslovne
fakultete UM, Razlagova 22.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 7. 2004.
Univerza v Mariboru
Ekonomsko-poslovna fakulteta
Št. 433-02-53/2004/43
Ob-20875/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za finance, kontaktna oseba:
Vesna Zupančič, Župančičeva 3, 1502
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-52-52,
faks 01/478-56-82, elektronska pošta: vesna.zupancic@mf-rs.si, internetni naslov:
http://www.gov.si/mf/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za finance, kontaktna oseba: Vesna Zupančič, p.p. 644,
1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-52-52,
faks 01/478-56-82, elektronska pošta: vesna.zupancic@mf-rs.si, internetni naslov:
http://www.gov.si/mf/.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za finance, kontaktna
oseba: Vesna Zupančič, Prežihova 4, 1502
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-52-52,
faks 01/478-56-82, internetni naslov: http:
//www.gov.si/mf/ (razpisna dokumentacija
brez tehnične dokumentacije – načrtov).
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za finance, kontaktna oseba: Vesna Zupančič, p.p. 644, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-52-52, faks 01/478-56-82.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 433-01-53/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba klimatizacije poslovnih prostorov
na objektu Župančičeva 3 v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ministrstvo za finance,
Župančičeva ulica 3, Ljubljana.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 29.23.12.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba klimatizacije poslovnih prostorov na
Župančičevi 3 v Ljubljani (del pritličja, visoko
pritličje, III. nadstropje in del V. nadstropja);
količina: ca. 52 notranjih in 6 zunanjih enot
(multi split sistem).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od podpisa pogodbe.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2,000.000 SIT, izjava banke za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in
izjava banke za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
se bodo izvajala v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za
leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03;
ZIPRS0405).
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, pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
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 države, v kateri ima
ponudnik 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 del (izvedba klimatizacije) v
zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe, in sicer tri pogodbe nad 15,000.000 SIT z DDV;
7. ponudnik mora navesti seznam zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvajanju razpisanih del.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
– za pravne osebe (gospodarske družbe)
oziroma potrdilo 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. potrdilo, izdano s strani Ministrstva za
pravosodje, Oddelka za kazensko eviden-
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co, 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. izpisek 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. potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada RS, da ima ponudnik poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
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:
– BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2003 – za pravne osebe (gospodarske
družbe) oziroma davčna napoved za leto
2003, potrjena s strani pristojne izpostave
DURS,
– za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik),
– potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu za zadnje tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. seznam dobro opravljanje istovrstnih
del (izvedba klimatizacije) v zadnjih treh letih
pred oddajo ponudbe, in sicer tri pogodbe
nad 15,000.000 SIT z DDV; vključno z dokazili v obliki potrdila-izjave;
2. seznam zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvajanju
razpisanih del.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim javnim naročilom: ponovitev javnega naročila
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 35 z
dne 9. 4. 2004, Ob-8991/04 in nadaljevanje
postopka oddaje javnega naročila objavljenega v Uradnem listu RS, št. 74 z dne 9. 7.
2004, Ob-18505/04 in v Uradnem listu RS,
št. 77 z dne 16. 7. 2004, Ob-19437/04 (popravek).
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena izvedbe in vzdrževanja,
2. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 433-01-53/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 8. 2004.

Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti vsak delovni
dan med 9. in 15. uro. Za sprejem oziroma
dvig dokumentacije je potrebno poslati ali
prinesti pisno zaprosilo z navedbo kontaktne osebe, naslova, št. telefona in št.
telefaksa in dokazilo o plačilu stroškov za
razpisno dokumentacijo. Stroške razpisne
dokumentacije ponudniki poravnajo na podračun EZR pri BS št. 01100-6300109972,
sklic 18 10995-7141998-16112004.
Razpisno dokumentacijo, brez tehnične
dokumentacije (načrtov), je možno brezplačno dobiti na spletni strani ministrstva.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 31. 8. 2004 do
12.30.
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.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili in komisija naročnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 8. 2004
ob 13. uri; Ministrstvo za finance, Prežihova
4, sejna soba (kletni prostori), Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 7. 2004.
Ministrstvo za finance
Ob-20929/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana,
kontaktna oseba: Alenka Petkovšek, Prešernov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-11-70, faks 01/306-12-02, elektronska pošta: alenka.petkovsek@ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana, tajništvo, Prešernov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-12-01, faks 01/306-12-02.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Ljubljana, tajništvo, Prešernov trg 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-12-01,
faks 01/306-12-02.
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: javni razpis
– 4022-245/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izbira izvajalcev za dobavo pisarniškega
materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, različne lokacije,
navedene v razpisni dokumentaciji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
2) Kratek opis: sklop A – papir.
3) Obseg ali količina: navedeno v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. B
2) Kratek opis: sklop B – pisala.
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3) Obseg ali količina: navedeno v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. C
2) Kratek opis: sklop C – papirna pisarniška galanterija.
3) Obseg ali količina: navedeno v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. D
2) Kratek opis: sklop D – tiskovine, obrazci.
3) Obseg ali količina: navedeno v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. E
2) Kratek opis: sklop E – drobni pisarniški material.
3) Obseg ali količina: navedeno v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. F
2) Kratek opis: sklop F – potrošni pisarniški material.
3) Obseg ali količina: navedeno v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. G
2) Kratek opis: sklop G – računalniški
potrošni material.
3) Obseg ali količina: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava pisarniškega, računalniškega in potrošnega materiala za potrebe Mestne občine
Ljubljana.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 12. 2004 in/ali konec
30. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija – opis v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 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: obvezna dokazila za izpolnjevanje
pogojev iz 42. člena ZJN.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
organu države, v kateri ima sedež;
– ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet 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:
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, razen, če je bil kateri
od navedenih postopkov ustavljen s pravnomočno sodno odločbo, oziroma ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
– 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.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora imeti ustrezno
distribucijsko mrežo.
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. 9. 2004.
Cena: 7.500 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun št. 01261-0100000114, z oznako
MOL – izvrševanje proračuna, sklic na
št. 121-60000-04 s pripisom javni razpis
4022-245/04.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 9. 2004 do 10.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb
bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 9. 2004
ob 11. uri; Mestna občina Ljubljana, Prešernov trg 2, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 7. 2004.
Mestna občina Ljubljana
Ob-20931/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, kontaktna oseba: Vesna Paljk, Altus consulting
d.o.o., Balos 4, 4290 Tržič, Slovenija, tel.
04/592-38-83, faks 04/592-38-81, elektronska pošta: cobissistrz@kr.sik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Vesna Paljk, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Alenka Grabeljšek, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Altus
consulting d.o.o., kontaktna oseba: Alenka
Grabeljšek, 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.1.2) 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: številka MM-81/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup bibliobusa za potrebe Knjižnice
dr. Toneta Pretnarja. Predmet nakupa
je mini bibliobus, izdelan na podvozju
kombija. Tehnične specifikacije in ostali
podatki v zvezi z nakupom so v razpisni
dokumentaciji. Nakup bibliobusa za potrebe Knjižnice dr. Toneta Pretnarja bo financiran s strani Občine Tržič in Ministrstva
za kulturo.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Knjižnica dr. Toneta
Pretnarja, Balos 4, 4290 Tržič.
Šifra NUTS: E038 Slovenija.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.14.47.60-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
bibliobusa – mini bibliobus, na podvozju
kombija za potrebe Knjižnice dr. Toneta
Pretnarja. Orientacijska vrednost naročila
znaša 19,500.000 SIT brez DDV.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 48 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: zavarovanje za resnost ponudbe ni zahtevano,
zavarovanje za dobro izvedbo posla – navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
na podlagi računa po dobavi, 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 z 42. členom ZJN-1-UPB1
– dokazila in način predložitve so navedena
v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno 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: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. dobavni rok,
3. plačilni rok,
4. garancijski rok,
5. strokovna priporočila.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: MM-81/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 8. 2004.
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Cena: 6.000 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. 20-2004
po modelu 00, je potrebno predložiti ob
prevzemu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 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: 23. 8. 2004
ob 14. uri; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja,
Balos 4, 4290 Tržič.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 7. 2004.
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Ob-20949/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Lekarne Ptuj, kontaktna oseba: Fajt Darja, Trstenjakova ulica 9, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/771-60-01, faks 02/771-60-07, elektronska pošta: lekarna-ptuj@lekarne-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: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža opreme za Lekarno
v Kidričevem.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Lekarne Ptuj, Lekarna
Kidričevo, 2325 Kidričevo, Kajuhova ul. 4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: popisi
del so priloga in sestavni del razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 15 dni od oddaje naročila. Začetek 15. 10. 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;
– izjava banke za dobro izpolnitev pogodbenih obveznosti, v višini 5% pogodbene vrednosti;
– izjava banke o izdaji garancije za odpravo napak v garancijski dobi, v višini 5%
pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
se izvrši v roku 30 dni od uradnega prejema
računa.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo pristojnega organa o registraciji dejavnosti ponudnika;
– fotokopija odločbe pristojnega organa
o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za opravljanje dejavnosti, v katero sodi
izvajanje javnega naročila, oziroma drugo
potrdilo, s katerim je ponudniku dovoljeno
opravljanje te dejavnosti ali izjava, da po zakonu to dovoljenje zanj ni potrebno;
– potrdilo, da v zadnjih petih letih ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem in izjava ponudnika, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– potrdilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku oziroma, da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
– potrdilo davčnega urada, da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge
obveznosti določene z zakonom.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. reference,
3. garancijska doba,
4. odzivni čas za odpravo napak.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 8. 2004.
Cena: 5.000 SIT in 1.000 SIT (DDV),
pred prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun, št. 01296-6030275759, pri Banki
Slovenije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 8. 2004 ali 38 dni
od odposlanja obvestila, do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pri odpiranju ponudb
so lahko navzoči pooblaščeni predstavniki
ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 9. 2004 ob
10. uri, v prostorih Lekarne Ptuj, Trstenjakova ulica 9, Ptuj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.

VI.4) Dodatne informacije: naročnik
predvideva sprejeti odločitev o oddaji naročila v 30 dneh od dneva odpiranja ponudb.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 7. 2004.
Lekarne Ptuj
Ob-20950/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna
oseba: Stane Vidmar, Gosposvetska ulica
9, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/20-82-000,
faks 04/20-26-718.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Osnovno zdravstvo Gorenjske,
kontaktna oseba: Anica Hladnik, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/20-82-526, faks 04/20-26-718.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Osnovno
zdravstvo Gorenjske, kontaktna oseba:
Anica Hladnik, Gosposvetska ulica 9,
4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/20-82-526,
faks 04/20-26-718.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– vozilo za potrebe nujne medicinske
pomoči za ZD Tržič – 1 kom,
– vozilo za potrebe neurgence za ZD
Kranj – 1 kom.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: vozilo v skladu s tehničnimi zahtevami v razpisni dokumentaciji,
prirejeno za reševalno vozilo.
3) Obseg ali količina: 2 kom.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: dobava in montaža medicinske opreme, v skladu s popisom v razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: obseg je za vsako
vozilo posebej opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 2 kom
vozil (za NMP ZD Tržič in neurgentno vozilo za ZD Kranj).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 10. 2004 in/ali konec
1. 12. 2004.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence – dokazilo o registraciji,
– izpisek iz sodne ali druge evidence
kot dokazilo za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo pravosodnega ministrstva o
nekaznovanju,
– izpis iz sodne evidence, da ni v postopku prisilne poravnave.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– revidirana bilanca,
– reference o dobavi (pozitivno potrjene).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: garancija, servis, dostava.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: Ur. l. RS, št. 15-16 z dne
20. 2. 2004.
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IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. dobavni 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 26. 8. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 8. 2004 ali 37 dni
od odposlanja obvestila, do 10. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 2. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 8. 2004
ob 12. uri; Osnovno zdravstvo Gorenjske,
Gosposvetska ulica 9, Kranj.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 7. 2004.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Ob-20954/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Novo mesto d.o.o., kontaktna
oseba: Anton Tomažin, inž., Podbevškova
ulica 12, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/393-25-62, faks 07/393-25-00, elektronska pošta: anton.tomazin@komunala-nm.si,
internetni naslov: www.komunala-nm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: najem – nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– sklop A: tovorno (gospodarsko) vozilo – furgon,
– sklop B: osebno terensko vozilo,
– sklop C: tovorno vozilo (furgon),
predelano v pogrebno vozilo za prevoz
krst.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Novo mesto.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPA 34.10.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): CPA 34.10.41.
2) Kratek opis:
– tovorno (gospodarsko) vozilo – furgon;
– dolžina: 3990 – 4450 mm, širina: 1660
– 1820 mm, višina: 1800 – 1900 mm, dovolj.
skupna masa: 1850 – 2300 kg, nosilnost: 500
– 800 kg, tovorni prostor ima vrata zadaj, ki
se v celoti odpirajo in drsna z desne strani,
velikost tovornega prostora: najmanj 2,6 m3,
zaščita pred rjavenjem, podvozje iz pocinkane pločevine, barva karoserije – bela, med
tovornim prostorom in voznikom je pregradna
stena z oknom ali iz mreže. zavore – hidravlične – kolutne spredaj in zadaj (zadaj so
lahko bobnaste), krmilni sistem – elektromehanski servo volan, platišča: 14 – 16″;
– motor: 1,9 – 2,2 TDI (72 – 85 kW),
prostornina: 1850 – 2200 cm3, menjalnik:
petstopenjski – ročni, pogon: na sprednji
kolesi;
– ostale zahteve so navedene v razpisni
dokumentaciji.

Št.

3) Obseg ali količina: eno vozilo.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: dobava 30 dni po podpisu
pogodbe.
Sklop št. B:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): CPA: 34.10.21 ali 34.10.22
ali 34.10.23.
2) Kratek opis:
– osebno terensko vozilo;
– dimenzije in opis: dolžina: 3620 – 3850
mm, širina: 1600 – 1650 mm, višina: 1700
– 1750 mm, teža: 1020 – 1300 kg, pnevmatike: R 15 – 16 col, barva: bela, zavore:
spredaj – kolutne (diski), zadaj – bobnaste,
krmilni sistem – servo volan, 3 vrata;
– motor: bencinski – moči: 55 – 65 KW
pri 6000 obr., prostornine: 1290 – 1600 cm3
ali TDI moči 72 – 85KW, prostornine 1890
– 1900 cm3, pogon: 4 WD/2WD (petstopenjski sinhro menjalnik z reduktorskimi prestavami, možnost blokade pogona;
– ostale zahteve so navedene v razpisni
dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: eno vozilo.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: dobava 30 dni po podpisu
pogodbe.
Sklop št. C:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): CPA 34.10.41.
2) Kratek opis:
– tovorno vozilo (furgon) predelano v
pogrebno vozilo za prevoz krst;
– dimenzije in opis: dolžina: 4600 – 5000
mm, širina: 1840 – 1900 mm, višina: 1830 –
2000 mm, dolžina zaprtega tovornega dela:
minimalno: 2300 mm, širina zaprtega tovornega prostora: minimalno: 1200 mm, tovorni
prostor ima dvižna vrata zadaj, ki se v celoti
odprejo in drsna z desne strani, vozilo naj
ima lastnosti tovornega vozila, zaščita pred
rjavenjem, podvozje iz pocinkane pločevine,
barva karoserije metalik – siva, med tovornim prostorom in voznikom je fiksna tesnena
pregradna stena, zavore – hidravlične – kolutne spredaj in zadaj (zadaj so lahko bobnaste), krmilni sistem – servo volan;
– opis tovornega prostora: poden je
prevlečen s ponvijo iz nerjavečega jekla z
navozno ploščo za prevoz dveh krst (pod podnom je izdelan prostor za prevoz opreme),
zračnik – ventilator v strehi – v tovornem delu
vozila, notranja obloga tovornega prostora,
izdelan prostor za prevoz dveh žar, notranja
osvetlitev tovornega prostora (dve luči z dodatnim stikalom v vozniški kabini);
– motor: 1,9 – 2,2 TDI (72 – 85 kW),
prostornina: 1850 – 2200 cm3, menjalnik:
pet ali šeststopenjski – ročni, pogon: na
sprednji kolesi;
– ostale zahteve so navedene v razpisni
dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: eno vozilo.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: dobava 60 dni po podpisu
pogodbe.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sklop A:
1 tovorno (gospodarsko vozilo) – furgon,
sklop B: 1 osebno terensko vozilo, sklop
C: 1 tovorno vozilo – furgon, predelano za
prevoz krst.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
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višini 200.000 SIT, bianko menica za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: polog ob prevzemu vozila (sklop A: 1,200.000
SIT, sklop B: 1,500.000 SIT, sklop C:
2,300.000 SIT), ostalo leasing na 2 leti.
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 ekonomsko, finančno,
tehnično in kadrovsko usposobljen izvesti
javno naročilo;
– da ponudnik ni imel v zadnjih 6 mesecih pred objavo javnega razpisa blokiran
TRR;
– ostali pogoji navedeni v prvem in
četrtem odstavku 42. člena ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracijo podjetja oziroma potrdilo o
vpisu v register podjetnikov, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco in
ki izkazuje, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi takšnega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek, postopek likvidacije ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava ali da
ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež. Za ponudnika, ki ni
vpisan v register pri sodišču, zadošča potrdilo
o tem, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki
ga izda pristojni davčni urad;
– dokazilo o tem, da proti ponudniku v
zadnjih petih letih pred objavo naročila ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem. V Republiki Sloveniji potrdilo
predstavlja izpisek iz kazenske evidence, ki
se pridobi na Ministrstvu za pravosodje.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazci BON1, BON2 oziroma BON3
ali povprečno stanje sredstev TRR za zadnje tri mesece za s.p.;
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež, da je ponudnik poravnal davke in
prispevke, določene s predpisi države, kjer
ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati;
– potrdilo banke, da ponudnik ni imel v
zadnjih 6 mesecih pred objavo javnega razpisa blokiran TRR.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: potrjene reference (najmanj
1) za dobavo tovrstnih tovornih oziroma
terenskih vozil s strani kupcev (gospodarskih družb ali samostojnih podjetnikov), v
originalu ali notarsko overjeni fotokopiji, ne
starejše od zadnjih petih let.
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III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: 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 31. 8. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Valuta: pred prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: poravnava
stroškov razpisne dokumentacije z virmanom na TRR št. 03150-1000002272 pri
SKB Banki d.d., s pripisom „plačilo RD-nabava vozil‘‘.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 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: pooblaščenci ponudnikov, ostali v okviru prostorskih zmožnosti.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 8. 2004
ob 11. uri, Komunala Novo mesto, SRI,
Podbevškova 12, Novo mesto.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 7. 2004.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Ob-21022/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10,
2500 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41,
faks 02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
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:
kartoni za naslavljanje: gramature 200 g,
od tega:
– 13 x 20 cm – 24.000 kg,
– 13 x 15 cm – 5.000 kg,
– A4 format – 4.000 kg,
– A5 format – 9.000 kg.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– dostava je franko Pošta Slovenije,
d.o.o., PE PLC Ljubljana, Cesta v Mestni
log 81, 1000 Ljubljana;
– dobava: sukcesivna (postopna) po izdanih naročilnicah po potrebi naročnika v
roku enega leta od podpisa pogodbe. Rok
dobave je 5 dni od prejete naročilnice.
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Šifra NUTS: EO38.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupaj 42.000 kg kartonov za naslavljanje,
od tega:
– 13 x 20 cm – 24.000 kg,
– 13 x 15 cm – 5.000 kg,
– A4 format – 4.000 kg,
– A5 format – 9.000 kg.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek takoj po podpisu
pogodbe in/ali konec eno leto po podpisu
pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT;
– bančna garancija za dobro izvedbo posla v višini 10% od pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je najmanj 30 dni od izstavitve računa za
pretekli mesec.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– dokazilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije,
– potrdilo o nekaznovanosti,
– potrdilo o poravnanih davkih in ostalih
poslovnih obveznosti v skladu s predpisi
Republike Slovenije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec BON 1/P,
– samostojni podjetniki predložijo davčne
napovedi za leta 2001, 2002 in 2003.
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 25. 8. 2004.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
Pošte Slovenije d.o.o. 90672-0000040025,
sklic 00 0000-17. Prosimo, da dokazilo o
opravljenem plačilu in vaš točen naslov
ter davčno številko posredujete po faksu
02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike
vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 31. 8. 2004 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 11. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščene osebe
ponudnikov in komisija Pošte Slovenije za
izvedbo postopkov za javna naročila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 9. 2004
ob 10. uri, v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 7. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Ob-21023/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10,
2500 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41,
faks 02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
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
vrečke za LX darila za obdobje treh let,
od tega:
– A 21 x 21 x 10 cm – 100.000 kosov,
– B 29 x 29 x 10 cm – 165.000 kosov,
– C 38 x 38 x 10 cm – 70.000 kosov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– dostava je franko Pošta Slovenije,
d.o.o., PLC Maribor – skladišče Maribor,
Zagrebška 106, 2000 Maribor,
– dobava: sukcesivna (postopna) po
izdanih naročilnicah po potrebi naročnika
v roku treh let od podpisa pogodbe. Rok dobave je 14 dni od prejete naročilnice.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet, 17.22.10.00-7, dodatni predmet
17.22.17.10-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vrečke
za LX darila za obdobje treh let, od tega:
– A 21 x 21 x 10 cm – 100.000 kosov,
– B 29 x 29 x 10 cm – 165.000 kosov,
– C 38 x 38 x 10 cm – 70.000 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe in/ali konec tri leta po podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo posla v višini 10% od pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je najmanj 30 dni od izstavitve računa za
pretekli mesec.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji;
– dokazilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije;
– potrdilo o nekaznovanosti;
– potrdilo o poravnanih davkih in ostalih
poslovnih obveznosti v skladu s predpisi
RS.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec BON 1/P;
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– samostojni podjetniki predložijo davčne
napovedi za leta 2001, 2002 in 2003.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 8. 2004.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
Pošte Slovenije d.o.o. 90672-0000040025,
sklic 00 0000-17. Prosimo, da dokazilo o
opravljenem plačilu in vaš točen naslov
ter davčno številko posredujete po faksu
02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike
vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 8. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 11. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščene osebe
ponudnikov in komisija Pošte Slovenije za
izvedbo postopkov za javna naročila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 9. 2004
ob 11. uri, v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 7. 2004.
Pošta Slovenije d.o.o.
Št. 404-08-334/2004-3
Ob-21024/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/433-11-11, 01/471-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo
RS, Urad za logistiko, Oddelek za nabavo, kontaktna oseba: Boštjan Purkat,
Dušan Cirar, vodja izvedbe javnega naročila: Marjeta Kordiš, tel. 01/471-23-40,
Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/471-25-86, 01/471-23-48,
faks 01/431-90-35, elektronska pošta: boštjan.purkat@mors.si, dušan.cirar@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Urad
za logistiko, Oddelek za nabavo, kontaktna
oseba: Boštjan Purkat, Dušan Cirar, vodja
izvedbe javnega naročila: Marjeta Kordiš,
tel. 01/471-23-40, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: boštjan.purkat@mors.si, dušan.cirar@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 213/2004-OMP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pijače, sirupi in napitki.
Podrobnejša specifikacija v razpisni dokumentaciji v prilogi A.

Št.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: vojašnice v Republiki
Sloveniji.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet
15.32.00.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet
15.32.10.00-4.
2) Kratek opis: sadni sokovi, nektarji in
sadne pijače.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek sukcesivnih dobav: 8. 10. 2004.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet
15.32.18.00-2.
2) Kratek opis: Sadni sirupi.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek sukcesivnih dobav: 8. 10. 2004.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet
15.98.00.00-1.
2) Kratek opis: ledeni čaj, voda, brezalkoholno pivo.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek sukcesivnih dobav: 8. 10. 2004.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
I. sklop: sadni sok, nektar, sadne pijače,
II. sklop: sadni sirup,
III. sklop: ledeni čaj, voda, brezalkoholno pivo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: naročnik bo vse kandidate, ki jim
bo priznana sposobnost, vsakih 12 mesecev povabil k oddaji ponudb. S cenovno
najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena
pogodba za obdobje enega leta. Naročila
in dobave bodo potekale sukcesivno za
čas veljavnosti pogodbe, na podlagi naročilnega lista posameznih uporabnikov za
vse lokacije.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
V II. fazi:
– garancija za resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
če ponudba presega 30 mio SIT brez
DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni po
prejemu računa na naročnikov naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
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podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; ali da ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je finančno in poslovno sposoben;
a) Za pravne osebe (gospodarske
družbe)
Dokazilo:
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
– skupaj, izdanih v letu 2004 ali
– fotokopija BON –1/P izdanih v letu
2004 ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2004.
b) Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Dokazilo:
a) originalno potrjena napoved za
odmero davka od dohodkov iz dejavnosti
za preteklo leto (DURS), vključno z bilanco
stanja za preteklo leto,
b) originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem
računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je tehnično sposoben izvesti javno
naročilo;
Dokazilo:
Da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano
izjavo o zadostnih tehničnih zmogljivostih in
priložene vsaj tri izjave o referencah.
– da ima izpolnjeno, podpisano in
žigosano prijavo na javni razpis;
– da ima podpisan in žigosan vzorec
pogodbe;
– da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo;
– da zagotavlja dostavo blaga na vse
zahtevane lokacije in upošteva posebne
pogoje in predpise naročnika in vse veljavne
predpise na področju predmeta razpisa.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Uradni list RS, št. 77 z dne
16. 7. 2004, Ob-19372/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 8. 2004, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS 213/2004-OMP) na transakcijski račun št. 01100-6370191114. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, davčno številko,
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št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000041) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne
zahteva plačila razpisne dokumentacije.
Zahtevo za razpisno dokumentacijo po
elektronski pošti ponudnik naslovi na
elektronski naslov, ki mora vsebovati naslednje podatke: navedbo polnega naslova
ponudnika z številko faksa, št. javnega
naročila, elektronski naslov, na katerega
se posreduje razpisna dokumentacija.
Ponudnik ne sme spreminjati elementov
razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje prijav za sodelovanje: do 27. 8. 2004, do 12. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 20. 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: ni javnega
odpiranja prijav.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 7. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Ob-21053/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, kontaktna oseba: Maruša Bizjak, Sektor za investicije, soba 14, Štefanova 5,
1000 Ljubljana, Republika Slovenija, tel.
01/478-69-76, faks 01/478-69-58, elektronska pošta: maruša.bizjak@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) 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: dobava in montaža splošne, medicinske in tehnološke bolnišnične
opreme in vizualne komunikacije pri dokončanju novogradnje objekta N1 in delno
R Klinike za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža splošne, medicinske
in tehnološke bolnišnične opreme in vizualne komunikacije pri dokončanju novogradnje objekta N1 in delno R Klinike
za otorinolaringologijo in cervikofacialno
kirurgijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Zaloška cesta 2, 1000
Ljubljana.
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 splošne, medicinske in
tehnološke bolnišnične opreme in vizualne
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komunikacije pri dokončanju novogradnje
objekta N1 in delno R Klinike za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: 3 mesece od oddaje naročila; začetek 15. 11. 2004 in/ali konec
15. 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-promet z medicinskimi pripomočki pri Agenciji RS za zdravila in
medicinske pripomočke.
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), e) – ZJN-1-UPB 1.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.2)
Druge
prejšnje
objave:
Uradni list RS, št. 35 z dne 9. 4. 2004,
Ob-9582/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 9. 2004 do
12. ure.
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: 14. 9. 2004 ali 49 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: samo naročnik, odpiranje
ponudb ne bo javno.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 9. 2004
ob 15. uri; Ministrstvo za zdravje, Štefanova
5, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 7. 2004.
Ministrstvo za zdravje
Št. 3511-2/2004-8
Ob-21151/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija Ministrstvo za zdravje,
kontaktna oseba: Maruša Bizjak, Sektor
za investicije, soba 14, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, 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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava in montaža opreme za OP blok, centralno sterilizacijo in
intenzivno terapijo Onkološkega inštituta
Ljubljana.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža opreme za OP blok,
centralno sterilizacijo in intenzivno terapijo
Onkološkega inštituta Ljubljana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
1. sklop: operacijske svetilke,
2. sklop: monitorji, defibrilatorji, EKG
aparati,
3. sklop: anestezijski aparati, ventilatorji
– respiratorji, stropni stativi za dovod energetskih medijev,
4. sklop: endoskopska oprema,
5. sklop: kirurški aparati,
6. sklop: sterilizacijska in dezinfekcijska
oprema.
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 OP blok, centralno
sterilizacijo in intenzivno terapijo Onkološkega inštituta Ljubljana.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: 4 mesecev od oddaje naročila. Začetek 15. 11. 2004 in/ali konec
15. 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 2. točko mora ponudnik predložiti
potrdilo o vpisu v register dobaviteljev me-
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dicinskih pripomočkov-promet z medicinskimi pripomočki pri Agenciji RS za zdravila in
medicinske pripomočke.
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. 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), e) – ZJN-1-UPB 1.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Uradni list RS, št. 77, z dne
16. 7. 2004, Ob-19773/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 9. 2004 do
12. ure.
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: 14. 9. 2004 ali 49 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: 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: 14. 9. 2004,
ob 13. uri, Ministrstvo za zdravje, Štefanova
5, Ljubljana, velika 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: 27. 7. 2004.
Ministrstvo za zdravje

Gradnje
Št. 260-6/04

Ob-21033/04
Obvestilo

Na podlagi javnega razpisa objavljenega v Ur. l. RS, št. 57-58 z dne 28. 5. 2004,
Ob-14123/04, za izvedbo JN »dograditev
diagnostičnih prostorov v C-traktu«, po odprtem postopku v skladu s 23. členom Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00,

Št.

102/00 in 2/04) naročnik, skladno z določbo
78. člena Zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04), izdaja odločitev o oddaji JN »dograditev diagnostičnih
prostorov v C-traktu« kot sledi:
Glede na to, da naročnik v postopku oddaje JN »dograditev diagnostičnih prostorov
v C-traktu« do roka, določenega za oddajo
ponudb, ni pridobil nobene ponudbe, je naročnik sprejel odločitev, da bo JN »dograditev
diagnostičnih prostorov v C-traktu« ponovil.
Splošna bolnišnica
»dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Št. 404-01-93/2004

Ob-21049/04

Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila
gradenj po odprtem postopku za izbiro izvajalca za rekonstrukcijo objekta, gradnje
povezovalnega hodnika, komunalna in
zunanja ureditev, rekonstrukcija sanitarij in
izgradnja dvigala Centru srednjih šol v Škofji
Loki – Športna dvorana Poden, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 70 z dne 28. 6. 2004,
Ob-17486/04, se spremenita točki IV.3.3) in
IV.3.7.2) tako, da se sedaj glasita:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 23. 8. 2004 do
10. ure, na naslov Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, vložišče.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 24. 8. 2004 ob 13. uri, Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, 1000 Ljubljana, Služba za investicije, Kotnikova 38,
sejna soba.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Ob-20603/04
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. 01/759-06-00, 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: Občina Logatec, kontaktna
oseba: Bogdan Zevnik, Tržaška cesta 15,
1370 Logatec, Slovenija, tel. 01/759-06-29,
faks 01/759-06-28, elektronska pošta: Bogdan.zevnik@logatec.si, internetni naslov:
www.obcina-logatec.com.
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 športnih igrišč ob večnamenski
dvorani v Logatcu.
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
54,000.000 SIT brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok dokončanja: 50 dni po sklenitvi pogodbe.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice.
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 – športna igrišča.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 8. 2004 do
9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 10. 11. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 8. 2004
ob 10. uri; sejna soba Občine Logatec.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano 15. 7. 2004.
Občina Logatec
Št. 403-01-81/2004
Ob-20604/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Slovenj Gradec, kontaktna oseba: Zvonko Kuhelnik, dipl. ek., tel.
02/88-121-43, e-mail: zvonko.kuhelnik@slovenj-gradec.si, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj
Gradec, Slovenija, tel. 02/88-121-11, faks
02/88-121-18, elektronska pošta: info@slovenj-gradec.si, internetni naslov: http:
//www.slovenj-gradec.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-01-81/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja cestnega priključka za obrtno
skladiščno cono, vključno s križiščem pri
Kmetijski zadrugi ob Celjski cesti.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Slovenj Gradec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja cestnega priključka za obrtno skladiščno
cono v dolžini ca. 214 m, vključno s križiščem pri Kmetijski zadrugi ob Celjski cesti.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 9. 2004 in/ali konec
30. 1. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– izjava banke, da bo dala garancijo za
izvedbo del in dokončanje v pogodbenem
roku,
– garancija banke za dobro izvedbo del
in dokončanje v pogodbenem roku,
– izjava banke, da bo dala garancijo
za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
s pogodbo o izgradnji cestnega priključka,
vključno s križiščem, 60 dni od izstavitve
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
skupina izvajalcev, mora priložiti pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi tega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek,
– da ima poravnane davke ali prispevke
določene z zakonom,
– predložen obrazec BON1, BON2 za
pravne osebe, za samostojne podjetnike:
potrdilo o povprečnem stanju sredstev
na TRR za zadnje 3 mesece in zaključni
račun za preteklo leto.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge evidence,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drugi pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– družbe: BON1, BON2,
– samostojni podjetniki: potrdilo o povprečnem stanju sredstev na TRR za zadnje
3 mesece in zaključni račun za preteklo
leto,
– letni promet mora presegati vsaj
100,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– lastna izvedba 50% vrednosti vseh
del,
– vsaj 3 reference iz zadnjih treh let za
izgradnjo primerljivih objektov,
– seznam zaposlenih in seznam podizvajalcev.
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III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o graditvi objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. ponudbena cena – 70%,
2. reference – 20%,
3. garancijski rok – 10%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 8. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 8. 2004 do 10.
ure.
Če je ponudba poslana po pošti, se šteje
za pravočasno le, če je prispela v vložišče
do zgoraj navedenega roka.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 26. 11. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 8. 2004
ob 13. uri; Mestna občina Slovenj Gradec,
sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2004.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 35101-37/2004
Ob-20607/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kamnik, kontaktna oseba:
Anton Kamin, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija, tel. 01/831-81-00, faks
01/831-81-19, elektronska pošta: Sprejemna.pisarna@kamnik.si: internetni naslov: www.kamnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Kamnik, kontaktna
oseba: Anton Kamin, Katja Vegel, Mira
Resnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovnenija, tel. 01/831-81-05 ali 041/767-454,
faks 01/831-81-19, elektronska pošta: anton.kamin@kamin.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Kamnik, Oddelek za
družbene dejavnosti, kontaktna oseba:
Anton Kamin, Katja Vegel, Mira Resnik,
Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija, tel.
01/831-81-42, faks 01/831-81-19.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija, tel. 01/831-81-00, faks 01/831-81-19.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
OŠ Marije Vere: zunanja ureditev športnih površin in okolice šole.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljanska 16a, Kamnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.

II.2.1) Celotna količina ali obseg: ureditev športnih površin – izgradnja in oprema
(športna igrišča: izgradnja atletske steze
in doskočišča za skok v daljino, ureditev
košarkarskega in rokometnega igrišča;
otroško igrišče) in ureditev okolice športnih
igrišč ter šole.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1,5 meseca od oddaje naročila.
Začetek september 2004 in/ali konec 30. oktober 2004.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po potrjenih situacijah.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– dokazilo o vpisu dejavnosti v sodni
register oziroma dokazilo o priglašeni dejavnosti pri pristojni davčni upravi;
– potrdilo, da ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti;
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezo s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– BON 1 in BON 2,
– potrdilo o solventnosti ponudnika.
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.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON 1 in BON 2,
– potrdilo banke o solventnosti ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena 70%,
2. rok izvedbe 30%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 8. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: Občina Kamnik (01243
– 0100002257).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 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 in/ali 61 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zastopnik ponudnika s
pooblastilom.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: datum 30. 8.
2004, ob 11. uri, Občina Kamnik, Glavni trg
24 – 1240 Kamnik; sejna soba št. 17 – pritličje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2004.
Občina Kamnik
Ob-20608/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
kontaktna oseba: Januša Tanko, univ. dipl.
inž. grad., Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 00386(0)1/30-94-223 faks
00386(0)1/30-94-230, elektronska pošta:
janusa.tanko@gov.si, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1 1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, kontaktna oseba: Mani
Šefran, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 00386(0)1/47-87-320, faks
00386(0)1/47-87-422, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, vložišče,
Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
00386 (0)1 47 87 320, faks 00386 (0)1 47 87
422, internetni naslov: www.sigov.si/mop.
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: 402-00-8/2004-59.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija jezu v Malnih (km 0,465)
– zaključna dela.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: ureditev Velike vode (reke
Reke) pred ponorom v Škocjanske jame.
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 popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 845.000 SIT in veljavnostjo najmanj 150
dni po roku za predložitev ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
pla-čila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
naročnik financira razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS in poravnava
plačila v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna RS, podzakonskimi predpisi in
pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevze-ti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklepal pogodbo
samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora
predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi
podizvajalci. V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi pa mora skupina ponudnikov
- samo v primeru, da bo izbrana na javnem
razpisu - predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna
doka-zila
– dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila,
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– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– potrdilo, da ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane; da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– potrdilo, da je ponudnik poravnal vse
davke in prispevke,
– dokazilo, da ima potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne spo-sobnosti – obvezna dokazila
– poročilo pooblaščenega revizorja, v
kolikor znaša vrednost javnega naročila
več kot 50 mio SIT z DDV,
– dokazilo, da je finančno in poslovno
sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti –
obve-zna dokazila
– potrdilo, da njegovi vodstveni delavci
niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj,
– potrdilo, da odgovorni vodja del izpolnjuje pogoje iz Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 110/02, 97/03 odl. US:
U-I-152/00-23, 41/04, 45/04, 47/04, 62/04
odl. US: U-I-1/03-15).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev
ome-jeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naro-čila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila
1. ponudbena cena razpisanih del,
2. vsa dodatna referenčna dela,
3. območna dodat. referenč. dela,
4. dodatna garancijska doba.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni
doku-mentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je do-kumentu določil naročnik: 402-00-8/2004-59.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 9. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila : virman na račun
št. 01100-6300109972 sklic na številko
18 25119 7141998 - 23410003 z navedbo
“plačilo razpisne dokumentacije za vodni
sklad.”
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 9. 2004 ob 12. uri.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v
kate-rem mora ponudnik zagotavljati
veljavnost ponudbe: do 120 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: 2. 9. 2004
ob 12. uri, Ministrstvo za okolje, prostor
in energijo, Urad za okolje, Sektor za pripravo in vodenje investicij, 1000 Ljubljana,
Einspielerjeva 6, sejna soba št. 220a v
2. nadstropju.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 7. 2004.
Ministrstvo za okolje, prostor
in energijo
Ob-20667/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Tolmin, kontaktna oseba: Ljubo Mrakič
in Ksenija Kikl, Ulica Padlih borcev 2, 5220
Tolmin, Slovenija, tel. 05/38-19-500, faks
05/38-19-523, elektronska pošta: obcina.tolmin@obcina.tolmin.si, internetni naslov: www.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.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
modernizacija lokalne ceste z izvedbo
podpornih, opornih zidov in asfaltacija
rekonstruiranega cestnega odseka.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Lokalna cesta št. 420
080 Tolmin–Kamno–Kobarid na relaciji Volarje–Selišče.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 990 m2
asfalta, 860 m2 podpornih in opornih zidov.
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 10% in bančna garancija za dobro
izvedbo posla in odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 60 dni po prejemu 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 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
ZJN1-UPB1 (36/04).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z 42. členom ZJN-1-UPB1 in
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z
42.a členom ZJN-1-UPB1 in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z 42. členom
ZJN-1-UPB1 in razpisno dokumentacijo.
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III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 8. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 16. 8. 2004 do
11.30.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno, pooblaščeni predstavniki ponudnikov se
morajo izkazati s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 8. 2004
ob 12. uri, mala sejna soba Občine Tolmin,
Padlih borcev 2.
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: 20. 7. 2004.
Občina Tolmin
Št. 146/2004

Ob-20668/04

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Destrnik, kontaktna oseba: Miran Čeh,
Vintarovci 50, 2253 Destrnik, Slovenija, tel.
02/761-92-50, faks 02/761-92-52, elektronska pošta: obcina.destrnik@destrnik.si, internetni naslov: www.destrnik.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: izvedba geotermalne vrtine Janežovci.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Janežovci – opuščeni
glinokop.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
vrtine globine ca. 800 m.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
veljavna do 30. 9. 2004,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
od potrditve mesečnih situacij s strani nadzornega organa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
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2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila,
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi z
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravomočno obsojen,
4. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek in ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
5. da je poravnal davke, prispevke in druge obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež,
6. da ni bil kaznovan v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. podatki o boniteti podjetja,
2. bilanca stanja,
3. izkaz poslovnega izida.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. navedba števila zaposlenih in kvalifikacija,
2. reference 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: odprti.
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: 324-01-5/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 8. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 8. 2004 do 9. ure
ne glede na vrsto dostave.
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: 26. 8. 2004
ob 13. uri, sedež Občine Destrnik, sejna
soba, 1. nadstropje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 7. 2004.
Občina Destrnik
Št. 62/04
Ob-20669/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA). ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zveza športnih društev Slovan, kontaktna
oseba: Aloj Mavrič, Gortanova 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/520-13-00, faks
01/520-13-03, elektronska pošta: slovan@siol.net, internetni naslov: www.slovan-zveza-sportnih-drustev.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.

II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 03/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: gradnja garderobnih prostorov za
športnike na kopališču v ŠP Kodeljevo
v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Poljanska 99, Ljubljana.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 501,1.
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) razpisni
dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajaj: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: predvideni začetek 4. 9. 2004
in/ali konec 4. 11. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% ponujene vrednosti del,
– izjavo banke, da bo ponudnik dobil
garancijo za:
a) dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti;
b) za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
na osnovi potrjenih začasnih in končne situacije, rok plačila 60 dni od datuma prejema
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: obvezna dokazila za
izpolnjevanje pogojev iz 42. člena Zakona
o javnih naročilih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedena v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedena v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: 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 graditvi objektov-ZGO-1A.
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 11. 8. 2004.
Cena: 15.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: ob dvigu razpisne
dokumentacije se ponudnik izkaže s potrdilom o vplačilu sredstev na transakcijski
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račun ZŠD Slovan št. 02012-0013408178
s pripisom JN 03/04.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 8. 2004 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno; predstavniki ponudnikov morajo imeti
pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 8. 2004,
ob 12. uri, Ljubljana, Gortanova 21.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 7. 2004.
Zveza špotnih društev Slovan
Ob-20718/04
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: Srečko Trunkelj,
Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-96-80, faks 01/588-97-59,
elektronska pošta: srecko.trunkelj@energetika-lj.si, internetni naslov: http://
www.holdingljubljana.si/energetika.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., kontaktna oseba: 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 ali osebno
v vložišče Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PI 28-04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava, vgradnja in zagon toplotnih
postaj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Predvidene količine na letni ravni:
8 x TP 100kW
2 x TP 180 kW
15 x MTP 30 kW z možnostjo dograditve
bojlerja
1 x MTP 30 kW brez STV
1 x MTP40 kW z možnostjo dograditve
bojlerja
1 x MTP 40 kW brez STV
10 x STV 130 litrov
2 x STV 200 litrov
2 x STV 300 litrov

Št.

priprava STV – primar
varovanje sekundarnega dela.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: po posameznem naročilu in po
sklenitvi formularne pogodbe.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek leta 2004 in/ali konec
leta 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 500.000 SIT, bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
800.000 SIT, bančna garancija za odpravo
napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni po
prejemu računa v vložišču naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava,
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek,
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež,
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančni sposobnosti,
– poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora imeti ves čas svojega poslovanja zavarovano odgovornost za
škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in
tretjim osebam v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določili 33. člena
ZGO-1,
– reference,
– tehnične zahteve,
– organiziran servis,
– rok izdelave, dobave, vgradnje in zagona toplotnih postaj,
– garancijska doba,
– rok plačila,
– podpis izjave o izpolnjevanju razpisnih
pogojev.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe: 2.
IV.2) Merila za oddajo:
1. ponudbena vrednost – 75 točk,
2. garancijski rok – 15 točk,
3. reference – 10 točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PI 28-04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 8. 2004.
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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. 500-28-04. Vplačilo je
možno tudi na blagajni Javnega podjetja
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, 1000 Ljubljana. Znesek plačila razpisne
dokumentacije vključuje 20% davek na dodano vrednost.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 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: za čas trajanja okvirnega sporazuma.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 8. 2004
ob 13. 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: 23. 7. 2004.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-20719/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Prevalje, kontaktna oseba: Marjetica
Tasič Bukovec, Trg 2A, 2391 Prevalje, Slovenija, tel. 02/82-46-100, faks 02/82-46-124,
elektronska pošta: meta.bukovec@prevalje.si, internetni naslov: www.prevalje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 04/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba investicijskega projekta »Rekonstrukcija lokalne ceste na Leše« v letih
2004 – 2005.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naselje Leše; k.o. Leše
in k.o. Prevalje.
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.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija lokalne ceste Prevalje – Leše v
dolžini 1.8 km.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 9. 2004 in/ali konec
15. 5. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeni
v razpisni dokumentaciji / Zakon o izvrševanju proračuna.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
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storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo in
zakonodajo (41. in 43. člen ZJN-1).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
a) potrdilo o registraciji pri pristojnem
sodišču,
b) dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila,
c) dokazilom, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem,
d) izpisek iz sodne evidence, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek, drug postopek katerega posledica in namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja; če poslovanje ponudnika vodi
izredna uprava; ali če je bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri
ima sedež,
e) potrdilo davčnega urada o poravnavi
davkov in prispevkov v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež, če ima ponudnik
sedež v tujini mora priložiti potrdilo da ima
poravnane tiste dajatve v RS, ki bi jih moral
poravnati,
f) potrdilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet sodne preiskave in da ponudniku
v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni
bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje.
Opomba* ponudnik lahko pod točke:
d), e) in f) namesto dokazil poda ustrezno
izjavo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
a) bonitetna dokazila: za gospodarske
družbe – BON-1, BON-2,
b) za obrtnike napoved za odmero dohodnine.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: da zagotavlja tehnične in kadrovske zmogljivosti kot to določa razpisna
dokumentacija.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena (90%),
2. reference (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 30. 8. 2004.
Cena: 10.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: kopija potrdila o plačilu na TRR Občine Prevalje
01375-0100010242 s pripisom “Rekonstrukcija lokalne ceste na Leše”.
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: do 30. 9. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 8. 2004
ob 12. uri; sejna soba Občine Prevalje, Trg
2A, 2391 Prevalje.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 7. 2004.
Občina Prevalje
Ob-20720/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Veržej, kontaktni osebi: Bojan Ferenc,
Melita Moravec, Ulica bratstva in enotnosti
8, 9241 Veržej, Slovenija, tel. 02/588-81-80,
faks 02/588-81-81, elektronska pošta: obcina.verzej@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija ceste v Ulici Iztoka Gaberca in izgradnja dovozne ceste do VIZ
Veržej ter izgradnja vodovoda.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Veržej.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija ceste v Ulici Iztoka Gaberca in
izgradnja dovozne ceste do VIZ Veržej ter
izgradnja vodovoda.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 10. 9. 2004 in/ali konec
31. 10. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe,
bančna garancija z dobro izvedbo del,
bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi.
1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: 80% vrednosti plačila celotne investicije do konca leta
2004, 20% vrednosti plačila celotne investicije do konca marca 2005.
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: obvezna dokazila za izpolnjevanje pogojev iz 42.
in 42.a člena Zakona o javnih naročilih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: dokazilo o registraciji; dokazilo, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve 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)
ali podatki iz bilance uspeha in podatke iz
bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni

organ, potrdilo poslovne banke, da ponudnik
v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran.
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);
– več kot šest potrjenih referenc o korektno opravljenih delih v zadnjih petih letih
v višini nad 60 milijonov SIT za vsako posamezno delo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o graditvi objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 8. 2004.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije na podračun
EZR občine št. 01388-0100013873.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 8. 2004 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 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: 30. 8. 2004
ob 10. uri; Občina Veržej, Ulica bratstva in
enotnosti 8, 9241 Veržej.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 7. 2004.
Občina Veržej
Ob-20721/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Škocjan, kontaktna oseba: Martin Strašek, Škocjan 67, 8275 Škocjan, Slovenija,
tel. 07/38-46-304, faks 07/38-46-309, elektronska pošta: skocjan.obcina@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: LIZ Inženiring d.d., kontaktni
osebi: Leben Bojan, Mira Vlaj, Vurnikova 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-44-034,
faks 01/23-44-050.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje,
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ki ustrezajo zahtevam, določenim s strani
naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba GOI del pri adaptaciji in dozidavi
OŠ Frana Metelka v Škocjanu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Škocjan 51, 8275
Škocjan.
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 6. 9. 2004 in/ali konec
31. 8. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe, veljavnost 90 dni.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: sklenitev pogodbe za izvedbo naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri državnem organu
za dejavnost, ki je predmet razpisa;
– da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku, oziroma da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
– da ponudniku v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi
bilo povezano z njegovim poslovanjem, ali
pa ponudniku ni bil izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero bi bilo
ponudniku prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– da ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih
obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti,
določenih s predpisi;
– originalno potrdilo, izdano s strani
Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva
3, da v preteklih treh letih pred pričetkom
naročila ponudnikovi vodstveni delavci niso
bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– (za gospodarske družbe) obrazec
BON-1/P z revizijskim poročilom in bilanco stanja za leto 2003 in obrazec BON-2
oziroma izjavo banke, ki vključuje podatke
zahtevane iz pogojev izjave ponudnika, da
je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in
ima poravnane vse svoje zapadle poslovne
obveznosti;
– (za samostojne podjetnike) originalno
potrdilo banke pri kateri imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem
stanju sredstev na transakcijskem računu
za obdobje zadnjih šestih mesecev pred
oddajo ponudbe, napoved za odmero davka
od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto,
originalno potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco
stanja za preteklo leto; izjavo ponudnika da
je v zadnjem trimesečju posloval uspešno
in ima poravnane vse svoje zapadle poslovne obveznosti; poročilo pooblaščenega
revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik za
razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do da-
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tuma revizorjevega poročila poravnal vse
svoje obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov (Odredba o
spremembi odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov, Uradni list RS,
št. 64 z dne 3. 8. 2001).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najvažnejših zgrajenih objektov v zadnjih petih letih in sicer na vsaj
treh objektih z vrednostjo GOI del najmanj
300 mio SIT (z DDV), vključno z dokazili v
obliki potrdila za vsak posel s strani končnih
naročnikov oziroma investitorjev, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno
izpolnitev pogodbenih obveznosti;
– reference kadrov s podatki o ključnih
kadrih oziroma izkušnjah na področju razpisanih del za odgovornega vodjo del;
– v primeru, da ponudnik zagotavlja
kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, mora ponudnik predložiti
seznam podizvajalcev (firma oziroma naziv,
naslov, vrsta in vrednost del, ki jih bo podizvajalec izvajal), iz katerih mora biti razvidno, da ima ponudnik že zagotovljeno
izvedbo posameznih del, oziroma pogodbo
o skupnem nastopanju. Ponudnik lahko za
istovrstna dela zagotavlja kapacitete z več
podizvajalci, ki morajo v celoti izpolnjevati
pogoje iz razpisne dokumentacije;
– ponudnik mora predložiti pisne izjave
od vseh v svoji ponudbi navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbo
javnega naročila, da je ponudnik do njih
pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti. Ponudnik mora
zagotoviti, da izpolnjujejo pogoje za udeležbo v postopku oddaje javnega naročila tudi
njegovi podizvajalci, če jih navaja v ponudbi.
Izpolnjevanje pogojev mora biti dokumentirano z istovrstnimi dokazili, ki po obliki in
glede datuma izdaje ustrezajo dokazilom,
ki jih je za predmetno javno naročilo dolžan
predložiti ponudnik;
– ponudnik mora ponudbi predložiti terminski plan, seznam in cenik vseh materialov, ki bodo vgrajeni pri izvedbi razpisanih
del ter cenik prevozov, strojne opreme in
mehanizacije, kakor tudi cenik urnih postavk
za vse vrste del in kvalifikacij;
– dela se bodo oddala najugodnejšemu
ponudniku po načelu fiksne in nespremenljive cene do pridobitve uporabnega dovoljenja in primopredaje izvršenih del, obračun
po dejansko vgrajenih količinah.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o graditvi objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 47 z dne 30. 4.
2004, Ob-11129/04, Št. 64000-0005/02.
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: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno pridobiti na Občini
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Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, pri Martinu Strašku, tel. 07/38-46-304, vsak delovni
dan od 9. do 12. ure po predhodni telefonski
najavi. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko ponudnik dobi na LIZ Inženiringu, Bojan Leben, tel. 01/234-40-34; faks
01/234-40-50. Plačilo razpisne dokumentacije se nakaže na TRR št. 19100-0010023743
pred dvigom razpisne dokumentacije. Pred
dvigom razpisne dokumentacije se mora
prevzemnik razpisne dokumentacije izkazati
z dokumentom, iz katerega je razvidno plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 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: 91 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: skladno s sklepom o imenovanju komisije.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 8. 2004
ob 12. uri; Občina Škocjan, Škocjan 67,
8275 Škocjan.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 7. 2004.
Občina Škocjan
Ob-20725/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Gorenja vas – Poljane, kontaktna
oseba: Franci Jeraj, Poljanska c. 87, 4224
Gorenja vas, Slovenija, tel. 04/518-31-03,
faks 04/518-31-01, elektronska pošta: Franci.jeraj@obcina-gvp.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Gorenja vas – Poljane,
kontaktna oseba: Nataša Kopač, Poljanska
cesta 87, 4224 Gorenja vas, Slovenija, tel.
04/518-31-14, faks 04/518-31-01, elektronska pošta: natasa.kopac@obcina-gvp.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Gorenja vas – Poljane, kontaktna oseba:
Nataša Kopač, Poljanska cesta 87, 4224
Gorenja vas, Slovenija, tel. 04/518-31-14,
faks 04/518-31-01, elektronska pošta: natasa.kopac@obcina-gvp.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja kanalizacije in vodovoda Gorenja vas – Todraž.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Gorenja vas – Todraž.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 502,6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba kanalizacije in vodovoda Gorenja vas
– Todraž.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dela bodo potekala fazno. 1. faza
v letu 2004, 2. faza v letu 2005. Prednost
bodo imeli izvajalci, ki bodo ponudili dela
za celoto.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 9. 2004 in konec 30.
11. 2004 – 1. faza.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 2,000.000 SIT in mora veljati za čas
veljavnosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila se
izvršujejo po določbah zakona o izvrševanju
proračuna, po mesečnih situacijah v roku 60
dni po potrditvi situacije. Ponudbena cena
je fiksna.
III.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.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da ponudnikovega
poslovanja ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež;
2. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
3. da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika;
4. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred
objavo javnega naročila ni imel blokiranega
transakcijskega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. seznam najpomembnejših nizkih gradenj v zadnjih 5 letih nad 10 mio SIT, skupaj
s potrdili o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in datumi izvedbe;
2. da upošteva obveznosti, ki izhajajo iz
predpisov o varstvu pri delu in ureditvi delovnih pogojev;
3. da se ponudnik strinja s sistemom
gradnje po fazah po terminskem planu,
ki bo usklajen z investitorjem, v skladu z
razpoložljivimi sredstvi naročnika in da bo
naročnik za vsako naslednjo fazo gradnje
lahko izvedel postopek s pogajanji po 89.
členu ZJN-1A.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
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IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Uradni list RS, št. 25 z dne 19.
3. 2004, Št. 027-400-20/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena 85%,
2. reference 5%,
3. garancijski rok 10%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 15.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: na enotni zakladniški račun št. 01227-0100007212.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 8. 2004 do
12.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 8. 2004
ob 13. uri, Gorenja vas.
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: predložitev
ponudbe v zapečateni ovojnici s pripisom
“javni razpis – ne odpiraj – gradnja kanalizacije in vodovoda Gorenja vas – Todraž;
– naročnik ne bo organiziral sestanka s
ponudniki;
– ogled lokacije po predhodnem dogovoru z naročnikom.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2004.
Občina Gorenja vas – Poljane
Ob-20740/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Vransko, kontaktna oseba: Aleksander Borštner, Vransko 59, 3305 Vransko, Slovenija, tel. 03/703-28-00, faks
03/703-28-16, elektronska pošta: obcina.vransko@vransko.si, internetni naslov:
www.vransko.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) Opis – rekonstrukcija javne poti
992510 Klokočovc–Klance.
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 javne poti 992510 Klokočovc–Klance (zemeljska dela, gradbena
dela, zaključna dela, asfaltiranje…).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje naselij Klokočovc
in Klance v Občini Vransko.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.

II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije in
popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: mesec in pol od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% vrednosti, z veljavnostjo 30 dni
oziroma do izročitve bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
na podlagi začasnih situacij z zamikom 60
dni od uradnega prejetja potrjenega 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: naročnik bo razpisana dela
oddal enemu izvajalcu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati pogoje iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo,
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
biti ekonomsko-finančno sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi
zmogljivostmi.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče)
1. ponudbena cena,
2. kakovost in reference ponudnika,
3. garancijski roki.
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 23. 8. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01389-0100004803, s pripisom »Javni
razpis«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 8. 2004 do
10. ure.
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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: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 8. 2004
ob 13.30, sejna soba Občine Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2004.
Občina Vransko
Št. 354-1/02
Ob-20741/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Metlika, kontaktni osebi: Danica Puljak, Jože Nemanič, Mestni trg 24,
8330 Metlika, Slovenija, tel. 07/306-31-00,
faks 07/363-74-02, elektronska pošta: obcina.metlika@siol.net, internetni naslov:
www.metlika.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava raziskovalno-kaptažne vrtine
MET-1.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Božakovo, Občina
Metlika.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava vrtine vključno z vsemi v projektu predvidenimi deli in materiali.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 20. 9. 2004 in/ali konec
20. 11. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5,000.000 SIT (z
DDV), veljavna 60 dni od dneva odpiranja
ponudb, ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v 60 dneh po prejemu situacij v skladu z
Zakonom o izvrševanju proračuna, ostalo
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 sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem. Ponudnik mora
navesti eventualne podizvajalce v ponudbi,
v primeru skupnega nastopanja pa mora
skupina ponudnikov – samo v primeru, da
bo izbrana – predložiti pravni akt o skupni
izvedbi javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali po-
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nudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti:
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila in za katero
daje ponudbo, pri organu države, v kateri
ima sedež,
– da 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 je bil zaradi tega
kaznivega dejanja pravnomočno obsojen,
– da zoper njega ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek,
– da je ekonomsko in finančno sposoben,
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
– potrdilo izdano s strani sodišča, da
ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– podatki o finančnem stanju ponudnika (obrazca BON 1/P in BON 2 za pravne
osebe ali potrdilo ponudnikove poslovne
banke za samostojne podjetnike).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjavo, da je v zadnjih petih letih izvedel 2 podobni izvedeni vrtini od 800 m
in več, z vrednostmi in datumi izvedbe s
strani naročnika,
– izjava ponudnika o razpoložljivi tehnični opremi, ki jo ima v lasti,
– izjava ponudnika, da razpolaga z
ustrezno strokovno usposobljenimi kadri,
– seznam predvidenih podizvajalcev in
izjave podizvajalcev,
– izjava o prostih kapacitetah in sposobnosti izvedbe 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 rudarstvu, Ur. l. RS,
št. 56/99.
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:
1. cena – 95%,
2. reference o izvedbi podobnih vrtin
zadnjih 5 let – 5%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
Podrobneje je navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumenta-
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cije: pridobiti ju je mogoče do 1. 9. 2004 v
tajništvu Občine Metlika.
Cena: 15.000 SIT z DDV, valuta: pred
dvigom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila na transakcijski račun: 01273-0100016016, sklic 28
75728-7141998-00002004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 9. 2004 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 2. 11. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 9. 2004
ob 12. uri; v prostorih Občine Metlika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vprašanja ponudnikov se posredujejo pisno po
pošti ali faksu. Odgovore na vprašanja
bo naročnik posredoval pisno vsem ponudnikom, ki bodo dvignili razpisno dokumentacijo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2004.
Občina Metlika
Ob-20755/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ivančna Gorica, kontaktna oseba
Rajko Peterlin, Sokolska 8, 1295 Ivančna
Gorica, Slovenija, tel. 01/787-83-84, faks
01/787-86-97, elektronska pošta: obc.ivancna.gorica@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja kanalizacije – kanalski sistem C
v Šentvidu pri Stični.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Šentvid pri Stični.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zemeljska dela in gradbena dela.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 20. 9. 2004 in/ali konec
10. 12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 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: usklenitev pogodbe za izvedbo naročila, kot je navedeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
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storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z ZJN, 42. člen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z
ZJN, 42.a člen.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z ZJN, 42.a člen.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena – 80%,
2. reference – 20%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 8. 2004.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške v višini
15.000 SIT za plačilo razpisne dokumentacije naj ponudniki nakažejo na TRR 01239
– 0100002162, sklic na številko 35305
– 0004/2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 6. 9. 2004 do
9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 11. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: na javnem odpiranju so
lahko prisotni vsi predstavniki ponudnikov,
ki se bodo izkazali z pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 9. 2004
ob 10. uri, Občina Ivančna Gorica Sokolska
8, 1295 Ivančna Gorica, 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.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 7. 2004.
Občina Ivančna Gorica
Št. 110-1/04
Ob-20871/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., kontaktna oseba: Oto
Rubinič, univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, Slovenija, tel. 01/306-82-04,
faks 01/306-82-06, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., kontaktna oseba: Aleš Vojska,
univ. dipl. inž. grad., Kotnikova 40, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-82-19,
faks 01/306-82-51, elektronska pošta:
ales.vojska@dd-ceste.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotni-
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kova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zaščita pred hrupom mesta Postojna
APO 1 do APO 5.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: avtocesta A1 Šentilj – Koper, mesto Postojna od APO1 do APO5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
glavnih del, ki obsegajo:
– APO 1 – L = 180,00 m, h = 3,50 m, P
52+2 m do P 70+2 m (od 512 m do 692 m);
– APO 2 – L = 72,00 m, h = 2,50 m, P 45
do P 52+2 m (od 440 m do 512 m);
– APO 3 – L = 156,00 m, h = 3,00 m, P
29+4 m do P 45 (od 284 m do 440 m);
– APO 4 – L = 288,00 m, h = 2,50 m P
1-4 m do P 29+4 m (od -4 m do 284 m);
– APO 5 – L = 43,00 m, h = 2,50 m R 1
do PR 9 (od 0 m do 40 m + 3 m (krivina).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 3,750.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz sredstev
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji,
DARS, d.d.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
finančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpisek iz sodnega registra, ki
mora odražati zadnje dejansko stanje registracije ponudnika.
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o finančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela (zaščita pred
hrupom-protihrupna ograja);
– seznam glavne izvajalčeve opreme;
– seznam ključnih kadrov, predlaganih za
vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi in
drugih strokovnih delavcev ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:

(A) najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 9. 2004.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo
na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 1. 9. 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 22. 12. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 9. 2004,
ob 11. uri v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 7. 2004.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Ob-20872/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., kontaktna oseba: Oto
Rubinič, univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-04, faks 01/306-82-06, elektronska pošta: oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o. Gorenjska, kontaktna oseba: Milan
Ferjan, univ. dipl. inž. grad., Mlekarska ul.
13, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/280-88-36,
faks 04/280-88-09, elektronska pošta: milan.ferjan@dd-ceste.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba cestninske postaje Vodice vzhod
in zahod na AC Naklo-Ljubljana (AC Podtabor-Ljubljana).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC Naklo-Ljubljana
(AC Podtabor-Ljubljana).
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedbo
cestninske postaje Vodice na AC A2 Karavanke – Obrežje, odsek Naklo – Ljubljana
na priključku Vodice s pripadajočimi objekti,
napravami, instalacijami ter komunalnimi
vodi ter ureditvijo ceste s cestno opremo in
signalizacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 8,352.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz sredstev
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji,
DARS, d.d. Način plačevanja z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini
razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za
dokazovanje finančne sposobnosti predložiti revidirano bilanco oziroma izpisek iz
bilance stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o finančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih gradenj kot glavni izvajalec ali partner
v skupnem nastopanju, za istovrstna dela,
kot je predmet javnega naročila;
– seznam glavne izvajalčeve opreme;
– seznam ključnih kadrov, predlaganih za
vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi in
drugih strokovnih delavcev ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Uradni list RS, št. 26-29 z dne
26. 3. 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 2. 9. 2004.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo
na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 2. 9. 2004 do
10. ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 23. 12. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 9. 2004,
ob 11. uri, v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 7. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-20873/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
kontaktna oseba: Marjan Blassin, univ.
dipl. ek., inž. gradb., Ul. Heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-414,
faks 02/25-26-551, elektronska pošta: marjan.blassin@maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Komunalna direkcija,
kontaktna oseba: Marjan Blassin, univ.
dipl. ek., inž. grad., Slovenska ulica 40,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-414,
faks 02/25-26-551, elektronska pošta: marjan.blassin@maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Komunalna direkcija, kontaktna oseba: Marjan Blassin, univ. dipl.
ek., inž. grad., Slovenska ulica 40, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-414, faks
02/25-26-551, elektronska pošta: marjan.blassin@maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija, glavna
pisarna, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor,
Slovenija.
II.1) Opis: izgradnja vodovoda Hrastje
I. faza.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja vodovoda Hrastje I. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Hrastje.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupine 500,
502,6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije in
popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
in izjava banke za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: ZIPR 04.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
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naročilo oddano: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo,
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanja
ponudnikovega poslovanja,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti ekonomsko-finančno sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(A) Najnižja cena.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
35205-18/2004-0801/MB.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 27. 8. 2004.
Cena: 10.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403 z namenom nakazila pristojbina za javni razpis
00-71309906-0801.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok oddaje ponudb
1. 9. 2004 do 9 ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski jezik.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 11. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 9. 2004
ob 10. uri; Slovenska ulica 40, Maribor, sejna soba 215/II.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 7. 2004.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Komunalna direkcija
Št. 433-02-41/2004/7
Ob-20911/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za finance, kontaktna oseba:
Vesna Zupančič, Župančičeva 3, 1502
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-52-52,
faks 01/478-56-82, elektronska pošta: vesna.zupancic@mf-rs.si, internetni naslov:
http://www.gov.si/mf/.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za finance, kontaktna oseba: Vesna Zupančič,
p.p. 644, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-52-52, faks 01/478-56-82, elektronska pošta: vesna.zupancic@mf-rs.si, internetni naslov: http://www.gov.si/mf/.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dokumentacijo: Ministrstvo za finance,
kontaktna oseba: Vesna Zupančič, Prežihova 4, 1502 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-52-52, faks 01/478-56-82, internetni naslov: http://www.gov.si/mf/ (razpisna dokumentacija brez tehnične dokumentacije – načrtov).
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za finance, kontaktna oseba: Vesna Zupančič, p.p. 644, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-52-52, faks 01/478-56-82.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) 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: 433-02-41/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova fasade in zamenjava stavbnega
pohištva na poslovnem objektu, Župančičeva 3 v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Župančičeva 3 v Ljubljani.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA/NACE/CPC): razred 50, skupina 504, podskupina 504,2 – Fasadna
in štukaturska dela in podskupina 504,3
– Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva in/ali instalacij (vključno s polaganjem parketa).
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 v okvirni površini 3.145 m2 in
zamenjava ca. 320 oken in balkonskih vrat.
Objekt je lociran v središču mesta Ljubljane, ima pet nadstropij in je spomeniško
zaščiten.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: k izvajanju del se pristopi takoj po
podpisu pogodbe. Zaključek del je predvidoma konec meseca novembra 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 7,000.000 SIT, izjava banke za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in
izjava banke za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
se bodo izvajala v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za
leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03;
ZIPRS0405).
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
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katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
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 države, v kateri ima
ponudnik 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 imeti poravnane vse
svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov;
7. ponudnik mora izkazati dobro opravljanje istovrstnih gradbenih del (izdelava
ali obnova fasad) v zadnjih petih letih pred
oddajo ponudbe, in sicer tri gradnje nad
50,000.000 SIT z DDV;
8. 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);
9. ponudnik mora navesti odgovorno
vodjo del, ki izpolnjuje zakonske pogoje
skladno s 77. členom ZGO-1 (Uradni list
RS, št. 110/02) in je v zadnjih petih letih
vodil najmanj tri gradnje v vrednosti nad
100 mio SIT z DDV;
10. ponudnik mora navesti seznam zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo
sodelovali pri izvajanju razpisanih del.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
– za pravne osebe (gospodarske družbe)
oziroma potrdilo 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. potrdilo, izdano 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. izpisek 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. potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada RS, da ima ponudnik poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
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:
– BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2003 – za pravne osebe (gospodarske družbe) oziroma davčna napoved za leto 2003,
potrjena s strani pristojne izpostave DURS,
– za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik),
– potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu za zadnje tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb,
– poročilo pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje, da ima ponudnik poravnane vse
svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov.
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
javnega naročila vključno z dokazili v obliki
potrdila-izjave;
2. veljavna zavarovalna polica za predmet javnega naročila – GOI dela skladno
s 33. členom ZGO-1 (Uradni list RS, št.
110/02) ali izjava zavarovalnice, da bo v primeru pridobitve posla zavarovala odgovornost, skladno s 33. členom ZGO-1;
3. dokazila o izpolnjevanju zakonskih pogojev za odgovornega vodjo del za zahtevne objekte skladno s 77. členom ZGO-1:
potrdilo o vpisu v imenik pri pristojni poklicni
zbornici in strokovni življenjepis, iz katerega
so razvidne delovne izkušnje osebja;
4. seznam kadrov, ki bodo sodelovali pri
izvajanju razpisanih del.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. reference,
3. rok izvedbe,
4. certifikat ISO 9001:2000.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 8. 2004.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti vsak delovni
dan med 9. in 15. uro. Za sprejem oziroma
dvig dokumentacije je potrebno poslati ali
prinesti pisno zaprosilo z navedbo kontaktne osebe, naslova, št. telefona in št.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
telefaksa in dokazilo o plačilu stroškov za
razpisno dokumentacijo. Stroške razpisne
dokumentacije ponudniki poravnajo na podračun EZR pri BS št.: 01100-6300109972,
sklic 18 10995-7141998-16112004.
Razpisno dokumentacijo, brez tehnične
dokumentacije (načrtov), je možno brezplačno dobiti na spletni strani ministrstva.
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: do 31. 10. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili in komisija naročnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 8. 2004
ob 12.30; Ministrstvo za finance, Prežihova
4, sejna soba (kletni prostori), Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 7. 2004.
Ministrstvo za finance
Št. 40306-2-23/04
Ob-20912/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Trbovlje, kontaktna oseba: Jože Medved, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, Slovenija,
tel. 03/56-34-870, faks 03/56-27-986.
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:
zapiranje deponije komunalnih odpadkov Neža – Trbovlje. Investicija vključuje
dela – prekrivanje deponije, izvedba obodnega kanala odvodnjavanja meteornih
voda in izgradnja črpalnega vodnjaka
izcednih voda.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trbovlje.
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: zapiranje deponije komunalnih odpadkov Neža
– Trbovlje. Investicija vključuje dela – prekrivanje deponije, izvedba obodnega kanala
odvodnjavanja meteornih voda in izgradnja
črpalnega vodnjaka izcednih voda.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: gradnja se bo predvidoma izvajala
v drugi polovici leta 2004, letu 2005 in konča
v letu 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od vrednosti ponudbenih del, ostale
zahteve v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
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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.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: v skladu z zakonom o javnih
naročilih, podrobneje opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. ponudbena cena – 90%,
2. finančna usposobljenost – 10%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 8. 2004.
Cena: 10.000 SIT za posamezen sklop.
Valuta: dokazilo o plačilu.
Pogoji in način plačila: stroške za
dvig razpisne dokumentacije ponudniki
poravnajo na račun Občine Trbovlje št.
01329-0100018122 pri UJP Ljubljana – namen nakazila Razpisna dokumentacija zapiranje komunalne deponije Neža Trbovlje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 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: 2 meseca 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
pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 8. 2004
ob 11. uri; mala sejna soba, II. nadstropje,
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2004.
Občina Trbovlje
Ob-20913/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Gorišnica, kontaktna oseba: Matevž
Cestnik, Gorišnica 54, 2272 Gorišnica, tel.
02/743-11-11, faks 02/743-11-20, elektronska pošta: obcina.gorisnica@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja upravno, poslovne stavbe s
kulturno dvorano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Gorišnica.
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II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE.
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 popisne dokumentacije in
popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 24. 7. 2004 in/ali konec
1. 9. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
in izjava banke za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: ZIPR 04.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o sodelovanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja,
– potrdilo, da ponudniku v zadnjih petih
letih pred pričetkom postopka oddaje javnega naročila kot pravni osebi ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba za kaznivo
dejanje v zvezi z njenim poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež,
– potrdilo pristojnega sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– pogoj za udeležbo na tem razpisu je ta,
da bil ponudnik v zadnjih petih letih pozitivno
ocenjen kot glavni izvajalec pri izvedbi vsaj
treh gradbenih del, ki so po naravi gradnje in
obsegu podobna razpisanim in vredna najmanj 150 mio SIT,
– naročnik si pridržuje pravico preverjati
reference in njihovo oceno,
– izjava, da ponudnik sprejema pogoje
razpisa.
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 1. 9. 2004.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TR št.
01228-0100016863.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 1. 9. 2004 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 2. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 9. 2004
ob 13. uri; sejna soba Občine Gorišnica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 7. 2004.
Občina Gorišnica
Št. 05/2004
Ob-20928/04
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., kontaktna oseba: Petra Kodela
Felicijan, dipl. upr. org., Lava 2a, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/425-03-00, faks
03/425-03-60, elektronska pošta: Vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si, internetni
naslov: www.vo-ka-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Vodovod-kanalizacija, javno
podjetje, d.o.o., kontaktna oseba: Marko
Planinšek, univ. dipl. inž. gradb., Lava 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-03-13,
faks 03/425-03-10.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Vodovod-kanalizacija, javno
podjetje, d.o.o., tajništvo, Lava 2a, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/425-03-13, faks
03/425-03-10.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Vodovodkanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava
2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-03-13,
faks 03/425-03-10.
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: JNGD05/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova cevovodov po metodah brez
izkopa in gradnja novih cevovodov po
metodi horizontalnega vodenega vrtanja
– I. faza.
Predmet razpisa je izvajanje del pri
obnovah in novogradnjah cevovodov po
metodah brez izkopa. Dela so razdeljena
v štiri sklope:
– sklop A: obnova cevovodov s preplastitvijo z oblogo iz umetnih smol,
– sklop B: obnova cevovodov z vrivanjem
nove polietilenske cevi v obstoječo cev,
– sklop C: sanacija poškodb v cevovodih
večjega premera,
– sklop D: gradnja novih cevovodov po
metodi s horizontalnim vrtanjem.
Poleg del, navedenih v sklopih A, B, C
in D so predmet razpisa tudi spremljajoča
dela, ki jih je nujno opraviti v sklopu celotnih del: izvedbe obvodov za čas obnovitvenih del, čiščenje cevovodov s televizijsko kamero pred in po obnovitvenih delih,
preizkus tesnosti po izvedbi del, spiranje
in dezinfekcija pri vodovodnih ceveh, ureditev jaškov, skozi katere poteka obnova
kanalizacijskih cevi, izvedba oziroma sanacija priključkov na cevovode, montažerska
dela pri gradnji cevovodov, gradbena dela
pri pripravi delovišča kot so izkopi gradbene jame, zasipi, manjša betonerska dela,
opraži ipd.
Ponudnik mora v svoji ponudbi za vsak
sklop posebej opisati tehnološke postopke,
opremo in materiale, ki jih bo pri izvedbi del
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uporabljal glede na v razpisni dokumentaciji
navedene pogoje za materiale, ki so določeni pri posameznih sklopih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Mestna občina Celje, Občina Štore, Občina Vojnik, Občina Dobrna.
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: obnova cevovodov s preplastitvijo z oblogo iz umetnih smol.
3) Obseg ali količina: predstavlja obnovitvena dela na cevovodih, pri katerih nasilnost
in oblika še dopuščata uporabo cevovoda,
vprašljiva pa je njegova tesnost. V odsek,
ki se sanira, se vstavi s smolo prepojen
vložek, ki pod vplivom tlaka in temperature
privzame obliko osnovne cevi ter s tem na
njej ustvari neprepustno in gladko oblogo.
Postopek se uporablja za kanalizacijske in
tudi vodovodne cevi.
Sklop št. B:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6.
2) Kratek opis: obnova cevovodov z
vrivanjem nove polietilenske cevi v obstoječo cev.
3) Obseg ali količina: se uporablja za obnovo cevovodov, ki so delno že porušeni ali
pa poškodovani do take mere, da njihovo
popravilo ni več možno. V takih primerih
se izvrši sanacija na tak način, da se v obstoječo cev vrine nova cev iz polietilena. Ta
nova cev je lahko tudi enakega ali večjega
premera od obstoječe cevi. Uvlačenje cevi
se lahko izvede s statičnim vlečenjem ali
dinamično s pomočjo pnevmatične rakete.
Postopek se uporablja za vodovodne in kanalizacijske cevi.
Sklop št. C:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6.
2) Kratek opis: sanacija poškodb v cevovodih večjega pomena.
3) Obseg ali količina: predstavlja sanacijo poškodb na cevovodih in revizijskih jaških
večjega premera, v katerih je možna izvedba sanacije iz notranje strani. Pri tem gre za
sanacijo netesnih stikov med cevmi, sanacijo lokalnih vdorov vode, sanacijo razpok
in podobno. Predvidena je uporaba metod
kot so aplikacija tesnilnih mas, injektiranje,
vodotesni premazi in podobno.
Sklop št. D:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6.
2) Kratek opis: gradnja novih cevovodov
po metodi s horizontalnim vrtanjem.
3) Obseg ali količina: predstavlja gradnjo
novih cevovodov. S pomočjo vrtalne garniture za horizontalno vrtanje se izvede vrtina
in vanjo uvleče polietilenska cev predpisanih lastnosti. Bistvo metode je, da garnitura
omogoča izvedbo sprememb v smeri vrtanja
in da je s pomočjo sonde možno v vsakem
trenutku ugotoviti položaj vrtalne glave. Postopek se uporablja za vodovodne in kanalizacijske cevi.
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: kandidatom, ki bodo izpolnjevali v razpisni dokumentaciji navedene pogoje in predložili vsa
zahtevana dokazila, se bo usposobljenost

po posameznih sklopih priznala za obdobje
3 let. Kandidati bodo na listi kandidatov za
posamezen sklop, ki jih bo naročnik povabil
k oddaji ponudb pred posamezno izvedbo
del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: avansa
ni. Rok plačila 60 dni po potrjeni situaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik dopušča, da ponudbo
vloži skupina izvajalcev z navedbo vodilnega partnerja. Ponudnik mora biti sposoben
izvesti predmet javnega naročila, vsi kooperanti morajo biti navedeni v ponudbi in
zanje priloženi vsi dokumenti, zahtevani v
razpisni dokumentaciji. 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: skladno z razpisno dokumentacijo. Kolikor bo izbrani ponudnik za
omenjeno delo potreboval podizvajalce, jih
mora navesti v svoji ponudbi. Za podizvajalce je potrebno predložiti vsa dokazila, ki jih
predloži ponudnik, razen bančne garancije
in poročila revizorja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri organu države, v
kateri ima sedež;
2. ponudnik mora glede na predmet
javnega naročila, izpolnjevati z zakonom
predpisane pogoje – imeti mora potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno oziroma izjavo,
dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da za opravljanje dejavnosti posebno
dovoljenje ni potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja bi bil pravnomočno
obsojen;
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,
5. da je član organizacije ali združenja
izvajalcev storitev, ki so predmet javnega
naročila, če je članstvo v takšni organizaciji
ali združenju obvezno po predpisih države,
kjer ima ponudnik svoj sedež;
6. poročilo pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje, da ima ponudnik po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal
vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov;
7. izjava o sprejemanju pogojev razpisa;
8. zagotavljanje varnosti in zdravja pri
delu.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: pravne osebe
s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo
BON 1 in BON 2, ki ne sme biti starejše
kot 30 dni in izjavo banke, da ponudniku
v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran račun.
Samostojni podjetniki predložijo BON 3 in
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ZR, ki ne sme biti starejše od 30 dni in izjavo
banke, da ponudniku v preteklih 6 mesecih
ni bil blokiran račun.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
A) Spisek kadrov z njihovo strokovno
usposobljenostjo in delovnimi izkušnjami.
Pri tem so pogoji naslednji:
– odgovorni vodja del mora izpolnjevati
pogoje, ki jih predpisuje ZGO-1. Ponudnik
mora zagotoviti vsaj enega delavca, ki lahko
opravlja dela odgovornega vodje del;
– KV delavec: ponudnik mora imeti zaposlenih vsaj 6 delavcev s potrebnimi izkušnjami za opravljanje razpisanih del. Potrebno
je priložiti seznam teh delavcev z njihovo
izobrazbo in delovnimi izkušnjami:
– šofer C kategorije: ponudnik mora
imeti zaposlenega vsaj enega delavca s
šoferskim izpitom C kategorije.
Ponudba ponudnika, ki ne bo izpolnjevala pogojev glede kadrov, bo izločena.
B) Seznam opreme, ki jo ponudnik uporablja pri izvajanju del. Pri tem mora navesti
ali je oprema njegova last ali jo bo najel in
sam opravil dela z njo ali pa je v lasti kooperanta, ki mu bo oddal določena dela.
Priznanje sposobnosti se bo podajalo po
sklopih, zato so tudi zahteve po tehnični
opremljenosti podane po sklopih.
Sklop A: obnova cevovodov s preplastitvijo z oblogo iz umetnih smol:
– ponudnik mora imeti v lasti naslednjo
opremo: video kamero za snemanje notranjosti cevovodov s pripadajočo opremo montirano na ustreznem vozilu, robota za opravljanje del v kanalih kot so rezkanje, brušenje,
injektiranje itd., orodje za namenščanje impregniranega vložka v kanal, naprava za segrevanje vode ali pare za strjevanje umetne
smole, komplet gumijastih napihljivih čepov
za izvajanje zapor v kanalih (priložiti seznam
čepov po dimenzijah in številu);
– ponudnik mora imeti v lasti ali pogodbeno urejen najem naslednje opreme
oziroma storitve: visokotlačno črpalko za
strojno spiranje kanalov (Woma) montirana
na ustreznem tovornem vozilu (v ponudbi je
potrebno navesti naslednje podatke: obratovalni tlak, volumen rezervoarja vode, dolžina
gumijaste cevi, podatki o šobah), vakuumsko črpalko za črpanje usedlin montirano
na ustreznem tovornem vozilu (v ponudbi
je potrebno navesti: črpalno višino, pretok
zraka, volumen cisterne), komplet gumijastih napihljivih čepov za izvajanje zapor v
kanalih (priložiti seznam čepov po dimenzijah in številu).
Sklop B: obnova cevovodov z vrivanjem
nove polietilenske cevi v obstoječo cev:
– ponudnik mora imeti v lasti naslednjo
opremo: pnevmatsko »raketo« za uvlačenje nove cevi v obstoječo cev ali napravo
za statično uvlačenje, kompresor za dobavo
stisnjenega zraka za pnevmatsko raketo, hidravlični vitel z vlečno silo najmanj 50 kN;
– ponudnik mora imeti v lasti ali pogodbeno urejen najem naslednje opreme
oziroma storitve: visokotlačno črpalko za
strojno spiranje kanalov (Woma) montirana
na ustreznem tovornem vozilu (v ponudbi je
potrebno navesti naslednje podatke: obratovalni tlak, volumen rezervoarja vode, dolžina
gumijaste cevi, podatki o šobah), vakuumsko črpalko za črpanje usedlin montirano
na ustreznem tovornem vozilu (v ponudbi
je potrebno navesti: črpalno višino, pretok
zraka, volumen cisterne), napravo za čelno
varjenje polietilenske cevi.
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Sklop C: sanacija poškodb v cevovodih
večjega premera:
– ponudnik mora imeti v lasti naslednjo
opremo: opremo, ki omogoča varno delo
v notranjosti cevovoda (osebna zaščitna
sredstva, naprave za ventiliranje delovišča v cevovodu, razsvetljava delovišča,
transportna sredstva prilagojena za delo
v notranjosti cevovoda ipd.), opremo za
injektiranje sanacijskih mas v poškodbe,
opremo za injektiranje injekcijske mase v
okolico cevovoda.
Sklop D: gradnja novih cevovodov po
metodi s horizontalnim vrtanjem:
– ponudnik mora imeti v lasti naslednjo
opremo: vrtalno samohodno garnituro za horizontalno vrtanje z možnostjo spreminjanja
smeri vrtanja s potrebno spremljajočo opremo (komplet svedrov, napravo za pripravo in
vtiskanje bentonitne izplake, drogovje ipd.),
naprave za natančno ugotavljanje pozicije
vrtalne glave (oddajnik in sprejemnik).
C) Reference
Ponudnik mora za vsak sklop posebej
navesti referenčne objekte, ki jih je izvajal.
Za vsak referenčni objekt je potrebno navesti naslednje podatke: a) investitor, b) kraj
izvedbe, c) leto izvedbe, d) natančen opis
izvedenih del: premer cevovoda, dolžina
odseka, terenske razmere, e) opis tehnološkega postopka izvedbenih del. Za vsak
referenčni objekt je potrebno priložiti izjavo
investitorja, s katero potrjuje, da je bila izvedba uspešna. Minimalno število referenc
za posamezni sklop je tri. Ponudnik, ki nima
zahtevanega števila referenc za posamezni sklop, mu za ta sklop sposobnost ne bo
priznana.
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.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 9. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške razmnoževanja razpisne dokumentacije v
višini 10.000 SIT (v ceni je vključen DDV)
je potrebno nakazati na transakcijski račun
naročnika Vodovod – kanalizacija, javno
podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 – Celje, št.
06000-0141786072.
IV.3.3) Rok za sprejemanje prijav za sodelovanje: 6. 9. 2004 do 10. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 15. 9. 2004.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 7. 2004.
Vodovod – kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.
Ob-20933/04
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,
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elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče, soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje,
ki ustrezajo zahtevam, določenim s strani
naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: PGD, PZI modernizacija ceste
R3-709/8614 pod Malečnikom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 8614 cesta R3-709
MB (Pobrežje)-Pernica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 180 dni (od oddaje naročila).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je
ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
– Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
– Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek 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
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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 2. 9. 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 TRR št. 01100-6300109972
– sklic na št. 18 24155 7141998-01.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 9. 2004 do 8. ure,
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 9. 2004
ob 9. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
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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
19,000.000 SIT.
Direkcija RS za ceste
Ob-20934/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče, soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje,
ki ustrezajo zahtevam, določenim s strani
naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: PGD, PZI modernizacije ceste
R3-641/1369 Ljubljanica – Briše.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1369, cesta R3-641
Ljubljanica-Ljubljana (Dolgi most).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 240 dni (od oddaje naročila).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je
ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
– Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
– Izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno,
da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja ali
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države
v kateri ima sedež.

– Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno).
– Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– Celotni letni prihodek ponudnika v
vsakem izmed preteklih treh poslovnih let
(2001, 2002, 2003) znaša najmanj v višini
trikratne vrednosti njegove ponudbe (dokazilo: Izjava o letnih prihodkih, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo).
– Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred oddajo
ponudbe ni bil blokiran (dokazilo: obrazec
BON2 oziroma drugo enakovredno dokazilo
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke).
– Lastna likvidna sredstva ponudnika
(brez podizvajalcev) v višini prvih štirih
predvidenih obračunov ali možnost najetja
kredita v enakem znesku (dokazilo: izjava o
zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev v višini prvih štirih predvidenih obračunov, dana
pod materialno in kazensko odgovornostjo
ali potrdilo banke o možnosti najetja posojila
v višini prvih štirih predvidenih obračunov).
– Pravočasno poravnane obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov (dokazilo: poročilo pooblaščenega
revizorja).
– Ponudnik ima do podizvajalcev, s katerimi nastopa v ponudbi poravnane vse
zapadle poslovne in finančne obveznosti
(dokazilo: izjave podizvajalcev, da ima ponudnik do njih poravnane vse zapadle poslovne in finančne obveznosti).
– Ponudnik ima do naročnika poravnane
vse zapadle pogodbene obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– Ponudnik mora za izvedbo naročila
zagotoviti tehnične zmogljivosti (oprema
in mehanizacija) ter izpolniti vse druge zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za
javne ceste (dokazila: popis zagotovljenih
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 2. 9. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stro-
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ški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972
– sklic na št. 18 24155 7141998-01.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 9. 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: 2. 9. 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
18,000.000 SIT.
Direkcija RS za ceste
Ob-20935/04
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.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava idejne zasnove objektov in
PGD, PZI ureditve ceste skozi Podbrdo
R2-403/1072, 1073.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1072 cesta R2-403
Kneža – Podbrdo in odsek 1073 Podbrdo
– Petrovo Brdo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 240 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je
ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
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– Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
– Izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno,
da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja ali
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države
v kateri ima sedež.
– Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno).
– Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– Celotni letni prihodek ponudnika v
vsakem izmed preteklih treh poslovnih let
(2001, 2002, 2003) znaša najmanj v višini
trikratne vrednosti njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih prihodkih, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo).
– Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred oddajo
ponudbe ni bil blokiran (dokazilo: obrazec
BON2 oziroma drugo enakovredno dokazilo
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke).
– Lastna likvidna sredstva ponudnika
(brez podizvajalcev) v višini prvih štirih
predvidenih obračunov ali možnost najetja
kredita v enakem znesku (dokazilo: izjava o
zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev v višini prvih štirih predvidenih obračunov, dana
pod materialno in kazensko odgovornostjo
ali potrdilo banke o možnosti najetja posojila
v višini prvih štirih predvidenih obračunov).
– Pravočasno poravnane obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov (dokazilo: poročilo pooblaščenega
revizorja).
– Ponudnik ima do podizvajalcev, s katerimi nastopa v ponudbi poravnane vse
zapadle poslovne in finančne obveznosti
(dokazilo: izjave podizvajalcev, da ima ponudnik do njih poravnane vse zapadle poslovne in finančne obveznosti).
– Ponudnik ima do naročnika poravnane
vse zapadle pogodbene obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– Ponudnik mora za izvedbo naročila
zagotoviti tehnične zmogljivosti (oprema
in mehanizacija) ter izpolniti vse druge zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za
javne ceste (dokazila: popis zagotovljenih
tehničnih zmogljivosti za izvedbo javnega
naročila; izpolnjena, podpisana in žigosana
izjava ponudnika o seznanjenosti s tehnič-
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nimi 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 2. 9. 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 TRR št. 01100-6300109972
– sklic na št. 18 24155 7141998-01.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 9. 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: 2. 9. 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
15,000.000 SIT.
Direkcija RS za ceste
Ob-20936/04
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:
modernizacija cest R3-645/1189 Sostro
– Besnica od km 3.340 do km 3.500.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: cesta R3-645 odsek 1189
Zadvor – Šmartno pri Litiji.
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.

Stran

5266 /

Št.

81-84 / 30. 7. 2004

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 180 dni (od oddaje naročila).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je
ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
– Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
– Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek 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).

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

– Ponudnik ima do podizvajalcev, s katerimi nastopa v ponudbi poravnane vse
zapadle poslovne in finančne obveznosti
(dokazilo: izjave podizvajalcev, da ima ponudnik do njih poravnane vse zapadle poslovne in finančne obveznosti).
– Ponudnik ima do naročnika poravnane
vse zapadle pogodbene obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– Ponudnik mora za izvedbo naročila
zagotoviti tehnične zmogljivosti (oprema
in mehanizacija) ter izpolniti vse druge zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za
javne ceste (dokazila: popis zagotovljenih
tehničnih zmogljivosti za izvedbo javnega
naročila; izpolnjena, podpisana in žigosana
izjava ponudnika o seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za
javne ceste).
– Reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu).
– Zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete, podpisana s strani ponudnika in
izvajalca kontrole).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 9. 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 TRR 01100-6300109972
– sklic na št. 18 24155 7141998-01.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 9. 2004 do 8. ure,
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 9. 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
60,000.000 SIT.
Direkcija RS za ceste
Ob-20937/04
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 R3-705/1432 Ruše (Mariborska – Falska) I. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: cesta R3-705 Ruše
– Puščava.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 270 dni (od oddaje naročila).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je
ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
– Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
– Izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno,
da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja ali
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države
v kateri ima sedež.
– Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno).
– Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
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).
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– 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 1. 9. 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 TRR 01100-6300109972
– sklic na št. 18 24155 7141998-01.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 9. 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: 1. 9. 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.

Št.

VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
90,000.000 SIT.
Direkcija RS za ceste
Ob-20938/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče, soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje,
ki ustrezajo zahtevam, določenim s strani
naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava zapornega sloja na cesti G2-101
Ljubelj – Bistrica odsek 232 od km 8.756
v dolžini 778.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: cesta G2-101 Ljubelj-Bistrica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni (od oddaje naročila).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je
ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
– Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
– Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež.
– Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
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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 1. 9. 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 TRR 01100-6300109972
– sklic na št. 18 24155 7141998-01.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 9. 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: 1. 9. 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
38,000.000 SIT.
Direkcija RS za ceste
Ob-20939/04
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, kontaktna oseba: 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:
izvedba ukrepov za zaščito dvoživk na
cesti R3-672/1337 Impoljca – Zavratec.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: cesta R3-672 Impoljca
– Zavratec.
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: 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 pra-
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vosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
– Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež.
– Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno).
– Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– Celotni letni prihodek ponudnika v
vsakem izmed preteklih treh poslovnih let
(2001, 2002, 2003) znaša najmanj v višini
trikratne vrednosti njegove ponudbe (dokazilo: Izjava o letnih prihodkih, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo).
– Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred oddajo
ponudbe ni bil blokiran (dokazilo: Obrazec
BON2 oziroma drugo enakovredno dokazilo
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke).
– Lastna likvidna sredstva ponudnika
(brez podizvajalcev) v višini prvih štirih
predvidenih obračunov ali možnost najetja
kredita v enakem znesku (dokazilo: Izjava o
zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev v višini prvih štirih predvidenih obračunov, dana
pod materialno in kazensko odgovornostjo
ali potrdilo banke o možnosti najetja posojila
v višini prvih štirih predvidenih obračunov.
– Pravočasno poravnane obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov (dokazilo: Poročilo pooblaščenega
revizorja).
– Ponudnik ima do podizvajalcev, s katerimi nastopa v ponudbi poravnane vse
zapadle poslovne in finančne obveznosti
(dokazilo: Izjave podizvajalcev, da ima ponudnik do njih poravnane vse zapadle poslovne in finančne obveznosti).
– Ponudnik ima do naročnika poravnane
vse zapadle pogodbene obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– Ponudnik mora za izvedbo naročila
zagotoviti tehnične zmogljivosti (oprema
in mehanizacija) ter izpolniti vse druge zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za
javne ceste (dokazila: Popis zagotovljenih
tehničnih zmogljivosti za izvedbo javnega
naročila; Izpolnjena, podpisana in žigosana
izjava ponudnika o seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za
javne ceste).

– Reference (dokazilo: Potrdila o referenčnem delu);
– Zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo:
Izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete, podpisana s strani ponudnika in
izvajalca kontrole).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 9. 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 TRR 01100-6300109972
– sklic na št. 18 24155 7141998-01.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 9. 2004 do 11. 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: 1. 9. 2004
ob 12. 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
49,000.000 SIT.
Direkcija RS za ceste
Ob-20948/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Rižanski vodovod Koper, d.o.o., s.r.l., kontaktna oseba: Mira Stopar, Ulica 15. maja 13,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/668-60-00,
faks 05/668-61-20, elektronska pošta: mira.stopar@rvk-jp.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Rižanski vodovod Koper, d.o.o.,
s.r.l., kontaktna oseba: Lilijana Lesjak, Ulica 15. maja 13, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/668-60-00, faks 05/668-61-20, elektronska pošta: lilijana.lesjak@rvk-jp.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Rižanski
vodovod Koper, d.o.o., s.r.l., kontaktna
oseba: Lilijana Lesjak, Ulica 15. maja 13,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/668-60-00,
faks 05/668-61-20, elektronska pošta: lilijana.lesjak@rvk-jp.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja rezervarja Seča, prostornine
1x500 m3 za potrebe vodooskrbe in požarne varnosti celotnega območja Lucije,
Seče in širše. Z navezavo na obstoječe
voodovodno omrežje.
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Predmet oddaje so gradbena, strojna,
elektroinstalacijska dela in telemetrija, prenos podatkov v center z daljinskim upravljajem.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Seča pri Portorožu.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): priloga II.-gradbena
dela ZJN, razred 50, skupina 502, točka
502,6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja vodovodnega rezervarja prostornine
1x500 m3 – Seča in navezava na obstoječe
voodovodno omrežje.
Obseg del so gradbena, strojna, elektroinstalacijska dela in telemetrija, prenos podatkov v center z daljinskim upravljanjem.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: 5 mesecev od oddaje naročila; začetek 20. 9. 2004 in/ali konec
20. 2. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3,500.000 SIT, predložijo jo vsi ponudniki v ponudbeni dokumentaciji;
– bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, v
višini 10% pogodbene vrednosti, predloži jo
izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe;
– bančna garancija za odpravo napak
v garancijskem roku in sicer v višini 5%
pogodbene vrednosti, bančno garancijo
predloži izvajalec del pred iztekom bančne
garancije za dobro in pravočasno izvedbo
pogodbenih del, oziroma po dokončanju del
in ob uspešni primopredaji objekta.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
se bodo izvršila 75 dni po potrditvi mesečne situacije za dela opravljena v preteklem
mesecu, po enotnih cenah ponudbe in dejansko izvedenih količinah ugotovljenih v
gradbeni knjigi.
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 predložiti vsa
dokazila in dokumente ter izpolniti vse pogoje v skladu z 42. in 42.a členom ZJN-1A,
oziroma mora predložiti vsa dokazila in
dokumente in izpolniti pogoje navedene v
razpisni dokumentaciji, da bo ponudba pravilna.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra oziroma za
obrtnike priglasitev na davčnem uradu;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– kopija dokazila o finančni in poslovni
sposobnosti (Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za zadnja tri leta za samostojne
obrtnike; BON 1 in BON 2, ki nista starejša
od 30 dni za pravne osebe);
– potrdilo DURS-a, da je poravnal davke,
prispevke in druge obveznosti dajatev – ne
starejše od 3 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo, da razpolaga najmanj
s 50% lastnimi tehničnimi zmogljivostmi za
izvedbo gradbenih del (ponudnik mora podpisati in žigosati izjavo št. 5, ki je priložena
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razpisni dokumentaciji ter priložiti v izjavi
zahtevani seznam).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 8. 2004.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila znesek je potrebno nakazati na investitorjev transakcijski račun 101000-0000055382 pri Banki Koper.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 8. 2004 ali 38 dni
od odposlanja obvestila, do 13. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 10. 2004 ali 2 meseca od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščene osebe
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 8.
2004, ob 13.15, Rižanski vodovod Koper
d.o.o.-s.r.l., Ulica 15. maja 13, Koper (soba
113).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 7. 2004.
Rižanski vodovod Koper, d.o.o.-s.r.l.
Št. 404-8-287/2004-3
Ob-20951/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, kontaktna oseba:
Ciril Pangršič, tel. 01/471-21-12, vsak delavnik med 8. in 11. uro, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-26-01,
faks 01/471-16-37.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-851/04-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
adaptacija prostora in sanacija teras.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Kardeljeva
pl. 25.
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 ponudbenega popisa, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 koledarskih dni (od uvedbe izvajalca v delo).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: niso
potrebni.
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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 podjetje:
BON–1/P s podatki in kazalniki za leto 2003
(dokument na dan odpiranja ponudb ne sme
biti starejši od 3 mesecev!);
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi v višini 10% od vrednosti
pogodbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: za ugotavljanje tehnične
in kadrovske sposobnosti mora ponudnik
v sklopu razpisne dokumentacije predložiti
naslednje dokumente:
– cenik materialov z navedenimi nabavnimi cenami in cenami fcco gradbišče za
materiale, ki so predvideni s projektom;
– cenik kalkulativnih bruto osebnih dohodkov;
– cenik prevozov in gradbene mehanizacije, ki se bo na gradbišču uporabljala;
– višino pribitka manipulativnih stroškov
za obrtniška, investicijska dela in opremo v
odstotku;
– izjavo, da je ponudnik seznanjen z objektom, s celotno projektno dokumentacijo in
s terenskimi prilikami okoli objekta;
– izjavo o odgovornem vodji del na gradbišču. Naročnik si pridržuje pravico zahtevati tudi drugega vodjo gradbišča;
– izjavo, da razpolaga s prostimi kapacitetami za izvedbo vseh razpisnih del in,
da bo pravočasno zagotovil ves potreben
material za izvedbo le-teh;
– načrt ureditve in organizacije gradbišča ob upoštevanju vseh ukrepov varstva pri
delu, proti požarne zaščite in pravil o gibanju
delavcev v objektih MORS;
– operativni plan napredovanja del (terminski, finančni, plan delovne sile,…);
– seznam podizvajalcev del s pogodbo
o skupnem nastopu v realizaciji javnega naročila – odprti postopek in zahtevani dokumenti, ki predstavljajo podizvajalcev glede
registracije in potrjene dejavnosti. Naročnik
si pridržuje pravico, da izloči ali spremeni
tistega podizvajalca, za katerega meni, da
ni primeren. Izvajalec lahko zamenja podi-
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zvajalca iz ponudbe le ob pisnem soglasju
naročnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 8. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 8. 2004 do 12.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo pred začetkom odpiranja ponudb
predati naročniku svoja pooblastila o zastopanju ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 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: 26. 7. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Ob-21020/04
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: 49/04
VV PON, št. zadeve: 351-05-39/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža ogrevalno-hladilnega sistema poslovnih prostorov z izvedbo vseh spremljajočih GOI del v objektu
Dunajska 47 v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Dunajska 47 v Ljubljani.
Šifra NUTS: EO 38.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet 45.21.00.00-2; dodatni predmet
45.33.10.00-6.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 503,3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava in montaža ogrevalno-hladilnega sistema poslovnih prostorov z izvedbo vseh
spremljajočih GOI del v objektu Dunajska
47 v Ljubljani.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: 45 dni od uvedbe izvajalca
v delo.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. finančno zavarovanje za resnost ponudbe v znesku 6,000.000 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 30. 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 za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe
na podlagi razpisa javnega naročila;
7. ponudnik mora imeti kalkulacijske
osnove za predmet javnega naročila;

8. ponudnik mora izpolniti in priložiti obrazec soglasja k podizvajalski oziroma kooperantski pogodbi;
9. ponudnik mora izkazati najmanj eno
dobro opravljanje istovrstnih gradbenih del v
zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe;
10. 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);
11. ponudnik mora zagotavljati servisiranje vgrajenih elementov v času garancije
in tudi po njenem poteku ter zagotavljati
nemoteno preskrbo z rezervnimi deli za
obdobje 2 let;
12. 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 lastna izjava 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.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. 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;
2. fotokopija potrdila BON-1/P s podatki
in kazalniki za leto 2003 – 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 – za fizične osebe
(samostojni podjetnik, posameznik);
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3. mnenje pooblaščenega revizorja, izdano skladno z odredbo o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov (Uradni
list RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov, zapadle do datuma od izdaje
revizorskega poročila. Revizorsko poročilo
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnem
oddaje ponudbe;
4. kalkulacijske osnove; datirane,
žigosane in podpisane;
5. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec soglasja.
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
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. 110/02) ali izjava zavarovalnice,
da bo v primeru pridobitve posla zavarovala odgovornost, skladno s 33. členom
ZGO-1;
3. seznam lastnih in pooblaščenih serviserjev;
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.1.3.2) Druge prejšnje objave: Uradni list
RS, št. 47 z dne 30. 4. 2004, Ob-11319/04.
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: 49/04 VV PON, št. zadeve:
351-05-39/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 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: 31. 8. 2004 do
9. ure.

Št.

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 29. 12. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 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: 26. 7. 2004.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Ob-21021/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Hodoš-Hodos Község, kontaktna
oseba: Orban Ludvik, Hodoš 52, 9205
Hodoš, Slovenija, tel. 02/559-80-21, faks
02/559-80-20, elektronska pošta: obcina-hodos-kozseg@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1) Opis: gradbena dela, obrtniška,
strojna dela pri izgradnji primarnega in sekundarnega vodovodnega omrežja v Občini
Hodoš.
Če je predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo oddal najugodnejšemu ponudniku celotno javno naročilo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje,
ki ustrezajo zahtevam, določenim s strani
naročnika.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena dela, obrtniška, strojna dela
pri izgradnji primarnega in sekundarnega
vodovodnega omrežja v Občini Hodoš.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: k.o. Hodoš in k.o.
Krplivnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo:
– pričetek del september 2004 po podpisu pogodbe,
– zaključek oktober 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 1. 9. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% vrednosti, z veljavnostjo do izročitve
bančne garancije za dobro izvedbo del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: na podlagi začasnih situacij z zamikom 60 dni od
uradnega prejetja potrjenega 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: poleg splošnih pogojev po 41. do 43.
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Zakona o javnih naročilih: ponudnik je lahko
vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in
ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
IV.2) Merila za oddajo:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena 65%,
2. reference ponudnika 12%,
3. reference odgov. vodja gradbišča
6%,
4. garancijski roki 8%,
5. finančna in poslovna sposobnost 9%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 8. 2004.
Cena: 25.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanskim
nalogom na TRR št. 01361-0100012383 pri
Banki Slovenije – pred dvigom razpisne dokumentacije s pripisom »javni razpis«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 9. 2004, do 12.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 9. 2004 ob
14. uri, v sejni sobi Občine Hodoš.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
– dodatne informacije v zvezi z razpisno
in projektno dokumentacijo se lahko dobijo
na Občini Hodoš, Hodoš 52, 9205 Hodoš,
faks 02/559-80-20,
– vpogled v kompletno PGD in PZI projektno dokumentacijo je omogočen na Občini Hodoš, Hodoš 52,
– dne 20. 8. 2004 ob 13. uri je po predhodni najavi na Občini Hodoš predviden
ogled gradbišča.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 7. 2004.
Občina Hodoš – Hodos Község
Ob-21045/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Bovec, kontaktna oseba: Cecilija Ostan,
Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, Slovenija, tel. 05/384-19-00, faks 05/384-19-15,
elektronska pošta: obcina.turizem@bovec.si, internetni naslov: www.bovec.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 komunalne opreme za Obrtno
cono Bovec.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Bovec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: priprava gradbišča, zakoličbe, ureditev fekalne in
meteorne kanalizacije, vodovodna napeljava, izvedba kabelske kanalizacije za elektriko, ureditev dostopne ceste z asfaltiranjem,
ureditvijo bankin in pločnikov, dokončanje
zunanje ureditve s postavitvijo javne razsvetljave.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: terminski plan izvajanja gradnje
mora ustrezati dinamiki črpanja sredstev
proračuna, in sicer tako, da se izvedba naročila vrši: v letu 2004 30%, v letu 2005 50%
ter v letu 2006 20%.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: 19 mesecev od oddaje naročila. Začetek 23. 9. 2004 in/ali konec
23. 4. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 6 mio SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
roku 60 dni po potrditvi mesečnih situacij.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: samostojni ponudnik, skupina ponudnikov ali ponudnik s podizvajalci;
naročnik bo sklenil pogodbo samo z glavnim
izvajalcem del.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo priznal usposobljenost in
sposobnost ponudnikom na osnovi dokazil
o pravnem statusu, ekonomski in finančni
sposobnosti ter tehnični sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen; da ni kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek, drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja; če
poslovanje vodi izredna uprava; ali če je bil
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež,
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež; ali
da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni promet ponudnika v zadnjih
treh letih mora biti najmanj v višini 1,5 vrednosti javnega naročila,
– priloženi morajo obrazci BON 1 in BON
2 za pretekli dve leti.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izkušnje pri uspešni izvedbi
vsaj enega objekta, ki je po svoji naravi, zahtevnosti in vrednosti primerljiv z razpisanim
delom v zadnjih petih letih.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-08-03/04-1.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 9. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TRR Občine Bovec št. 01206-0100015128, sklic:
403-0803-041, namen nakazila: razpisna
dokumentacija za izvedbo komunalne opreme OC Bovec. Dopolnilna dokumentacija
(načrti, popisi in podobno) bo ponudnikom
poslana v elektronski obliki.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 2. 9. 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 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 9. 2004,
ob 14. uri, Občina Bovec, Trg golobarskih
žrtev 8, Bovec.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 7. 2004.
Občina Bovec
Št. 87/04
Ob-21054/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Radenci, kontaktna oseba: Srečko Grosman, Radgonska c. 9, 9252 Radenci, Slovenija, tel. 02/56-69-610, faks
02/56-69-620, elektronska pošta: obcina.radenci@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 35205-00004/2003.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja vodovoda Kapelski vrh – Murščak.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Kapelski vrh – Murščak.
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: pričetek del predvidoma 17. septembra 2004, predviden čas izvedbe je 90
koledarskih dni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 17. 9. 2004; 90 koledarskih dni.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe.

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razvidno
iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o sodelovanju.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: pogodba o sodelovanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: 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:
1. cena,
2. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 8. 2004.
Pogoji in način plačila: cena razpisne
dokumentacije je 10.000 SIT z DDV; plačilo se izvede s posebno položnico EZR:
01300-0100012753, iz katere so razvidni
podatki firme, naslov, DŠ, sklic, davčni zavezanec.
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: do 30. 10. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 8. 2004
ob 12. uri; Občina Radenci, Radgonska c.
9, 9252 Radenci.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponudbo je
potrebno dostaviti v zapečateni ovojnici:
Občina Radenci, Radgonska c. 9, 9252
Radenci, s pripisom: »Javni razpis – Ne
odpiraj – Izgradnja vodovoda Kapelski vrh
– Murščak«.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 7. 2004.
Občina Radenci
Ob-21132/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Krško, kontaktni osebi: Romana Pečnik, Niko Somrak, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško, Slovenija, tel. 07/49-81-280,
faks 07/49-81-276, elektronska pošta:
niko.somrak@krsko.si, internetni naslov:
www.krsko.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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba osnovnih asfaltov in preplastitve
na občinskih cestah v Občini Krško.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Krško.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov ali vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg
Javno naročilo je razdeljeno na naslednje sklope:
– preplastitev ceste Brestanica–Anže,
– preplastitev ceste Nartpel–Trška gora
(ulice Krško),
– preplastitev ceste Leskovec–Selce,
– preplastitev ceste Kalce–Gorenja lepa
vas–Ženje,
– preplastitev ceste Drnovo–Gorica,
– osnovni asfalt na cesti Sremič–Mohor,
– osnovni asfalt na cesti Peč–Dolenji
Leskovec,
– osnovni asfalt – Ulica 3. julija, Senovo
(ulice Senovo),
– osnovni asfalt na cesti Senuše–Ajdovska jama,
– osnovni asfalt na cesti Kalce–Kočno,
– osnovni asfalt na cesti Zdole–Anovec,
– osnovni asfalt na cesti Pot na Libno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe, predviden zaključek maj 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ustrezno finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT,
– ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% vrednosti pogodbe,
– ustrezno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5%
pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
60 dneh po prejemu situacij v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba s solidarno odgovornostjo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila in za katero daje
ponudbo, pri organu države, v kateri ima
sedež,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
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podkupovanjem ali da je bil zaradi takega
kaznivega dejanja pravnomočno obsojen,
– da zoper njega ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek,
– da mu ni na katerikoli način dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem naročnika,
– da je ekonomsko in finančno sposoben,
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi,
– da ima izpolnjene obveznosti do podizvajalcev oziroma dobaviteljev,
– da je sposoben izvesti naročilo ter da
ima proste kapacitete,
– da ima izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra podjetij oziroma potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov,
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali
da je bil zaradi takega kaznivega dejanja
pravnomočno obsojen (potrdilo Ministrstva
za pravosodje) ter izjava ponudnika,
– potrdilo izdano s strani sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v
stečajnem ali likvidacijskem postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o
finančnem stanju ponudnika (obrazca
BON1/P in BON 2).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam izvedenih del s področja nizkih gradenj v zadnjih petih letih, v zvezi z
dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila
vključno z zahtevanimi obrazci,
– popis
ponudnikove
razpoložljive
tehnične opreme,
– izobrazbene in strokovne kvalifikacije
ponudnika,
– poročilo pooblaščenega revizorja, seznam predvidenih podizvajalcev in zahtevane
izjave podizvajalcev,
– izjava o prostih kapacitetah in sposobnosti izvedbe javnega naročila.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: 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: 351-03-56/04
O605.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 8. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na enotni zakladniški račun Občine Krško št.
01254-0100008120.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 8. 2004 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 10. 2004.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 8. 2004
ob 12. uri; Občina Krško, sejna soba D.
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: Občina
Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Romana Pečnik, tel. 07/49-81-372,
Niko Somrak, tel. 07/49-81-280.
Občina Krško
Ob-21152/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kontaktni osebi: Tomo Brezovar, Višnja
Delak, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/232-07-67, faks 01/232-19-48,
elektronska pošta: tomo.brezovar@gov.si,
visnja.delak1@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kontaktni oseba:
Tomo Brezovar, Višnja Delak, Slovenska
54, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija,
tel. 01/232-07-67, faks 01/232-19-48,
elektronska pošta: tomo.brezovar@gov.si, vinja.delak1@gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
adaptacija objekta posebnega socialno varstvenega zavoda Stara Gora
– Paviljon 5.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Stara Gora pri Novi
Gorici.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: adaptacija objekta posebnega socialno varstvenega zavoda Stara Gora – Paviljon 5.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti,
– garancijo 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: proračun RS; rok plačila 90 dni po prejemu in
potrditvi situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo
javno naročilo oddano: v primeru skupne
ponudbe je potrebno predložiti še pravni
akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti:
1. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

Stran

5274 /

Št.

81-84 / 30. 7. 2004

Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge ustrezne evidence.
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje
– Kazenska evidenca.
Izjava, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije ali drug
postopek katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drugi
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima ponudnik sedež.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence.
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
4. da ni kaznovan za dejanja v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje
– Kazenska evidenca.
Potrdilo ne sem biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
5. da ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima sedež;
ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati.
Potrdilo izda davčni ali drug pristojni
organ, kjer ima ponudnik svoj sedež.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
6. da predloži obrazec BON-1/P za leto
2003 iz katerega mora biti razvidno, da:
– v letu 2003 ni izkazal nekrite izgube
iz poslovanja;
– je število dni blokad transakcijskih
računov v preteklih 6 mesecih, vključno do
dneva sestavitve obrazca enako 0;
– je čisti prihodek od prodaje v letu 2003
večji od ponudbene vrednosti in je celotna
gospodarnost večja ali enaka 1.00.
Samostojni podjetniki priložijo obrazec
1/SP in potrdilo o solventnosti od njihovih
poslovnih bank.
Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
7. da podpiše izjavo, da je podal podatke za vse transakcijske račune, ki jih ima
odprte pri bankah;
8. da podpiše izjavo, da mu zakon ne
prepoveduje skleniti pogodbo;
9. da podpiše izjavo o nezavajajočih
podatkih;
10. da predloži izjavo, da ima
pravočasno in v celoti poravnane vse svoje
zapadle obveznosti do svojih dobaviteljev,
podizvajalcev in kooperantov in mnenje
pooblaščenega revizorja.
Poročilo pooblaščenega revizorja ne
sme biti starejše od 15 dni od dneva odddaje ponudbe.
11. da predloži izjavo o zavezah do
svojih dobaviteljev blaga, kooperantov in
podizvajalcev;
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12. da predloži seznam treh večjih primerljivih objektov, zgrajenih v zadnjih petih
letih (reference), (večji objekt je objekt, katera površina je nad 500 m2).
Obrazcu morajo biti priložena potrdila
naročnikov, in sicer za vsak objekt, ki ga
ponudnik v obrazcu navaja, sicer reference
ne bodo priznane.
13. da predloži seznam ključnega
tehničnega osebja z njihovimi referencami;
14. da predloži seznam podizvajalcev;
15. da predloži osnovne podatke o podizvajalcih;
16. da predloži izjave podizvajalcev;
17. da predloži izjavo o plačilnih pogojih;
18. da predloži terminski plan izvedbe,
prikazan v delovnih dnevih, do dokončanja
vseh pogodbenih del;
19. da predloži izjavo o ponujenem garancijskem roku;
20. da predloži originalno garancijo banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti,
po priloženem vzorcu;
21. da predloži originalno izjavo banke
oziroma zavarovalnice po priloženem vzorcu, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti in jo bo predložil ob
sklenitvi pogodbe;
22. da predloži originalno izjavo banke oziroma zavarovalnice po priloženem
vzorcu, da bo ponudnik dobil garancijo za
odpravo napak v garancijskem roku v višini
10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil
ob končnem obračunu.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 9. 2004.
Pogoji in način plačila: brezplačna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 9. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 9. 2004 ob
12. uri, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Slovenska 54/1, Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 7. 2004.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Storitve
Ob-21041/04
Popravek
V objavi javnega razpisa za izvajanje prevozov šolskih otrok v Občini Brda
v šolskem letu 2004/2005, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 80 z dne 23. 7.

2004, Ob-19897/04, se v I.1) točki popravi
elektronska pošta, ki pravilno glasi: obcina.brda@guest.arnes.si.
Uredništvo
Ob-20602/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vzgojnoizobraževalni zavod Vrtec Mavrica
Izola, kontaktna oseba: Irena Fabijanec, OF
15, 6310 Izola, Slovenija, tel. 05/64-18-513,
faks 05/64-18-540, elektronska pošta: irena.fabijanec@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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-1/04-Č.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čiščenje prostorov Vrtca Mavrica za enoto Školjka in enoto Livade.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vrtec Izola.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 10. 2004 in/ali konec
30. 9. 2007.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: dokazilo o registraciji: kot je navedeno
v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot je navedeno
v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-1/04-Č.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 9. 2004 med
9. in 12. uro.
Cena: 8.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun 01240-6030635269, sklic 00 7637.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 6. 9. 2004 do
12. ure.
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: 7. 9. 2004
ob 16. uri; sejna soba Vrtca enote Školjka,
Oktobrske rev. 11A, Izola.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2004.
Vzgojnoizobraževalni zavod
Vrtec Mavrica Izola
Ob-20731/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA)?: ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca”
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Nova Gorica, kontaktne osebe: – za predmet JN: Robert Bizjak Ovidoni, dipl. inž.,
spec. managementa (05/330-14-50); – za
ekonomska vprašanja: Stojan Lozar, univ.
dipl. ekon. (05/330-15-60) – za pravna
vprašanja: Katjuša Bizjak, univ. dipl. pravnica (05/330-15-80), Ulica Padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija,
tel. 05/330-15-50, faks 05/330-15-54, internetni naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.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: Splošna
bolnišnica “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, tajništvo uprave, Ulica Padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 27-priloga 1B.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN ”pranje in kemično čiščenje tekstila in perila” (št. 260-10/04).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
naročnik objavlja javno naročilo za izvajanje storitev pranja in kemičnega čiščenja tekstila in perila Splošne bolnišnice
“Dr.Franca Derganca” Nova Gorica. Ponudnik mora ponuditi razpisano najmanj
v obsegu in kakovosti kot je določeno v
tehnični specifikaciji. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba za obdobje
enega leta.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, Ulica Padlih
borcev 13/a in Oddelek za predšolsko invalidno mladino, Liskur 23, Rožna Dolina.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: tehnična specifikacija predmeta JN:
– okvirna količina letnega pranja tekstila
je Qt = 500.000 do 600.000 kg;
– okvirna količina letnega kemičnega
čiščenja odej je Qo = 100 kos;
– okvirna količina letnega kemičnega
čiščenja pelerin je Qp = 50 kos.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: 12 mesecev od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja:
– bančna garancija za resnost ponudbe;
Ponudnik mora ponudbi priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%ponudbene vrednosti.
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
Ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu, bo moral hkrati z vsemi podpisanimi
izvodi pogodbe v desetih dneh po podpisu
pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe
izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo
posla v višini 10% od okvirne pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: opravljene storitve bo naročnik poravnaval v enakih
mesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo 30.
dan v tekočem mesecu za pretekli mesec.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih za-
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htevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti
in sposobnosti.
Naročnik bo priznal sposobnost, kot je
navedeno ponudnikom, ki bodo izpolnjevali
pogoje v nadaljevanju:
A. Na poslovnem področju:
1. Iz ponudbene dokumentacije mora biti
razvidno, da ponudnik posluje v skladu z veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom.
2. Iz ponudbene dokumentacije (izpisek
iz sodnega oziroma davčnega registra – priloga 1) mora biti razvidna registracija za razpisano dejavnost; ponudnik ima dovoljenje
za razpisano dejavnost (dovoljenje – priloga
2), če ga ponudnik potrebuje za opravljanje
dejavnosti.
3. Iz ponudbene dokumentacije (potrdilo
Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti
– priloga 3) mora biti razvidno, da v preteklih petih letih pred pričetkom tega javnega
naročila delavci, ki so registrirani zastopniki
ponudnika, niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem.
4. Izkazana zanesljivost pri poslovanju
(ni uveljavljenih jamstev in pravd v letih
2000 do vključno 2004, ki bi kazale na nezanesljivost poslovanja s področja predmeta
javnega naročila, dosedanje slabe izkušnje
naročnika pri poslovanju s ponudnikom s
področja predmeta javnega naročila, ki so
imele za posledico prekinitev pogodb s področja predmeta javnega naročila, uveljavitev jamstev ali pogodbene kazni – razvidno
iz obrazca prijava).
5. Ponudniku ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
kaznivega dejanja podkupovanja oziroma ni
bil obsojen za to kaznivo dejanje (razvidno
iz potrdil Ministrstva za pravosodje ter lastne
izjave – prilogi 4 in 5).
6. Izkazano izpolnjevanje zahtevanih pogojev (razvidno iz predloženih lastnih izjav
– priloga št. 6 in priloge št. 8-13 in priloge
št. 15-20)
B. Na področju referenc, tehničnih zmogljivosti in kadrov:
1. Ponudnik ima vsaj (3) potrjene reference ustanov, kjer je že izvedel ali izvaja
enaka ali podobna dela (kar je razvidno iz
obrazca prijava-reference). Ponudnik mora
seznamu priložiti original ali kopijo pisnega
potrdila navedenih naročnikov.
2. Izjava, s katero ponudnik zagotavlja,
da je strokovno, kadrovsko in tehnično sposoben izvesti celoten obseg del; (priloga št.
7 -vzorec priložen).
3. Izkazano izpolnjevanje zahtevanih pogojev (razvidno iz predložene lastne izjave
-priloga št. 14)
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– komplet registrskih listov (izpisek iz
sodnega registra), (priloga št. 1) ter potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila (priloga št. 2), če
ga ponudnik glede na veljavno zakonodajo
potrebuje za opravljanje dejavnosti;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti vodilnih delavcev (priloga
št. 3), da v preteklih petih letih pred pričetkom tega javnega naročila delavci, ki
so registrirani zastopniki ponudnika, niso
bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi
s poslovanjem;
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– potrdilo Ministrstva za pravosodje (priloga št. 4), da ponudnik v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ni bil pravnomočno
obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem, oziroma mu
ni bila izdana pravnomočna sodna odločba,
s katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
(zahtevek za pridobitev potrdila je dostopno v
elektronski obliki na spletni strani Ministrstva
za pravosodje: www.gov.si/mp/ v rubriki elektronsko poslovanje – obrazci in navodila – potrdilo iz kazenske evidence za pravne osebe
– oziroma za fizične, če je pondunik s.p.);
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik s katero ponudnik zagotavlja da
bo predstavnikom naročnika omogočal
nemoteno in redno izvajanje notranjega
nadzora pri izvajalcu, predvidoma vsake tri
mesece (priloga št. 13);
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik s katero ponudnik zagotavlja, da
bo dostavil potrdilo o kalibraciji tehtnic (priloga št. 16);
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik s katero ponudnik zagotavlja, da
bo dostavil analizo pranja tekstila, ki ga izvede pooblaščeni inštitut (priloga št. 17);
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik s katero ponudnik zagotavlja, da
bo redno (vsake tri mesece) dostavljal potrdila o izvajanju storitev deratizacije, dezinfekcije in dezinsekcije ter da bo enkrat letno
dostavljal potrdila o kalibraciji tehtnic in da
bo dvakrat letno dostavljal analize pranja
tekstila naročnika, ki ga izvede pooblaščeni
inštitut (priloga št. 18);
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik s katero ponudnik zagotavlja, da
bo redno dostavljal zapisnike o kakovosti
perila pooblaščeni osebi naročnika (priloga
št. 19);
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik s katero ponudnik zagotavlja, da
izmet pri pranju perila ne bo večji od 2%
(priloga št. 20);
– pogodba o skupnem nastopanju oziroma pogodba s podizvajalcem (priloga
št. 21).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, da mu v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila
(priloga št. 5);
– lastno izjavo, ki jo napiše in s katero
ponudnik zagotavlja, da ima potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov transakcijski račun,
da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(priloga št. 6);
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik s katero ponudnik zagotavlja, da
bo za storitve, opravljene do 30. v mesecu, izstavljal račune ter da nudi najmanj
60-dnevni plačilni rok od dneva potrditve
posameznega računa s strani naročnika
(priloga št. 8);
– izjavo banke da bo ponudnik dobil
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti ter odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če jo
bo naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval
(priloga št. 10-vzorec priložen);
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– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik s katero ponudnik zagotavlja, da
je ponudbena cena fiksna in veljavna za obdobje enega leta (priloga št. 11).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjavo, s katero ponudnik zagotavlja, da
je strokovno, kadrovsko in tehnično sposoben izvesti celoten obseg del (priloga št. 7
– vzorec priložen);
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik s katero ponudnik zagotavlja, da
bo reklamacije na opravljene storitve reševal v roku 24-ur od prejema naročnikovega
poziva (priloga št. 9);
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik s katero ponudnik zagotavlja, da
bo ima certifikat ISO 9000 (priloga št. 12);
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik s katero ponudnik zagotavlja, da
razpolaga s prostimi kapacitetami za izvajanje predmeta javnega naročila (priloga
št. 14);
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik s katero ponudnik zagotavlja, da
bo od prevzema nečistega blaga do dostave
čistega blaga praviloma preteklo največ 24
ur (priloga št. 15).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 9. 2004.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 10. 9. 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
se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila
ne potrebujejo predstavniki ponudnikov,
ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo
opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 9. 2004,
ob 12.15, v prostorih sejne sobe upravne
službe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2004.
Splošna bolnišnica “Dr. Franca
Derganca” Nova Gorica
Št. 404-08-254/2004-3
Ob-20737/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
Kardeljeva ploščad 24-26, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25,
faks 01/431-81-64, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko,
Sektor za naročila, Oddelek za nabavo,
dodatne informacije: vodja izvedbe naročila
– Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53, Karde-
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ljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/471-23-43, faks 01/431-90-35.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor
za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni
osebi za dvig razpisne dokumentacije: Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan Cirar,
tel. 01/471-23-48, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-43,
faks 01/431-90-35, elektronska pošta: bostjan.purkat@mors.si, dusan.cirar@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 24.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-163/2004-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
usposabljanje pripadnikov Slovenske
vojske za C, D, E, EkB kategorije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: tečaji se bodo izvajali
v Ljubljani, Celju, Novem mestu, Mariboru.
Ponudnik lahko odda ponudbo za eno, več
ali vse lokacije.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
potrebno.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni po
prejemu računa na naročnikov naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo:
1.1. za pravne osebe (gospodarske družbe): fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetja ali druge ustrezne evidence;
1.2. za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik): overjeno potrdilo, da so
vpisani v vpisnik samostojnih podjetnikov
posameznikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS.
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
Dokazilo: fotokopija izpiska iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence.
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ne starejša od
30 dni od datuma oddaje ponudbe.
4. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; 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;
Dokazilo:
4.1. za pravne osebe: fotokopija potrdila
izdanega s strani sodišča oziroma pristojnega organa;
4.2. za fizične osebe (samostojni podjetniki in obrtniki): overjeno potrdilo, da so še
vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov
pri izpostavi Davčnega urada ali Obrtne
zbornice.
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo: original potrdilo, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. za pravne osebe (gospodarske družbe);
Dokazilo:
a) fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2004 ali fotokopija
BON-1/P izdanih v letu 2004 ali fotokopija
BON 1 in izpisa banke o stanju sredstev
na transakcijskem računu podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2, izdanih v letu
2004;
2. za fizične osebe (samostojni podjetniki);
Dokazilo:
a) originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto (DURS), vključno z bilanco stanja
za preteklo leto,
b) originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem
računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
Ostale izjave in podatki, ki jih mora ponudnik priložiti:
– izpolnjen obrazec s podatki o ponudniku (stran 6),
– izjava ponudnika o soglašanju s pogoji
razpisa (priloga št. 1),
– potrditev veljavnosti ponudbe in roka
plačila (priloga št. 2),
– vzorec bančne garancije za resnost
ponudbe (priloga št. 3),
– vzorec bančne garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga
št. 4),
– izjava ponudnika, da ni dal zavajajočih
podatkov (priloga št. 5),
– ocenjevalne preglednice (priloga št.
6),
– vzorec pogodbe, izpolnjen, podpisan in
požigosan (priloga št. 7).
Vse podpisane in žigosane priloge so
obvezni sestavni del ponudbene dokumentacije.
Kolikor niso priloženi dokumenti, ki dokazujejo izpolnitev posameznega pogoja, se
ponudba zavrne.
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:
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– povprečna cena/kandidata (vsota cen
po kategorijah deljeno s številom kategorij)
– ponder 0,80,
– število vozil – ponder 0,10,
– število inštruktorjev – ponder 0,10.
Ponudnik z najnižjo ponujeno povprečno
ceno na kandidata, največ vozili in inštruktorji, bo prejel 5 točk, ostali pa procentualno
v odvisnosti od najugodnejšega manj kot 5
točk.
Število doseženih točk se pomnoži s
ponderjem za vsako grupo.
Kot najugodnejša za lokacijo bo izbrana
ponudba z največjo doseženo oceno po metodi vrednotenja v prilogi št. 6. – ocenjevalne
preglednice.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-254/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 8. 2004 vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS-163/2004-ODP) na transakcijski
račun št. 01100-6370191114.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu.
Vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, identifikacijsko številko, št. javnega razpisa, sklic
na številko 1119119-7141998-00000163
ter potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika s številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje 23. 8. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: do eventuelne sklenitve pogodbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: javno odpiranje ponudb bo 24. 8. 2004 ob 8.15 na
Ministrstvu za obrambo RS, Direktorat za
logistiko, Sektor za naročila, Kardeljeva
ploščad 24, 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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Ob-20739/04
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.

Št.

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 I A – 14 (čiščenje poslovnih
prostorov).
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dnevno čiščenje poslovnih prostorov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: lokacije naročnika: Ljubljana, Idrija, Grosuplje, Vrhnika, Cerknica,
Stari trg pri Ložu, Vnanje Gorice, Borovnica,
Logatec, Dobrepolje, Ivančna Gorica, Velike
Lašče, Medvode.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.70.00.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ponudnik mora prevzeti dnevno čiščenje poslovnih prostorov v celoti. Obseg in količina
sta natančno opredeljena v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 10. 2004 in/ali konec
30. 9. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
vrednosti 10% 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,
– da ima ponudnik čiste prihodke iz prodaje storitev večje od 20 mio SIT – obrazec
BON 1/P (zap. št. A I./10. – čisti prihodki
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od prodaje) oziroma samostojni podjetniki
obrazec BON 1/SP (zap. št. A I./5. – čisti
prihodki od prodaje), ki ne sme biti starejši
od 30 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o zadostnih kadrovskih in tehničnih kapacitetah za izvedbo storitev,
– izjava, da imajo delavke, ki bodo opravljale storitve čiščenja pri pristojni instituciji,
opravljen tečaj higienskega minimuma, ki ga
obnavljajo najmanj na 3 leta,
– izjava, da se obvezuje prevzeti v delovno razmerje delavke, ki sedaj opravljajo
ta dela in jih želijo opravljati še naprej pri
novem delodajalcu in jim odmeriti plačo v
skladu z veljavno kolektivno pogodbo,
– izjava, da nudi 30-dnevni plačilni rok,
– izjava, da bo opravljal storitve čiščenja
poslovnih prostorov na lokacijah naročnika
(natančno razvidno iz razpisni dokumentacije),
– izjava, da zagotavlja stalno kontrolo
kakovosti,
– izjava, da zagotavlja tudi nadomeščanje delavk zaposlenih pri naročniku v času
njihove odsotnosti v 12 urah po naročnikovi
naznanitvi potrebe.
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.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 8. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred prevzemom
razpisne dokumentacije na račun naročnika
št. 01261-6030275049.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 30. 8. 2004 do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski jezik.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščene osebe ponudnika in osebe, ki predložijo pooblastilo
odgovorne osebe ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 8. 2004
ob 12. uri; Lekarna Ljubljana, Ulica Stare
pravde 11, 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: 22. 7. 2004.
Lekarna Ljubljana
Ob-20744/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ravne na Koroškem, kontaktna
oseba: Ervin Rozman, Gačnikova pot 5,
2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, tel.
02/87-05-510, faks 02/87-05-541, elektronska pošta: marija.vrhovnik@ravne.si, internetni naslov: www.ravne.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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 02.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 64-2/2004-50.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje šolskih prevozov v Občini Ravne
na Koroškem v šolskem letu 2004/2005 za
relacije, navedene v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: področje Občine Ravne
na Koroškem.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: relacije,
navedene v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: šolsko leto 2004/2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: do 30. 6. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od ponudbene vrednosti (brez DDV)
z rokom veljavnosti do 30. 10. 2004.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z zakonodajo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom 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 (41. in 43. člen Zakona
o javnih naročilih).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
– da ima licenco za prevoze v notranjem
cestnem prometu.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali, da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
– da nudi plačilni rok enkrat mesečno po
opravljenem delu, 30 dni po datumu prejema računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da zagotavlja tehnične in kadrovske
pogoje za dnevni prevoz učencev za posamezne relacije za katere je oddal ponudbo;
– da zagotavlja nadomestilo v primeru
okvare vozila;
– da dosledno upošteva urnik prevozov,
ki ga določi skupaj z odgovorno osebo posamezne šole;
– da zagotavlja stalno dosegljivost preko
telefona.
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III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge predpise: Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Pravilnik o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi
se vozijo skupine otrok, Pravilnik o licencah
za opravljanje prevozov v cestnem prometu
ter ostala veljavna zakonodaja.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: 4. 6. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) ekonomsko najugodnejša ponudba.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 8. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 8. 2004 do 10.
ure na naslov: Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem,
v zapečateni kuverti z navedbo »Ne odpiraj
– ponudba za šolske prevoze«, z navedbo
relacije. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov ponudnika.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 10. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 8. 2004
ob 12. uri; sejna soba Občine Ravne na
Koroškem.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2004.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-20751/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Novo mesto, kontaktna
oseba Marija Puhek, univ. dipl. inž., Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija,
tel. 07/391-61-00, faks 07/332-30-97, elektronska pošta: tajnistvo@sb-nm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Splošna bolnišnica Novo
mesto, kontaktna oseba Marija Puhek, univ.
dipl. inž., Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto, Slovenija, tel. 07/391-61-35, faks
07/332-10-95, elektronska pošta: marija.puhek@sb-nm.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica Novo mesto,
kontaktna oseba Kočevar Irena, Šmihelska
cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/391-61-32, faks 07/332-10-95, elektronska pošta: nabavna-sl@sb-nm.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica Novo mesto, kontaktna oseba
Kočevar Irena, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/391-61-32,
faks 07/332-10-95, elektronska pošta: nabavna-sl@sb-nm.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 1 A.

II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 16-33/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
organizacija, vodenje in izvajanje čiščenja, transportnih in kurirskih del.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila: organizacija, vodenje
in izvajanje čiščenja, transportnih in kurirskih del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: v 24 mesecih od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% vrednosti ponudbe brez DDV in z
rokom veljavnosti 90 dni od datuma določenega za dostavo ponudb.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da je finančno in poslovno sposoben;
5. da zagotavlja opravljanje storitev v
skladu s specifikacijami zahtev naročnika,
navedenimi v razpisni dokumentaciji;
6. da bo manjkajoče število delavcev, potrebnih za celovito opravljanje del, prevzel v
delovno razmerje od dosedanjega izvajalca
čiščenja, vendar ne več kot 35;
7. da bo vključil v organizacijo, vodenje,
izvajanje in strokovni nadzor 49 delavcev,
ki so in bodo zaposleni pri naročniku, razporejeni pa pri izvajalcu na delovnih mestih
centralne službe za čiščenje, transportna in
kurirska dela;
8. da bo imel za vodenje in nadzor vsaj
enega delavca s končano VI. ali VII. stopnjo
izobrazbe zdravstvene ali sanitarne smeri
v delovnem razmerju s polnim delovnim
časom;
9. da zagotavlja usposabljanje delavcev
po izdelanih programih usposabljanja: higiena rok z uporabo rokavic, izolacije in postopki z njimi, priprava in uporaba razkužil,
osebna zaščita pri delu, upoštevanje navodil
za enote s povečanim tveganjem za prenos
okužbe ter vsa predpisana usposabljanja;
10. da na svoje stroške najmanj dvakrat
letno zagotavlja na kontrolnih mestih in v
času po izbiri naročnika, nadzor kakovosti storitev s kvalitativnim in kvantitativnim
mikrobiološkim nadzorom (minimalno 60
brisov čistilnih površin letno);
11. da ima najmanj enoletne izkušnje o
izvajanju storitev čiščenja v vsaj eni ustanovi
iz področja zdravstva, ki vključuje čiščenje
prostorov z najvišjo zahtevnostjo čiščenja;
12. da razpolaga ali je v postopku pridobitve enega od certifikatov za vodenje siste-
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mov kakovosti ali certifikatom za sistem ravnanja z okoljem. Ponudnik zagotavlja, da bo
v primeru, da je v postopku pridobitve enega
od certifikatov le tega pridobil najmanj v roku
enega leta od podpisa pogodbe;
13. da ponudnik zagotavlja obvezno cepljenje svojih delavcev proti hepatitisu B;
14. da bo predložil bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti;
15. da sprejema vse pogoje razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise:
– Zakon o nalezljivih boleznih, Ur. l. RS,
št. 69/95,
– Pravilnik o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb Ur. l. RS, št. 74/99.
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 10. 9. 2004.
Cena 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: samo negotovinsko na podračun pri upravi RS za javna plačila št. 01100-6030278379, sklic na številko
16-33/ 04.
Ponudnik mora dokazilo o plačilu razpisne dokumentacije poslati po faksu
07/332-10-95 na naslov naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb za
sodelovanje: 10. 9. 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 10. 12. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 9. 2004
ob 10. uri, Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored
za objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 7. 2004.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Ob-20753/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje, kontaktna
oseba: Dušan Andrej Kocman, Andreja Re-

Št.

her, tel. 03/800-14-00, faks 03/800-14-16,
elektronska pošta: obcina.kozje@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: lokalna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
urbanistično, prostorsko in programsko
urejanje vaškega jedra Podsrede.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Podsreda.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zemeljska dela, zgornji ustroj, zunanja ureditev in
oprema.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
kdaj se lahko izvajajo: začetek takoj po končanem izboru ponudnika.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: zaključek del 15. 10. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2,000.000 SIT, izjava banke, da bo naročniku garancije izdala bančno garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izplačilo
po končni situaciji, rok plačila 60 dni od dneva potrjene situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikovih storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Dokazila po 42. členu ZJN-1:
– prvi odstavek: točke 1., 2., 3.,
– četrti odstavek: točke 1., 2., 3.,
– načini predložitve so navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot III.1.1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: da razpolaga z zadostnim
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi–
načini predložitve so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 8. 2004.
Cena: 8.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski
račun Občine Kozje, št. 01251-0100003805,
sklic 0075507-7141000-2004 in s pripisom:
javni razpis – Vaško jedro Podsreda.
Dvig dokumentacije je možen vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
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.
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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: 11. 8. 2004
ob 12. uri; Občina Kozje, Kozje 37, 3260
Kozje, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo obvestilo odposlano: 23. 7. 2004.
Občina Kozje
Ob-20760/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Banka Slovenije, kontaktna oseba: Tomaž Rotovnik, Aleksandra Čargo, Slovenska cesta 35,
1505 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-93-53,
01/471-93-57, faks 01/471-97-27, elektronska pošta: tomaz.rotovnik@bsi.si; aleksandra.cargo@bsi.si, internetni naslov: http:
//www.bsi.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve: I A 11.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JAV-RAZ-NBP-02/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
svetovanje na področju implementacije
novega kapitalskega sporazuma, Basel
II.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: sedež naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
I.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: do 30. 4. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za:
– resnost ponudbe,
– dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni
dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
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– reference svetovalca s področja poznavanja bančnega poslovanja (ponder 0,4),
– reference svetovalcev s področja poznavanja regulative in bančnega nadzora
(ponder 0,4),
– cena svetovalnih storitev (ponder
0,2).
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 9. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na poravnalni
račun Banke Slovenije 01000-0000100090,
sklic M05-31-2709226.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 9. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 9. 2004,
ob 12. uri, Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, Ljubljana, soba 537.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 7. 2004.
Banka Slovenije
Ob-20863/04
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.
+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: 41/04 VV; številka zadeve 266-64/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
projektiranje IP, PGD, PZR in PZI na Mejnem prehodu Starod.
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
od dneva uradnega prejema delne oziroma
končne situacije.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
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;
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.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: številka JN: 41/04
VV; številka zadeve 266-64/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 9. 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: 2. 9. 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.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 9. 2004
ob 9.30, Servis skupnih služb Vlade RS,
Gregorčičeva 27a, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsa vprašanja
v pisni obliki na naslov naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2004.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Ob-20868/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Puconci, kontaktna oseba: Kristina Sapač, Puconci 80, 9201 Puconci, Slovenija,
tel. 02/545-91-00, faks 02/545-91-01, elektronska pošta: obcina.puconci@puconci.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: Občina Puconci, Puconci 80, »Ne odpiraj – Ponudba
prevozi otrok 2004/2005«, 9201 Puconci,
Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 02.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevozi osnovnošolskih otrok v šolskem
letu 2004/2005.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: prevozi po Občini Puconci
in za učence IV. OŠ Murska Sobota.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
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 v višini 5% vrednosti ponudbe,
ostale zahteve v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: v skladu z Zakonom o javnih
naročilih, podrobneje opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
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.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 640-14/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 8. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo na
račun Občine Puconci 01297-0100012124,
namen nakazila: RD – prevozi otrok.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 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: 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
pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 8. 2004
ob 12. uri; Občina Puconci, Puconci 80
– sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2004.
Občina Puconci
Št. 3350-02/2004-3
Ob-20910/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za promet, kontaktna oseba:
Gorazd Bedrač, Langusova 4, 1535 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-82-18,
faks +386/1/478-81-46, elektronska pošta:
mpz.zeleznice@gov.si, internetni naslov:
http://www.gov.si/mpz.
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 08.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2411-04-001.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava strokovno razvojne naloge »Koncesije in postopki za izdajo koncesij na
podlagi Zakona o žičniških napravah za
prevoz oseb«.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: na lokaciji naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 10. 2004 in/ali konec
31. 7. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
če vrednost javnega naročila presega
30,000.000 SIT, priložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe, ki mora glasiti na 10%
javnega naročila in jo naročnik lahko unovči
v dobro računa izvrševanje Proračuna RS
št. 01100-6300109972; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročilo
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije.
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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: ponudniki lahko nastopajo
kot posamezni izvajalci, oziroma skupina
izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni
izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 3. 9. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 6. 9. 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. 9. 2004
ob 12. uri; sejna soba naročnika v V. nadstropju, Langusova 4, 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: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Urad za
železnice, Langusova 4, 1535 Ljubljana, tel.
01/478-82-18, faks 01/478-82-46.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 7. 2004.
Ministrstvo za promet
Ob-20930/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Inštitut za varovanje zdravja RS, kontaktna oseba: Miha Kmet, Trubarjeva 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-41-400,
faks 01/24-11-447, elektronska pošta: Miha.kmet@ivz-rs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Inštitut za varovanje zdravja
RS, kontaktna oseba: Rozenka Radelj,
Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/24-41-432.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Inštitut za varovanje zdravja RS, kontaktna
oseba: Miha Kmet, Trubarjeva 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-41-444,
faks 01/24-41-447, elektronska pošta: Miha.kmet@ivz-rs.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 610-037-72/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čiščenje poslovnih prostorov naročnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Trubarjeva 2, Grablovičeva
44 in Bohoričeva 15.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javno
naročilo zajema dnevno, tedensko, mesečno in letno čiščenje poslovnih prostorov naročnika, ki obsega pisarne in laboratorije na
vseh 3 lokacijah naročnika.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 30 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:
– da je registriran pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež in da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je skladno
z veljavnimi predpisi ustrezna za izvedbo
javnega naročila;
– da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali, da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da je poravnaval davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati v Republiki
Sloveniji;
– izpolnjevanje vseh zahtev iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež in da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je skladno
z veljavnimi predpisi ustrezna za izvedbo
javnega naročila;
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek ali, da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnaval davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati v Republiki
Sloveniji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
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– da bo imel v času veljavnosti ponudbe
in trajanja pogodbe sklenjeno redno delovno
razmerje z najmanj 10 čistilci, razporejenimi
na ustrezno delovno mesto. V celotnem
pogodbenem obdobju zagotavljal obseg
in kakovost pogodbene storitve ter število
čistilcev, kot je določeno z javnim razpisom,
razpisno dokumentacijo in ponudbo. Vsi čistilci bodo imeli končano ustrezno stopnjo
in smer strokovne izobrazbe, ki se zahteva
za čiščenje prostorov kemijskih in mikrobioloških laboratorijev ter da bodo aktivno in
pasivno obvladali slovenski jezik;
– da bo izvajalec zagotovil, da se bodo
čistilci seznanili in upoštevali določila dokumentov sistema kakovosti po standardu
SIST EN ISO/IEC 17025 – splošne zahteve
za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev, ki ne nanašajo na
področje njihovega dela, s čimer jih seznani
naročnik;
– da bo storitve predmetnega javnega
naročila izvajal brez podizvajalcev in izključno z neposrednimi izvajalci javnega
naročila (v nadaljevanju: čistilci);
– da bo v svoji ponudbi nudil najmanj
naslednje minimalno časovno in številčno
prisotnost čistilcev na posazmenih krajih
čiščenja:
Kraj čiščenja

Število
čistilcev

Časovna
pristonost*

Trubarjeva 2,
Ljubljana

3

Poln delovni čas

Grablovičeva
44, Ljubljana

2

Poln delovni čas

Bohoričeva
15, Ljubljana

1

5 ur dnevno

*pet delovnih dni na teden od ponedeljka
do petka;
– da bo izvajalec v zvezi z izvajanjem
pogodbene storitve izvajal vsa zanj predpisana oziroma določena ravnanja in ukrepe
s področja zdravja in varnosti pri delu sam
in čistilcem zagotavljal vsa potrebna zaščitna sredstva;
– da bo izvajalec takoj nadomestil čistilce, ki so začasno odsotni in tiste, ki opravljajo svoje delo nekvalitetno, nepravočasno
oziroma kako drugače v neskladju z javnim
naročilom oziroma s to pogodbo;
– da bo zadostno tehnično opremljen
za izvajanje storitev, ki so predmet javnega
razpisa ter da bo v celotnem pogodbenem
obdobju kakovostno opravljal storitev, ki so
predmet tega javnega razpisa;
– da bo uporabljal čistila in premaze,
za katere imajo izdelano dokumentacijo v
skladu z veljavno zakonodajo (specifikacije
in varnostni list) ter predložil referenčni list
čistil in premazov;
– da bo izvajalec pri izvajanju pogodbenih del uporabljal čistilna sredstva, ki so
zdravstveno ustrezna;
– da bo na zahtevo naročnika oziroma ob
njegovem soglasju prerazporedil pogodbeni
čas in kraj dela pogodbenih čistilcev zaradi
izvedbe večjih obdobnih čiščenj. Za časovno izvedbo večjih čiščenj se bo ponudnik
predhodno dogovoril z naročnikovimi predstavniki na vsaki lokaciji posebej;
– da bo v času trajanja pogodbe zagotavljal fiksne cene, skladno s ponudbeno
dokumentacijo;
– da v ponudbi in v pogodbi sprejme
30-dnevni rok plačila od vsakokratne izsta-

vitve računa za storitev, ki je bila opravljena
v preteklem mesecu;
– da bo ponudnik priložil seznam čistil in
premazov, ki jih bo uporabljal pri izvajanju
pogodbe;
– da bo ponudnik izjavil, da so čistilci
opravili izobraževanje in usposabljanje v
organizacijski enoti zdravstvo in organizacijski enotni servis. Čistilci zaposleni
v organizacijski enoti zdravstvo imajo
opravljen tečaj oziroma individualnega
usposabljanja: varstvo pri delu, pravilna
uporaba čistil in čistilnega pribora, sistem
čiščenja, znanje o higienskozdravstvenem
režimu, biti pa morajo tudi cepljene proti
hepatitisu B.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. certificirana vrednost storitev,
3. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 610-037-72/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 8. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na račun UJP
0110-6030926242.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 8. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 8. 2004
ob 13. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 8. 2004.
Inštitut za varovanje zdravja RS
Ob-20932/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l., kontaktna
oseba: Ručgej Milena, Ulica 15. maja 4,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-33-700 in
05/66-33-762, faks 05/66-33-706, elektronska pošta: milena.rucgej@komunalakoper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
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I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 27.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije v fazi PGD, PZI
sekundarnega kanalizacijskega omrežja
naselja Dekani s pridobitvijo gradbenega dovoljenja in overjenih služnostnih
pogodb.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: KS Dekani v Mestni
občini Koper.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Izvedba projektne dokumentacije sekundarnega kanalizacijskega omrežja naselja
Dekani obsega:
1. projekt PGD PZI sekundarnega fekalnega in meteornega omrežja,
2. projekti PGD PZI prestavljene infrastrukture oziroma zaščite infrastrukture po
projektnih pogojih upravljavcev infrastrukture:
– vodovod,
– TK kabelskega omrežje,
– električnega omrežja,
3. projekt PGD PZI obnove cestišč po
izvedbi kanalizacije kjer je tangiranih več
kot 1/3 širine javne ceste,
4. projekt PGD, PZI intrenih hišnih
priključkov,
5. pridobitev overjenih služnostnih pogodb in pridobitev gradbenega dovoljenja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 10. 9. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ponudnik mora ponudbi predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v znesku
1,000.000 SIT.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo samo z enim izvajalcem. Ponudnik mora
navesti eventualne podizvajalce v ponudbi.
V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi pa mora skupina ponudnikov predložiti, v
primeru podpisa izvajalske pogodbe, pravni
akt o skupni izvedbi javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: za izkazovanje sposobnosti mora
ponudnik ali soizvajalci v primeru skupne
ponudbe izpolnjevati naslednje pogoje:
(statusni pogoji)
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu in da ima registrirano dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da ni bil pravnomočno
obsojen za katerokoli kaznivo dejanje;
3. da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
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4. da ima sklenjeno ustrezno zavarovanje pred odgovornostjo (skladno s 33. členom
ZGO-1);
5. da je poravnaval davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež ali
da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
(ekonomsko-finančni pogoji)
6. da višina celotnih letnih skupnih prihodkov ponudnika za pretekla tri poslovna
leta (2001, 2002, 2003) morajo znašati v
vsakem posameznem poslovnem letu najmanj v višini dvakratne ponujene vrednosti.
Če ponudnik posluje manj kot 3 leta, morajo znašati celotni skupni prihodki za posamezna pretekla poslovna leta, za katera je
mogoče pridobiti take podatke, najmanj trikratno ponujeno vrednost javnega naročila;
7. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega TRR;
8. da ima izpolnjene obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov (ta pogoj se dokazuje če znaša vrednost
ponudbe več kot 50 mio SIT brez DDV);
(tehnično-kadrovski pogoj)
9. da ima ponudnik zahtevane reference;
10. da ima ponudnik usposobljeno osebje v skladu z ZGO-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. celoten redni izpis iz sodnega registra
(vključno z dejavnostmi) za pravne osebe
oziroma priglasitev na davčnem uradu
(vključno z dejavnostjo/mi) za samostojne
podjetnike,
2.1. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje,
2.2. potrdilo pristojnega sodišča,
3. potrdilo pristojnega sodišča (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravni oddelek),
4. fotokopijo zavarovalne police,
5. potrdilo DURS, ki načeloma ni starejše
od trideset dni.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. obrazec BON 1 za pravne osebe ali
bilance stanja in izkaz uspeha za samostojne podjetnike,
7. BON 2 ali BON-3 za pravne osebe ali
potrdilo ponudnikove poslovne banke za samostojne podjetnike, ki ne sme biti starejše
od 30 dni,
8. poročilo pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega
poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni
pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi
razpisa tega javnega naročila, poravnal vse
svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
9. potrjen priloženi obrazec izjave o izvedbi vsaj dveh enakovrednih projektih po
vrsti in obsegu, ki sta bili izvršeni v največ
zadnjih petih letih, skupaj s potrdili o dobro
opravljenem delu, z vrednostmi in datumi
izvedbe z navedbo kraja in kakovosti izvedenih del ter skladnost izvedbe s pogodbenimi določili. Priloženi obrazec izjave morajo potrditi naročniki teh projektov (njihovi
zakoniti oziroma pooblaščeni zastopniki),
priloga III.1,
10.1. ime in priimka odgovornega vodje
del z navedbo izobrazbe, strokovnih kvalifikacij in delovnih izkušenj pri projektiranju,
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10.2. navedbo pravnega razmerja med
ponudnikom in to osebo (ponudnik sam,
zaposleni, pogodba o delu itd.),
10.3. potrdilo, da je odgovorni vodja
del pri pristojni zbornici vpisan v ustrezen
imenik.
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.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 23. 8. 2004,
vsak delovni dan od 8. do 11. ure v tajništvu
Komunale Koper.
Cena: 24.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: na blagajni
Komunale Koper ali na transakcijski račun
št. 10100-0034659356 pri banki Koper d.d.,
z navedbo predmeta javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 23. 8. 2004 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 8. 2004
ob 13. uri; v sejni sobi, Komunala Koper
d.o.o.-s.r.l., Ul. 14. maja 4, Koper.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 7. 2004.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
Ob-20953/04
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: Breda Kosec, Gregorčičeva 27/A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-18-83, 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: 6.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka JN: 35/04 VV; številka zadeve 266-65/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
najem s postopnim odkupom – finančni
leasing neopremljenih, finaliziranih poslovnih prostorov za potrebe Upravne
enote Ljubljana – SUNZ.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 6.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: najem
s postopnim odkupom – finančni leasing
neopremljenih, finaliziranih poslovnih prostorov za potrebe Upravne enote Ljubljana
– SUNZ.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 31. 7. 2005 in/ali konec
31. 7. 2020.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 10,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila
računov je 30. dan od datuma uradnega prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno
s predpisi, v kateri državi ima sedež;
4. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi
države;
5. mnenje pooblaščenega revizorja,
6. 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;
7. dokazilo o lastništvu – (zemljiškoknjižni
izpisek, pravnomočno gradbeno dovoljenje);
8. tehnični opis objekta.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. pravne osebe: fotokopija izpiska iz
sodne ali druge ustrezne evidence, fizične
osebe: fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS;
2. fotokopija potrdila Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco,
Ljubljana, Župančičeva 3, da v zadnjih petih
letih pred objavo javnega naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z
njegovim poslovanjem ter potrjen obrazec
izjave, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem;
3. fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali
druge enakovredne evidence.
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;
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fizične osebe: fotokopija davčne napovedi
za leto 2003, potrjena s strani pristojne izpostave DURS;
2. mnenje pooblaščenega revizorja, ki ni
starejše 15 dni od oddaje ponudbe;
3. originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
1. originalni zemljiškoknjižni izpisek, ki ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, ali v primeru, da pridobitni naslov
še ni izveden v zemljiški knjigi, notarsko overjeno fotokopijo pridobitne listine, ali v primeru,
da je ponujena nepremičnina v fazi izgradnje,
pravnomočno gradbeno dovoljenje;
2. tehnični opis objekta.
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.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Uradni list RS, št. 25 z dne 19.
3. 2004, Ob-6998/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 100 točk (ponder 0,6);
2. lokacija – 29 točk (ponder 0,4);
3. roki vselitve – 20 točk (ponder 0,4);
4. ustreznost – tehnične zahteve – 20
točk (ponder 0,4).
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: 35/04
VV; številka zadeve 266-65/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 9. 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: 9. 9. 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. 12. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 9. 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: 26. 7. 2004.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

Ob-21029/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Žetale, kontaktna oseba: Jože Krivec, Žetale 4, 2287 Žetale, Slovenija, tel.
02/795-32-83, faks 02/795-32-85, elektronska
pošta: infoobcina@zetale.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 02.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 640-01/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje šolskih prevozov v Občini Žetale
v šolskih letih 2004/2005, 2005/2006 in
2006/2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Občina Žetale za Osnovno
šolo Žetale.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: relacije,
navedene v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: šolska leta 2004/2005, 2005/2006,
2006/2007.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004, konec do 30. 6.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene vrednosti z rokom veljavnosti do
1. 9. 2004.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni po izstavitvi 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:
splošni pogoji 41. in 43. člena Zakona o javnih
naročilih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
– da ima licenco za prevoze v notranjem
cestnem prometu.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije ali da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
– da ni v kazenskem postopku, zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi z podkupovanjem ali da zaradi kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen;
– da ima poravnane davke in prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
– da nudi plačilni rok enkrat mesečno po
opravljenem delu, 30 dni po datumu prejema
računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– da zagotavlja tehnične, kadrovske pogoje za dnevni prevoz učencev za posamezne
relacije po katerih je oddal ponudbo;
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– da zagotavlja nadomestilo v primeru
okvare vozila;
– da dosledno upošteva urnik prevozov, ki
ga določi skupaj z odgovorno osebo šole;
– da zagotavlja stalno dosegljivost po
telefonu.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno
na določeno stroko: da; če je sklic na ustrezen
zakon ali druge predpise: Zakon o prevozih
v cestnem prometu, Pravilnik o pogojih, ki
jih morajo izpolnjevati vozila in voznik vozil
s katerimi se vozijo skupine otrok, Pravilnik o
licencah za opravljanje prevozov v cestnem
prometu, ter ostala veljavna zakonodaja.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV. 2: Merila za oddajo naročila: najnižja
cena.
IV. 3.2. Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti jo je mogoče do 14. 8. 2004.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 640-01-/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 14. 8. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: položnica, TRR
01391-0100017412 s pripisom razpisna dokumentacija – šolski prevozi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 20. 8. 2004 do 11. ure na
naslov: Občina Žetale, Žetale 4, 2287 Žetale
zapečateni kuverti z navedbo: »Ne odpiraj –
ponudba za šolske prevoze«. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov ponudnika.
IV.3.5. Jezik ali jezik v katerem morajo biti
sestavljene ponudbe: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: do 20. 9. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov s
pooblastilom za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 8. 2004, ob
12.uri, sejna soba Občine Žetale, Žetale 4.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU. ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 7. 2004.
Občina Žetale
Ob-21133/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Krško, kontaktna oseba: Janja Špiler, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Slovenija, tel.
07/49-81-303, faks 07/49-81-276, elektronska
pošta: janja.spiler@krsko.si, internetni naslov:
www.krsko.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kanalizacija Krško – strokovno svetovanje
in nadzor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Občina Krško.

ne.

Št.

II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:

II.2.1) Celotna količina ali obseg: dela se
oddajajo v celoti.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe
oziroma oktober 2004, predviden zaključek
september 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ustrezno finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT,
– ustrezno finančno zavarovanje za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
vrednosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v 60
dneh po prejemu situacij v skladu z zakonom
o izvrševanju proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba s solidarno odgovornostjo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti:
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila in za katero daje
ponudbo, pri organu države, v kateri ima
sedež,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da je bil zaradi takega
kaznivega dejanja pravnomočno obsojen,
– da zoper njega ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– da mu ni na katerikoli način dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika,
– da je ekonomsko in finančno sposoben,
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in
kadrovskimi zmogljivostmi,
– da ima izpolnjene obveznosti do podizvajalcev oziroma dobaviteljev,
– da je sposoben izvesti naročilo ter da
ima proste kapacitete,
– da ima izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra podjetij oziroma potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov,
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da je bil zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno
obsojen (potrdilo Ministrstva za pravosodje)
ter izjava ponudnika,
– potrdilo izdano s strani sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v
stečajnem ali likvidacijskem postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o
finančnem stanju ponudnika (obrazca
BON1/P in BON 2).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– seznam projektov, ki so se izvajali po
pravilih FIDIC in na katerih je ponudnik sodeloval kot strokovni svetovalec in nadzornik
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v zadnjih petih letih, vključno s potrjenimi
referencami,
– izobrazbene in strokovne kvalifikacije
kadrov ponudnika vključno z življenjepisi
glavnih sodelujočih kadrov,
– seznam predvidenih podizvajalcev in
zahtevane izjave podizvajalcev,
– izjava o prostih kapacitetah in sposobnosti izvedbe javnega naročila.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od
najpomembnejšega do najmanj pomembnega, kjer je to mogoče):
1. ponujena cena – 50%,
2. reference sodelujočih kadrov – 30%,
3. reference ponudnika – 20%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega do
najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 35103-1/00 O601.
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: na enotni zakladniški račun Občine Krško št.
01254-0100008120.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 30. 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. 11. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 8. 2004
ob 12. uri; Občina Krško, sejna soba D.
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.
Čiščenje odpadnih voda v povodju spodnje Save – podprojekt Krško (program ISPA).
VI.4) Dodatne informacije: Občina Krško,
Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Janja Špiler, tel. 07/49-81-303.
Občina Krško

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 1170/04

Ob-21030/04
Popravek

V javnem razpisu za oddajo javnega
naročila na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in transportnem področju po
omejenem postopku, št. JN 16/04 »Dobava
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računalniške opreme«, objavljenem v Ur. l.
RS, št. 53 z dne 14. 5. 2004, Ob-12596/04
(predhodni razpis), št. 74 z dne 9. 7. 2004,
Ob-18663/04 (objava razpisa) in št. 77 z dne
16. 7. 2004, Ob-19797/04 (popravek objave)
se spremeni spodaj navedene točke, ki se
pravilno glasijo:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 8. 2004 vsak
delovnik med 9. in 11. uro.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 4. 8. 2004 do 10. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum je 19. 8. 2004.
VI.4) Dodatne informacije: navedene
so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo
posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku posredovani do
30. 7. 2004.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 7. 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.
Ob-20671/04
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: Sašo Trunkl za tehnični del, Milan
Nežmah za splošni del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00,
faks 02/220-01-07, elektronska pošta: elektro.maribor@elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor – Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., kontaktne osebe: Sašo Trunkl za
tehnični del, Milan Nežmah za splošni del,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/220-01-83/01-27, faks 02/220-01-07,
elektronska pošta: elektro.maribor@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Bojana Brauner 105/1.,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-01-29, faks 02/220-01-07,
elektronska pošta: milan.nezmah@elektro-maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Maribor – Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraigher – soba 001/pritličje,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-02-58, faks 02/220-01-07,
elektronska pošta: milan.nezmah@elektro-maribor.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dlančniki in ročni terminali.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Maribor, d.d.,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
2) Kratek opis: dlančniki in ročni terminali.
3) Obseg ali količina: 27 kosov.
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: dlančniki in ročni terminali 27 kosov.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo posla,
izjava o predložitvi garancije za odpravo
napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: nad 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena: 90 točk,
2. skladnost z že instalirano opremo:
8 točk,
3. rok plačila: 2 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: 19. 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: 25. 8. 2004, do 8.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 8. 2004,
ob 9. uri, Maribor, Vetrinjska ulica 2, sejna
soba II.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Sašo Trunkl,
tel. 02/220-01-83 in Milan Nežmah, tel.
02/220-01-27.

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 7. 2004.
Elektro Maribor, d.d.

Gradnje
Št. 3334/04

Ob-21034/04

Obvestilo o zavrnitvi vseh ponudb
Na podlagi javnega razpisa, objavljenega v Ur. l. RS, št. 61 z dne 4. 6. 2004,
Ob-15353/04, za izvedbo javnega naročila
izgradnja vodovoda Krško polje, odsek Beli
breg–Kerinov grm II. in III. faza po odprtem
postopku in v skladu s prvim odstavkom 77.
člena Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
39/00, 102/00, 2/04 in 36/04), naročnik izdaja odločitev o zavrnitvi vseh ponudb.
Na naslov naročnika sta pravočasno prispeli dve ponudbi naslednjih ponudnikov:
1. CGP, cestno in gradbeno podjetje,
d.d., Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo mesto in
2. VGP, vodnogospodarsko podjetje
Novo mesto, d.d., Trdinova 23, 8000 Novo
mesto.
Ker ponudbi presegata s proračunom zagotovljena sredstva, kar v skladu z določili
Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba
za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Ur. l. RS, št. 33/04) pomeni, da sta obe
ponudbi nesprejemljivi, jih naročnik v skladu s 76. členom Zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00, 2/04 in 36/04)
zavrača.
Naročnik bo začel nov postopek za oddajo predmetnega javnega naročila.
Kostak, komunalno stavbno
podjetje, d.d., Krško
Ob-20722/04
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: Cveta Popotnik Pršo, Trg
revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, faks 03/56-52-100, elektronska pošta: rth@rth.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Cveta Popotnik
Pršo, Trg revolucije 12 – služba za investicije in zapiranje, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, int. 499, faks 03/56-52-134,
elektronska pošta: cvetkapp@rth.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik
d.o.o., kontaktna oseba: Turnšek Majda,
Trg revolucije 12 – služba za investicije
in zapiranje, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, int. 458, faks 03/56-52-133,
elektronska pošta: majda.turnsek@rth.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: RTH,
Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna
oseba: Turnšek Majda, Trg revolucije 12
– služba za investicije in zapiranje, 1420
Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56-26-144,
faks 03/56-52-100, elektronska pošta:
rth@rth.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
komunalna ureditev UN Log – 2. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Hrastnik.
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II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,1 (NACE).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 2. faza
– Komunalna ureditev UN Log.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 9 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ponudniki morajo ponudbi priložiti
bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje
pri zavarovalnici za resnost ponudbe,
– izjavo ponudnika o predložitvi garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– izjavo o predložitvi garancije za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: plačila iz proračuna RS najmanj v 90
dneh ali več po izdaji računa – situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni predpisana.
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: v skladu s prvim in četrtim odstavkom 42 člena ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z drugim in petim odstavkom
42. člena ZJN-1-UPB1.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: 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 odprte transakcijske račune.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z 2. a,b,č,g točko drugega odstavka 42.a člena ZJN-1-UPB1.
III.2.1.4) Drugi podatki: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena,
2. plačilni pogoji,
3. rok izvedbe,
4. garancijska doba,
5. fiksnost cen.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 8. 2004.
Cena: 10.000 SIT + DDV. Valuta: ob
dvigu.
Pogoji in način plačila: dokumentacija
je na razpolago od 2. 8. 2004 dalje pri kontaktni osebi, plača se ob dvigu na blagajni
RTH, predstavnik ponudnika mora imeti s
seboj vse podatke, potrebne za izstavitev
računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 31. 8. 2004 do 8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 10. 2004.
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IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov in ostali navzoči.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 8. 2004
ob 12. uri; sejna soba RTH d.o.o. v Trbovljah.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored
za objavo poznejših obvestil, če je to potrebno: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2004.
RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o.
Ob-20867/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Kostak, komunalno stavbno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Željko Horvat, Leskovška cesta 2a, 8270 Krško, Slovenija, tel.
07/481-72-00, faks 07/481-72-50, elektronska pošta: zeljko.horvat@kostak.si, internetni naslov: http://www.kostak.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Krško, kontaktna oseba: Matjaž Pirc, Cesta krških žrtev,
8270 Krško, Slovenija, tel. 07/498-12-77,
faks 07/498-12-76, elektronska pošta: matjaz.pirc@krsko.si, internetni naslov: http:
//www.krsko.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: G-02/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja vodovoda Krško polje, odsek:
Beli breg – Kerinov grm II. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Krško, Beli breg – Kerinov grm.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50, 502, 502.6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celoten obseg.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 6 mesecev in/ali 180 dni od oddaje
naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 2,000.000 SIT, finančno zavarovanje
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
v višini 10% vrednosti pogodbe in finančno
zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: plačila v roku 60 dni od prejema
situacije v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
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naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost in deleže udeležbe posameznih
ponudnikov za izvedbo naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti: 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. ne sme biti v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da je bil zaradi takega kaznivega dejanja
pravnomočno obsojen; 3. zoper njega ne
sme biti uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
4. ponudniku ne sme biti na katerikoli način
dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika;
5. da je ekonomsko in finančno sposoben; 6.
da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi; 7. da ima izpolnjene
obveznosti do podizvajalcev oziroma dobaviteljev; 8. da je sposoben izvesti naročilo ter
da ima proste kapacitete; 9. da ima izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. fotokopija izpiska iz sodnega registra podjetij oziroma potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika, 2. fotokopija potrdila, da ponudnik
ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da je bil zaradi takega kaznivega dejanja
pravnomočno obsojen, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika (potrdilo Ministrstva za pravosodje) ter izjava ponudnika; 3. potrdilo izdano
s strani sodišča, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika ter izjava ponudnika, da poslovanje
ne vodi izredna uprava.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: obrazca BON
1/P in BON 2 ne starejša od 90 dni, lahko
fotokopija.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: 1. potrjeni vsaj dve izjavi, izdani s strani končnih naročnikov o kvalitetni in
pravočasni izpolnitvi pogodbenih obveznosti
v zadnji petih letih pri gradnji vodovoda; 2.
popis ponudnikove razpoložljive tehnične
opreme; 3. izobrazbene in strokovne kvalifikacije kadrov ponudnika; 4. seznam predvidenih podizvajalcev in zahtevane izjave
podizvajalcev; 5. podpisana izjava o prostih
kapacitetah in sposobnosti izvedbe javnega
naročila.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1.2) Druge prejšnje objave: Uradni
list RS, št. 61 z dne 4. 6. 2004, Ob-15353.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: G-02/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 16. 8. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na
transakcijski račun št. 003155-1000187879
pri SKB d.d.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 8. 2004 ali 26 dni
od odposlanja obvestila, do 10. 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 31. 8. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pravni predstavniki podjetja ali pooblaščene osebe pravnih predstavnikov s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 8. 2004
ob 12. uri, Kostak d.d., Leskovška cesta 2a,
Krško, sejna soba komunale.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 7. 2004.
Kostak,
komunalno stavbno podjetje d.d.
Ob-20940/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kovod Postojna d.o.o., kontaktna oseba: Mitja
Lavrenčič, Jeršice 3, 6230 Postojna, Slovenija, tel. 05/726-45-51, faks 05/726-22-11,
elektronska pošta: Mitja.lavrencic@kovodpostojna.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 280/1-04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža opreme za dehidracijo blata in postaje za sprejem gošč.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: CČN Postojna.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: 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 sposobnosti: v skladu z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1, 42. člen.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče)
1. cena – 80%,
2. plačilni rok – 10%,
3. rok izvedbe – 10%.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 8. 2004.
Cena: 8.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniku plačilo
razpisne dokumentacije nakažejo na TRR
10100-0029219402.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 1. 9. 2004 do 11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 11. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ponudniki s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 9. 2004
ob 12. uri; Kovod Postojna, Jeršice 3, 6230
Postojna, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored
za objavo poznejših obvestil, če je to potrebno: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 7. 2004.
Kovod Postojna d.o.o.

Javni razpisi za javna
naročila, ki jih bo
oddal koncesionar
Ob-20726/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov koncendenta:
Občina Žužemberk, kontaktna oseba: Dare
Pucelj, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, Slovenija, tel. 07/388-51-90, faks 07/388-51-81,
elektronska pošta: dare.pucelj@zuzemberk.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: izvedba.
II.1.2) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil koncesionar: podelitev koncesije za
opravljanje šolskih prevozov na območju
Občine Žužemberk.
II.1.3) Opis: podelitev koncesije za
opravljanje dejavnosti šolskih prevozov
za čas trajanja osnovnošolskega pouka v
skupnem obsegu 215 km dnevno, koncesija pa se podeljuje za obdobje 12 let. Podatki o relacijah in vse ostalo je podrobneje
navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.1.4) Izvajanje koncesije: območje Občine Žužemberk.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celotna količina.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za izvedbo: začetek 1. 9. 2004 in konec
31. 8. 2016.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,500.000 SIT.

III.2.1) Ekonomski in tehnični standardi,
ki se zahtevajo od ponudnika:
– predložiti dokazilo o registraciji ponudnika iz katerega izhaja, da je registriran
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
razpisa,
– predložiti dokazilo sodišča, da podjetje
ni v postopku prisilne poravnave, v stečaju ali likvidacijskem postopku, ali dokazilo
DURS-a, da samostojni podjetnik ni prenehal opravljati dejavnosti,
– predložiti dokazilo o nekaznovanosti
zakonitih zastopnikov ponudnika,
– predložiti dokazilo, da ponudniku v zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje,
– potrdilo davčnega organa, da ima
ponudnik poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi
države,
– predložiti izjavo ponudnika pod kazensko odgovornostjo, da ima poravnane vse
poslovne obveznosti,
– predložiti potrdilo vseh poslovnih bank,
ki vodijo račune ponudnika, da v zadnjih šestih mesecih ponudniku ni bil blokiran račun
več kot 30 dni,
– seznam potrjenih najvažnejših opravljenih storitev,
– veljavno licenco, da ponudnik lahko izvaja potniški promet,
– veljavne licence za izvajanje potniškega prometa za vse voznike, ki bodo opravljali koncesijo,
– veljavne licence za izvajanje potniškega prometa za vsak avtobus, ki bo vozil
potnike v okviru izvajanja koncesije (za izvajanje koncesije so potrebni najmanj trije
avtobusi),
– fotokopije prometnih dovoljenj in fotokopije polic o zavarovanju avtobusov,
– v primeru, da bo koncesionar izvajal
koncesijo z podizvajalci, mora za vsakega
podizvajalca k ponudbi predložiti tudi vsa
zgoraj navedena dokazila,
– ponudbo,
– izjavo ponudnika o sprejemanju razpisnih pogojev in o resničnosti podatkov,
– podpisan in žigosan predlog koncesijske pogodbe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.2.2) Druge prejšnje objave: Uradni
list RS, št. 86/02, št. 031-01/02-916, z dne
11. 10. 2002; Uradni list RS, št. 51/2003, št.
031-01/03-446, z dne 30. 5. 2003.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– najnižja ponujena cena za prevoženi
kilometer – 90 točk,
– povprečna starost voznega parka ponudnika – 10 točk.
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Skrajni rok za sprejemanje ponudb: 30. 8. 2004.
IV.3.4) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.5) Časovni okvir, v katerem mora
ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe:
do 31. 12. 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) Dodatne informacije: za razpisno
dokumentacijo je potrebno plačati 15.000
SIT, ki se nakažejo na zakladniški račun
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Občine Žužemberk, odprt pri Banki Slovenije, št. 01393-0100015568.
Razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti do vključno 30. 8. 2004.
Ponudbo se predloži v zapečateni ovojnici s pripisom: »Ne odpiraj – ponudba za
prevoze šoloobveznih otrok«, na hrbtni strani ovojnice pa mora biti označen naslov ponudnika, najkasneje do 30. 8. 2004, do 10.
ure, na naslov, Občina Žužemberk, Grajski
trg 33, Žužemberk.
Odpiranje ponudb bo 30. 8. 2004, ob 12.
uri, v sejni sobi Občine Žužemberk, Grajski
trg 33, Žužemberk, pri odpiranju ponudb so
lahko navzoči predstavniki ponudnika s pooblastilom za zastopanje.
Navedba zakonov in predpisov, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o prevozu
v cestnem prometu, Pravilnik o pogojih, ki
jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki, s
katerimi se vozijo skupine otrok, Pravilnik o
licencah za opravljanje prevozov v cestnem
prometu, Odlok o koncesiji za opravljanje
dejavnosti šolskih prevozov z minimalnim
javnim linijskim prevozom na območju Občine Žužemberk z vsemi spremembami in
dopolnitvami ter vsa ostala veljavna zakonodaja v Republiki Sloveniji, ki obravnavajo
razpisno dejavnost.
Občina Žužemberk bo za opravljene storitve plačevala račun enkrat mesečno v 30
dneh od prejema računa v skladu z veljavno
zakonodajo.
Vse ostalo natančneje v razpisni dokumentaciji.
VI.4) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 7. 2004.
Občina Žužemberk

Obvestila o oddaji
naročila
Blago
Ob-20605/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom starejših občanov Krško, kontaktna
oseba: Božena Zorko, Kovinarska ulica 13,
8270 Krško, Slovenija, tel. 07/488-18-52,
faks 07/488-18-80, elektronska pošta: krsko@ssz-slo.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava živil, čistil in
sanitetnega materiala:
– skupina A: živila in material za prehrano:
1. sadje,
2. kmetijski pridelki in zelenjava sveža,
3. zelenjava in sadje zamrznjeno,
4. kruh in pekovsko pecivo,
5. splošno prehrambeno blago,
6. testenine,
7. mleko in mlečni izdelki,
8. meso,
9. perutnina,
10. ribe,
11. jajca,
12. alkoholne pijače,
13. brezalkoholne pijače;
– skupina B: čistila:
1. sredstva za osebno higieno,
2. pralna sredstva, pomivalna sredstva;

Št.

– skupina C: sanitetni material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 65,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena – najnižja vrednost skupine blaga.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. 1: sadje: Bojan Krnc d.o.o., Mestne
njive 14, 8000 Novo mesto, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 3,460.970 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. 2: kmetijski pridelki in zelenjava
sveža: Bojan Krnc d.o.o., Mestne njive 14,
8000 Novo mesto, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 4,161.341 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. 3: zelenjava in sadje zamrznjeno:
Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 72, 1234
Mengeš, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 990.171 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. 4: kruh in pekovsko pecivo: Pekarna kruhek, Karel Kozole s.p., Trg svobode 40,
8290 Sevnica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 3,446.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. 5: splošno prehrambeno blago:
Mercator Dolenjska d.d., Livada 8, 8000 Novo
mesto, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 10,573.389 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 6: testenine. Pekarna Pečjak
d.o.o., Dolenjska 442, 1291 Škofljica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 2,205.093 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. 7: mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,150.814 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 8: meso: KZ Sevnica
z.o.o., Savska cesta 20/c, 8290 Sevnica,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 14,049.370 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9: perutnina: Perutnina
Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,817.824 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10: ribe: Brumec Ručigaj
d.o.o., Testenova 72, 1234 Mengeš, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 721.525 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11: jajca: Perutnina Rostohar Erika s.p., Brege 1, 8273 Leskovec pri
Krškem, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 435.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 12: alkoholne pijače: Era d.d.,
Prešernova 10, 3320 Velenje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 491.640 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 13: brezalkoholne pijače:
Era d.d., Velenje, Prešernova 10, 3320 Velenje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,322.994 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
skupina B: čistila; javno naročilo št. 1: Sredstva za osebno higieno: INN d.o.o., Košnica
61b, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,116.190 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
skupina B: čistila: javno naročilo št. 2: prala
sredstva, pomivalna sredstva: Vafra commerce d.o.o., Griže 125, 3302 Griže, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,088.104 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
skupina C: sanitetni material: Sanolabor
d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,186.509 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 26.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 44-47, z dne 30.
4. 2004, Ob-1094504.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2004.
Dom starejših občanov Krško
Št. 100
Ob-20606/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, kontaktna oseba: mag. Maja Slovenc,
Tržaška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/476-87-44, faks 01/476-87-45, elektronska pošta: Maja.slovenc@fe.uni-lj.si, internetni naslov: www.fe.uni-lj.si.
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: javni razpis za specialno laboratorijsko raziskovalno opremo št.
3-2004.
II.5) Kratek opis: specialna merilna
laboratorijska oprema – 1 kos merilnik UV/VIS/NIR transmisije in refleksije
(spektrometer UV/VIS/NIR s programsko
opremo in specialnimi dodatki).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,342.653,60 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa: zadevni proizvodi se proizvajajo izključno za raziskovalne, poskusne, študijske ali razvojne namene
pod pogoji, ki so navedeni v Direktivi (samo
za dobave blaga).
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(f) zadevi proizvodi se proizvajajo izključno za raziskovalne, poskusne, študijske ali
razvojne namene pod pogoji, ki so navedeni
v Direktivi (samo za dobave blaga);
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: tehnične in
komercialne pogoje naročnika.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3-2004: Omega d.o.o.,
kontaknta oseba: mag. Anton Kovač, Dolinškova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/427-32-13, faks 01/427-31-91, elektronska pošta: omega@omega.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,342.653,60 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 3-2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 7. 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: 20. 7. 2004.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Ob-20663/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba: Nataša Torkar, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-39-25, faks 01/300-39-12, elektronska pošta: chc@zd-lj.si, internetni naslov:
www.zd-lj.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-1/2004.
II.5) Kratek opis:
1. sklop: laboratorijski potrošni material;
2. sklop: potrošni material za vakuumski odvzem krvi;
3. sklop: laboratorijski testi;
4. sklop: originalni Coulterjevi hematološki reagenti.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,000.000 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. JR-1/2004: za 1. sklop in
3. sklop (test pod zap. št. 11): Sanoloabor
d.d., kontaktna oseba: Maja Kukec, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/585-42-11, faks 01/585-42-98, elektronska pošta: maja.kukec@sanolabor.si, internetni naslov: www.sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,448.478,50 SIT za 1.
sklop in 3. sklop (test pod zap. št. 11).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-1/2004: za 3. sklop
(test pod zap. št. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12): Dr.
Gorkič d.o.o., kontaktna oseba: Dean Gorkič, Nova vas 22, 1370 Logatec, Slovenija, tel. 01/759-02-50, faks 01/759-02-56,
elektronska pošta: dr.gorkič@dr-gorkic.si,
internetni naslov: www.dr-gorkic.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala

(brez DDV): cena 11,474.063,72 SIT za 3.
sklop (test pod zap. št. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. JR-1/2004: za
3. sklop (test pod zap. št. 7): Medis d.o.o.,
kontaktna oseba: Ljiljana Banfi, Brnčičeva 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-69-00,
faks 01/589-69-91, elektronska pošta: ljiljana.bafi@medis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 269.158,50 SIT za 3.
sklop (test pod zap. št. 7).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR-1/2004: za 3.
sklop (test pod zap. št. 5 in 9): Interexport
d.o.o., kontaktna oseba: Stanka Karo, Dunajska 139, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/530-73-50, faks 01/530-73-55, elektronska pošta: Stanka.karo@interexport.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,893.214,29 SIT za
3. sklop (test pod zap. št. 5 in 9).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-1/2004: za 3. sklop
(test pod zap. št. 1): Iris Mednarodna trgovina d.o.o., kontaktna oseba: Saša Jesenovec Ljubojević, Cesta v Gorice 8, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/242-78-37,
faks 01/242-78-57, elektronska pošta: Sasa.jesenovec@iris.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 300.671,34 SIT za 3.
sklop (test pod zap. št. 1).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-1/2004: za 4. sklop:
Kemofarmacija d.d., kontaktna oseba:
Marija Koren, Cesta na Brdo 100, 1001
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-98-00,
faks 01/470-99-72, elektronska pošta: marija.koren@kemfarm.si, internetni naslov:
www.kemfarm.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,237.643,20 SIT
za 4. sklop.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 16.
4. 2004 za 1. sklop, 3. sklop (2, 3, 4, 5, 6,
7, 9,10,12); 4. sklop 18. 5. 2004 za 3. sklop
(1, 8, 11).
VI.4) Število prejetih ponudb: 13.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 16, z dne 20. 2.
2004, Ob-4568/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2004.
Zdravstveni dom Ljubljana
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Ob-20672/04
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: Boštjan Sporn, Šmartinska
cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-28-85, faks 01/478-27-43, elektronska pošta: Bostjan.sporn@gov.si, internetni
naslov: www.gov.si/durs.
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: JN 13/2004 – EMC.
II.5) Kratek opis: nadgradnja EMC,
Symmetrix 8350 diskovnega polja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 23,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 13/2004 – EMC, S&T
Hermes Plus d.d., Šlandrova 2, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 17,916.666,66 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo
se
dodatne
gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah, prvi odstavek
84. člena ZJN-1A.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 7. 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: 20. 7. 2004.
Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije
Ob-20723/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava, kontaktna oseba: Simona Petrovič, Dornava 128, 2252
Dornava, Slovenija, tel. 02/754-02-49, faks
02/755-05-01, elektronska pošta: simona.petrovic@zavod-dornava.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: izdelava načrta, dobava in montaža stropnih električnih dvigal
– transporterjev za nepokretne osebe na
oddelku B2.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena 50%;
– potrjene reference s strani drugih
naročnikov in možnost ogleda delovanja
sistema pri enem naročniku, kjer je sistem
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stropnih električnih dvigal – transporterjev
za nepokretne nameščen v funkcijo 20%;
– ocena funkcije delovanja sistema
stropnih električnih dvigal – transporterjev
30%;
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 169/2004-3: Ortosana
d.o.o., kontaktna oseba: Borut Chvatal,
Pod gozdom 10, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/564-41-14, faks 01/564-41-08.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 35,814.735,48 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2004.
Zavod za varstvo in usposabljanje dr.
Marijana Borštnarja Dornava
Št. 404-08-114/2004-101
Ob-20734/04
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, 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 79/2004-ODP, dobava postelj zložljivih, podlog ležalnih in rjuh
ter prevlek za vzglavnike.
II.5) Kratek opis: nakup 1.700 kosov
postelj zložljivih, terenskih, 200 kosov
postelj razstavljivih, kovinskih, 2.600
kosov podlog ležalnih, tridelnih CZ ter
13.800 kosov rjuh in prevlek za vzglavnike iz bombaža.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 88,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– vrednost ponudbe: maks. 90 točk – ponudnik z najnižjo vrednostjo ponudbe posameznega sklopa je prejel 90 točk, ostali pa po
izračunu: najnižja vrednost ponudbe iz sklopa
X 90 / s ponudbo v izračunu v istem sklopu;
– dobavni rok za leto 2004 naveden
na ponudbi: maks. 10 točk – ponudnik z
najkrajšim dobavnim rokom za leto 2004
posameznega sklopa je prejel 10 točk,
ostali pa po izračunu: najkrajši dobavni rok
za leto 2004 iz sklopa X 10 / s ponujenim
dobavnim rokom iz ponudbe v izračunu, v
istem sklopu.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: MORS 79/2004-ODP, dobava postelj
zložljivih, podlog ležalnih in rjuh ter prevlek za vzglavnike: za 1. sklop – postelje
zložljive, terenske: Protel d.o.o., kontaktna
oseba: Dušan Oblak, Tacenska 95, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/516-11-11, faks
01/516-11-12.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 15,895.000
SIT, najvišja ponudba 36,920.600 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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Za 2. sklop – postelje razstavljive, kovinske, se najugodnejši ponudnik ni izbral in se
je javno naročilo ustavilo.
Za 3. sklop – podloge ležalne tridelne
cz: Soča oprema d.o.o., kontaktna oseba:
Bojan Bokalič, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/437-30-71, faks
01/437-64-63.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 20,017.400
SIT, najvišja ponudba 38,422.800 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
4. sklop – rjuhe in prevleke za vzglavnike
iz bombaža: TTP Tkanine d.o.o., kontaktna
oseba: Dušan Oblak, Tovarniška c. 7, 3312
Prebold, Slovenija, tel. 03/703-61-00, faks
03/703-61-60.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja 17,187.600 SIT/
najvišja ponudba 24,582.400 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: 404-08-114/2004-101.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 25, z dne 19. 3.
2004, Ob-6967/04.
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: 20. 7. 2004.
Ministrstvo za obrambo RS
Št. 404-08-81/2004-70
Ob-20735/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna oseba:
Jože Mokorel, 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 56/2004-ODP, nakup računalniške in informacijske opreme.
II.5) Kratek opis:
1. sklop: računalniki in tiskalniki,
2. sklop: računalniški strežnik,
3. sklop: enota za arhiviranje podatkov,
4. sklop: računalniška komunikacijska
oprema,
5. sklop: računalniško in telekomunikacijsko ožičenje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 51,300.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 56/2004-ODP:
1. sklop: ITS Intertrade sistemi d.o.o., kontaktna oseba: Aleš Špetič, Leskoškova 6,
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1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-58-00,
faks 01/585-59-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – vrednost pogodbe:
17,578.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 56/2004-ODP:
2. sklop: Marand d.o.o., kontaktna oseba:
Andrej Marčič, C. v Mestni log 55, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/283-33-77, faks
01/283-33-88.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – vrednost pogodbe:
3,760.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 56/2004-ODP:
3. sklop in 5. sklop: Unistar LC d.o.o., kontaktna oseba: Miran Boštic, Kotnikova 32,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/475-55-02,
faks 01/475-56-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – vrednost pogodbe:
8,995.499 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 56/2004-ODP:
4. sklop: Nil d.o.o., kontaktna oseba: Bojan Paldauf, Tivolska c. 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-65-00, faks
01/474-65-01.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – vrednost pogodbe:
6,857.200 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: 404-08-81/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) ALI je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 18 z dne 27. 2.
2004, Ob-4947/04.
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: 20. 7. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-109/2004-29
Ob-20736/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna oseba:
Jože Mokorel, 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.
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II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 28/2004-ODP, nakup motornega olja in maziva.
II.5) Kratek opis: 1. sklop: motorna olja
in maziva.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 38,300.000 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. MORS 28/2004-ODP:
1. sklop: Petrol Ljubljana d.d, kontaktna
oseba: Jožef Petrovič, Dunajska 50, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-42-34, faks:
01/471-48-09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – vrednost pogodbe:
30,874.640 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: 404-08-109/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Uradni list RS, št. 25, z dne
19. 3. 2004, Ob-6945/04.
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: 20. 7. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Št. 14/7-2004
Ob-20743/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Antona Aškerca, kontaktna
oseba: Mateja Tisnikar, Jenkova cesta 2,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/898-27-72,
faks 03/898-27-80, elektronska pošta: mateja.tisnikar@guest.arnes.si.
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: prehrambeno blago.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na ceno in fiksnost cen.
V.1.1.) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo – sklop 1: Celjske mesnine d.d., Celje, Cesta v Trnovlje 17.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe:
5,808.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo – sklop 2: Mesarstvo
Sušec, Robert Sušec s.p., Velenje, Stari
trg 23.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe:
1,918.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo – sklop 3: Brumec-Ručigaj
d.o.o., Mengeš, Testenova 55.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe:
294.599 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo – sklop 4: Era d.d., Velenje, Prešernova 10.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe:
34.448 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo – sklop 5: Era d.d., Velenje, Prešernova 10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe:
489.040 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo – sklop 6: Era d.d., Velenje, Prešernova 10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe:
1,068.008 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo – sklop 7: Brumec-Ručigaj
d.o.o., Mengeš, Testenova 55.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe:
776.013 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo – sklop 8: Mlekarna Celeia d.o.o., Petrovče, Arja vas 92.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe:
3,576.540 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo – sklop 9: Klasje d.d.,
Celje, Resljeva 16.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe:
936.429 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo – sklop 10: Koroške pekarne d.d., Dravograd, Koroška cesta 2.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe:
1,713.700 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo – sklop 11: Sadex d.o.o.,
Šempeter v Savinjski dolini, Rimska cesta
105.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe:
2,100.343 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo – sklop 12: Era d.d., Velenje, Prešernova 10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe:
651.455 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo – sklop 13: Era d.d., Velenje, Prešernova 10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe:
144.465 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo – sklop 14: Era d.d., Velenje, Prešernova 10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe:
1,807.346 SIT.
V.2.1. Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 21.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 54-55 z dne 21. 5.
2004, Ob-13870/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo poslano: 22. 7. 2004.
Osnovna šola Antona Aškerca
Št. 022293
Ob-20766/04
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) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
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II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 10 naba/04.
II.5) Kratek opis: nabava osebnih vozil,
kombiniranega in tovornega vozila za potrebe JP VO-KA.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 36,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– garancijski rok,
– reference,
– seznam pooblaščenih serviserjev,
– rok dobave.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 10 naba/04: Renault
Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Igor Kastelic, Dunajska 22, 1511 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/472-33-82, faks 01/472-33-82,
elektronska pošta: igor.kastelic@renault.si,
internetni naslov: www.renault.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 30,430.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 10 naba/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 47 z dne 30. 4.
2004, Ob-11189/04, št. 021742.
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: 23. 7. 2004.
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija
d.o.o., Ljubljana
Ob-20767/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrtec Zarja Celje, kontaktna oseba: Vesna Cerkvenik, Zagajškova ulica 8, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/426-64-00, faks
03/426-64-12, elektronska pošta: vrtec.ce-zarja@guest.arnes.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2 Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: živila in material za
prehrano.
II.5) Kratek opis:
1. kruh in pekovsko pecivo,
2. žita in izdelki,
3. zamrznjeno testo in izdelki,
4. slaščičarski izdelki,
5. perutnina in izdelki,
6. kunčje meso in izdelki,
7. telečje meso in izdelki,
8. meso in izdelki,
9. mleko in izdelki,
10. sladoledi,
11. ribe sveže (zamrznjene),
12. jajca,
13. zelenjava in sadje sveže,
14. stročnice suhe,
15. zelenjava zamrznjena,
16. zelenjava vložena,
17. sadje vloženo,
18. sadje zamrznjeno,
19. ostalo prehrambeno blago.

Št.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 29,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Klasje, d.d., kontaktna
oseba: Brina Rečnik, Resljeva ulica 16,
3000 Celje, Slovenija, tel: 03/426-15-22,
faks 03/426-15-21.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 1,673.786,20 SIT, najvišja ponudba:
1,957.834,13 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 2 in 14: ERA,
d.d., kontaktna oseba: Doroteja Štimulak,
Prešernova 10, 3504 Velenje, Slovenija, tel.
03/426-84-10, faks 03/426-84-16, elektronska pošta: doroteja.stimulak@era.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
473.337,60 SIT (javno naročilo št. 2); 98.000
SIT (javno naročilo št. 14), najvišja ponudba: 565.806,46 SIT (javno naročilo št. 2);
111.000 SIT (javno naročilo št. 14).
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3: Pekarna Pečjak, d.o.o.,
kontaktna oseba: Maja Rožič, Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica, Slovenija, tel.
01/366-60-90, faks 03/366-65-22, elektronska pošta: pekarna.pecjak@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 1,021.979,27 SIT, najvišja ponudba:
1,452.949,33 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 5: Perutnina Ptuj,
d.d., kontaktna oseba: Peter Jurkovič,
Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/749-01-00, faks 02/749-01-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 3,927.350,75 SIT, najvišja ponudba:
4,508.755,82 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7: Mesnine Žerak, d.o.o.,
kontaktna oseba: Branka Kores, Strmolska ulica 9, 3252 Rogatec, Slovenija, tel.
03/818-26-70, faks 03/582-73-24, elektronska pošta: igor.kolar@mesnine-zerak.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponud-
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ba: 926.267,29 SIT, najvišja ponudba:
1,024.000,01 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 8: KZ Laško,
z.o.o., kontaktna oseba: Janko Hohkraut,
Kidričeva 2, 3270 Laško, Slovenija, tel.
03/734-43-50, faks 03/734-43-66, elektronska pošta: kz-lasko@amis.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 4,599.133,70 SIT, najvišja ponudba:
5,205.060,44 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1)Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9: Mlekarna Celeia, d.o.o.,
kontaktna oseba: Igor Križman, Arja vas 92,
3301 Petrovče, Slovenija, tel. 03/713-38-00,
faks 03/713-38-41.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 2,293.814,78 SIT, najvišja ponudba:
2,375.654,64 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 13: Sadex, d.o.o., kontaktna oseba: Marjana, Rimska cesta 105, 3311
Šempeter v Savinjski dolini, Slovenija, tel.
03/703-23-00, faks 03/703-23-04, elektronska pošta: sadex@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 5,058.986,25 SIT, najvišja ponudba:
7,005.400,10 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 15: Hrib, d.o.o.,
kontaktna oseba: Darko Romih, Večje brdo
8, 3224 Dobje pri Planini, Slovenija, tel.
03/746-13-00, faks 03/746-13-23, elektronska pošta: hrib@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 704.503,23 SIT, najvišja ponudba:
745.301,39 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 16.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 80 z dne 12. 10.
2001.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.7) Drugi podatki: trajanje dobave
blaga od 1. 8. 2004 do 31. 1. 2005, za
razpisane skupine št. 4, 6, 10, 11, 12, 16,
17, 18, 19 se postopek nadaljuje v skladu s
Pravilnikom o oddaji javnega naročila malih
vrednosti Vrtca Zarja Celje.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 7. 2004.
Vrtec Zarja Celje
Ob-20768/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrtec Anice Černejeve Celje, kontaktna
oseba: Vesna Cerkvenik, Kajuhova ulica
5, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/428-64-50,
faks 03/428-64-59, elektronska pošta: vrtec.anice-cernejeve@guest.arnes.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: živila in material za prehrano.
II.5) Kratek opis:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. meso perutnine in perutninski izdelki,
4. ribe,
5. jajca,
6. olja in izdelki,
9. zamrznjena zelenjava in sadje,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. konzervirano sadje in zelenjava,
12. sadni nektarji, sokovi, sirupi,
13. kruh in pekovsko pecivo,
15. ostalo prehrambeno blago.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: Mlekarna Celeia,
kontaktna oseba: Igor Križman, Arja vas 92,
3301 Petrovče, Slovenija, tel. 03/713-38-00,
faks 03/713-38-41.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 2,098.772,19 SIT, najvišja ponudba:
2,444.514,78 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2: Mesnine Žerak, d.o.o.,
kontaktna oseba: Branka Kores, Strmolska ulica 9, 3252 Rogatec, Slovenija, tel.
03/818-26-70, faks 03/582-73-24, elektronska pošta: igor.kolar@mesnine-zerak.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 6,121.235,11 SIT, najvišja ponudba:
6,390.000,09 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 3: Perutnina Ptuj,
d.d., kontaktna oseba: Peter Jurkovič, Po-
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trčeva cesta 10, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/749-01-00, faks 02/749-01-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 1,943.051,36 SIT, najvišja ponudba:
2,192.174,22 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4 in 9: Ledo, d.o.o., kontaktna oseba: Saša Volk, Brnčičeva ulica
29, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel.
01/563-22-77, faks 01/567-32-10, elektronska pošta: ledo@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 603.602,22
SIT (javno naročilo št. 4); 748.549,13 SIT
(javno naročilo št. 9), najvišja ponudba:
884.792,64 SIT (javno naročilo št. 4).
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 5: Meja Šentjur,
d.d., kontaktna oseba: Andrej Ocepek, C.L.
Dobrotinška 3, 3230 Šentjur, Slovenija, tel.
03/747-15-00, faks 03/747-15-32, elektronska pošta: meja@meja.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 474.654,38
SIT, najvišja ponudba: 475.115,21 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6, 12 in 13: ERA, d.d.,
kontaktna oseba: Doroteja Štimulak, Prešernova 10, 3504 Velenje, Slovenija, tel.
03/426-84-10, faks 03/426-84-16, elektronska pošta: doroteja.stimulak@era.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 717.000,01
SIT (javno naročilo št. 6), 974.080,01 SIT
(javno naročilo št. 12), 1,013.500,01 SIT
(javno naročilo št. 13); najvišja ponudba: 762.649,96 SIT (javno naročilo št. 6),
1,117.317,34 SIT (javno naročilo št. 12),
1,259.527,11 SIT (javno naročilo št. 13).
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 10: Pekarna Pečjak,
d.o.o., kontaktna oseba: Maja Rožič, Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica, Slovenija, tel.
01/366-60-90, faks 01/366-65-22, elektronska pošta: pekarna.pecjak@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 802.153,51
SIT, najvišja ponudba: 1,053.824,90 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11 in 15: Mercator, d.d.,
kontaktna oseba: Breda Zupančič, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/560-30-00, faks 01/560-33-09, elektronska pošta: breda.zupancic@mercator.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 718.111,08
SIT (javno naročilo št. 11), 2,353.418,40
(javno naročilo št. 15); najvišja ponudba:
731.890,01 SIT (javno naročilo št. 11),
2,496.889,64 (javno naročilo št. 15).
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 14: Klasje, d.d., kontaktna
oseba: Brina Rečnik, Resljeva ulica 16,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/426-15-22,
faks 03/426-15-21, elektronska pošta: prodaja@klasje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 1,384.515,22 SIT, najvišja ponudba:
1,770.000,02 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 16.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 84 z dne 26. 10. 2001,
Ob-57144, št. 83-84, stran 6469/6470.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: trajanje dobave blaga od 1. 8. 2004 do 31. 1. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 7. 2004.
Vrtec Anice Černejeve Celje
Ob-20876/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna
oseba: Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/475-21-96, faks
+386/1/475-21-86, elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
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:
32.35.10.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-028/2004-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nakup motorizirane
glave studijskih stativov s spremljajočo
opremo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo
je dokumentu določil naročnik: RTV
028/2004-E-ODP/B.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 61 z dne 4. 6. 2004,
Ob-15006/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročilo ni bilo dodeljeno, ker je prispela le ena nepravilna
ponudba.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 7. 2004.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-20877/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna
oseba: Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/475-21-96, faks
+386/1/475-21-86, elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
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:
32.35.10.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-037/2004-E-POG/B.
II.5) Kratek opis: nakup motorizirane
glave studijskih stativov s spremljajočo
opremo.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-037/2004-E-POG/B:
Pro Motions d.o.o., Dvoržakova ulica 12,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 94.132,09 EUR.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo
je dokumentu določil naročnik: RTV
037/2004-E-POG/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 61 z dne 4. 6. 2004,
Ob-15006/04.
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, ker je v odprtem
postopku prejel samo eno nepravilno ponudbo.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 7. 2004.
Javni zavod RTV Slovenija
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Št. 17122-08-403-21/2004
Ob-20880/04
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.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-21/2004.
II.5) Kratek opis: dobava plina čisti
propan in dobava plina mešanice butan
– propan (30:70), (40:60).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 64,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na ceno in
finančno stanje.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 403-21/2003:
Butan plin d.d. Ljubljana, kontaktna oseba:
Matjaž Burger, Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/588-98-12,
faks +386/1/588-98-06, elektronska pošta:
MBurger@Butanplin.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena: 42,118.656
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: 403-21/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 4. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 25 z dne 19. 3. 2004,
Ob-6940/04.
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: 23. 7. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-20881/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Izola, kontaktna oseba: Janez Nučič,
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Slovenija,
tel. 05/660-01-00, faks 05/660-03-10, elektronska pošta: posta.oizola@izola.si, internetni naslov: http://www.izola.si/.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: poslovni najem za zunanja športna igrišča.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 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. 320/04: Gorica
Leasing d.o.o., kontaktna oseba: Marko
Černe, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova
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Gorica, Slovenija, tel. 05/335-36-00, faks
05/335-36-20, elektronska pošta: mcerne@gorica-leasing.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 142,291.919 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 320/04: Gorica
Leasing d.o.o., kontaktna oseba: Marko
Černe, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/335-36-00, faks
05/335-36-20, elektronska pošta: mcerne@gorica-leasing.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 142,291.919 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 61 z dne 4. 6. 2004,
Ob-16040/04.
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: 26. 7. 2004.
Občina Izola
Ob-20882/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin, kontaktna oseba: Vladimir Mavri, Dijaška 12/b,
5220 Tolmin, Slovenija, tel. 05/380-12-00,
faks 05/380-12-18.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: številka naročila i18-5.4/04.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
živil za potrebe šolske prehrane za čas
od 1. 9. 2004 do 31. 12. 2006. Živila so
razdeljena v 8. sklopov: 1. sklop: meso in
mesni izdelki, 2. sklop: perutninsko mesto in
izdelki, 3. sklop: ribe in ribji izdelki, 4. sklop:
mleko in mlečni izdelki, 5. sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice, 6. sklop: sadje in
zelenjava, 7. sklop: sadni sokovi in sirupi, 8.
sklop: ostala živila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): skupna ocenjena vrednost naročila
za čas 28 mesecev znaša 48,400.000 SIT
brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno – do 82 točk,
– fiksnost cen – do 8 točk,
– plačilne pogoje – do 6 točk,
– odzivni čas – do 2 točki,
– lastna proizvodnja – do 2 točki.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-01/2004: MIP d.d.,
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Nova Gorica, kontaktna oseba: Vinko Krivec, Panovška 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/300-41-00, faks 05/302-76-68.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 3,364.708,06
SIT, najvišja ponudba 12,527.074,22 SIT
(za 1. sklop: meso in mesni izdelki); najnižja
ponudba 208.582,35 SIT, najvišja ponudba
4,731.193,76 SIT (za 2. sklop: perutninsko
meso in izdelki).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št.
JN-01/2004: Mesarstvo Podobnik, Ivan
Podobnik s.p., kontaktna oseba: Ivan Podobnik, Čeplez 12, 5282 Cerkno, Slovenija,
tel. 05/377-50-04, faks 05/374-50-09, elektronska pošta: ivan.podobnik@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 3,364.708,06
SIT, najvišja ponudba 12,527.074,22 SIT (za
1. sklop: meso in mesni izdelki).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-01/2004: Perutnina
Ptuj d.d., kontaktna oseba: Bogdan Lomšek, Potrčeva 10, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/749-01-00, faks 02/749-13-30, elektronska pošta: info@perutnina.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 208.582,35
SIT, najvišja ponudba 4,731.193,76 SIT (za
2. sklop: perutninsko meso in izdelki).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-01/2004: Brumec Ručigaj d.o.o., kontaktna oseba: Barbara Brojan,
Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija, tel.
01/530-91-50, faks 01/530-91-70, elektronska pošta: brumec-rucigaj@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 299.871,54
SIT, najvišja ponudba 1,524.999,09 SIT (za
3. sklop: ribe in ribji izdelki).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-01/2004: Ljubljanske
mlekarne d.d., kontaktna oseba: Branka
Stojič, Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-15-00, faks 01/588-18-86,
elektronska pošta: info@lj-mlek.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 4,422.438,76
SIT, najvišja ponudba 10,734.237,83 SIT (za
4. sklop: mleko in mlečni izdelki).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. JN-01/2004:
Pekarne Mlinotest d.o.o., kontaktna oseba:
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Stanka Drešček, Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/364-45-38, faks
05/364-45-47.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 18,157.909,51
SIT, najvišja ponudba 43,707.236,80 SIT (za
5. sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-01/2004: DON DON
d.o.o. Metlika, kontaktna oseba: Mojca Košnjek, Trdinova pot 2a, 8330 Metlika, Slovenija, tel. 04/270-22-10, faks 04/270-22-13,
elektronska pošta: info@dondon.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 18,157.909,51
SIT, najvišja ponudba 43,707.236,80 SIT (za
5. sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-01/2004: Pecivo d.d. Nova
Gorica, kontaktna oseba: Irena Skrt Testen,
Rejčeva 26, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/335-83-00, faks 05/333-20-74.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 18,157.909,51
SIT, najvišja ponudba 43,707.236,80 SIT (za
5. sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-01/2004: Mercator-Goriška d.d., kontaktna oseba: Branka Černe,
Gregorčičeva 19, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/334-31-00, faks 05/334-31-96.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 158.735,66
SIT, najvišja ponudba 7,930.319,03 SIT (za
5. sklop: sadje in zelenjava).
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.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-01/2004: Agrogorica
d.d., kontaktna oseba: Branka Marušič,
Vrtojbenska cesta 48, 5290 Šempeter pri
Gorici, Slovenija, tel. 05/330-30-11, faks
05/330-30-10, elektronska pošta: agrogorica@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 158.735,66
SIT, najvišja ponudba 7,930.319,03 SIT (za
6. sklop: sadje in zelenjava).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-01/2004: Fructal d.d.,
kontaktna oseba: Melita Dolenc, Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.

05/369-10-00, faks 05/369-10-00, elektronska pošta: info@fructal.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 839.730,96
SIT, najvišja ponudba 5,956.262,49 SIT (za
7. sklop: sadni sokovi in sirupi); najnižja ponudba 208.645,16 SIT, najvišja ponudba
7,146.542,72 SIT (za 8. sklop: ostala živila).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-01/2004: Nektar & Natura d.o.o., kontaktna oseba: Sonja Starc,
Brnčičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/580-01-00, faks 01/580-01-42, elektronska pošta: nabava@nektar-natura.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 1,893.730,96
SIT, najvišja ponudba 5,956.262,49 SIT (za
7. sklop: sadni sokovi in sirupi).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-01/2004: ERA Disgro
d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Kravanja,
Orehovlje 1, 5291 Miren, Slovenija, tel.
05/330-68-50, faks 05/330-68-60, elektronska pošta: narocila.disgro@era.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 208.645,16
SIT, najvišja ponudba 7,146.542,72 SIT (za
8. sklop: ostala živila).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-01/2004: Alpkomerc
Tolmin d.d., kontaktna oseba: Igor Klobučar,
Postaja 4, 5216 Most na Soči, Slovenija, tel.
05/381-40-00, faks 05/381-40-31, elektronska pošta: info@alpkomerc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 208.645,16
SIT, najvišja ponudba 7,146.542,72 SIT (za
8. sklop: ostala živila).
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
JN-01/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 16.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 58 z dne 28. 5. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik je z izbranimi ponudniki sklenil okvirni sporazum za
sukcesivno dobavo živil.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 7. 2004.
Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin
Št. 70
Ob-20914/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
VIZ OŠ Rogatec, kontaktna oseba: Prevolšek Viljem, prof., Ptujska cesta 30, 3252
Rogatec, Slovenija, tel. 03/58-27-058, faks
03/58-27-058, elektronska pošta: os.rogatec@guest.arnes.si,
internetni
naslov:
www.o-rogatec.ce.edus.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
prehrambenih artiklov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 8,245.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 80 točk,
– kvaliteta izdelkov – 4 točke,
– plačilni rok – 10 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 3 točke,
– finančna usposobljenost ponudnika
– 3 točke.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1/1: Mlekarna Celeia
mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o., kontaktna
oseba: Štefka Topolovec, Arja vas 92, 3301
Petrovče, Slovenija, tel. 03/713-38-00, faks
03/713-38-41, elektronska pošta: stefka.topolovec@mlekarna-celeia.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 320.000 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2: Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.d., kontaktna
oseba: Miran Božič, Tolstojeva 63, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-15-00, faks
01/588-18-85, elektronska pošta: lj-mlek@lj-mlek.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 335.000 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1/3: Mesnine Žerak
d.o.o., kontaktna oseba: Igor Kolar, Strmolska ulica 9, 3252 Rogatec, Slovenija, tel.
03/818-26-70, faks 03/582-73-24, elektronska pošta: Igor.kolar@mesnine-zerak.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 950.000 SIT.
Valuta: 35 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1/4: Mesarija Slavko Ferme s.p., kontaktna oseba: Slavko
Ferme, Kidričeva ulica 60, 3250 Rogaška
Slatina, Slovenija, tel. 03/819-22-40, faks
03/819-22-41.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,285.000 SIT.
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Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 1/5: Perutnina
Ptuj d.d., kontaktna oseba: Zdenka Godec,
Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/749-01-00, faks 02/749-01-30, elektronska pošta: zdenka.godec@perutnina.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 335.000 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/6: Pekarna Lebič Marija
s.p., kontaktna oseba, Marija Lebič, Ptujska cesta 1, 3252 Rogatec, Slovenija, tel.
03/582-71-28.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 250.000 SIT.
Valuta: 40 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/7: Klasje Celje d.d., kontaktna oseba: Lucija Kolar, Resljeva ulica
16, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/426-15-22,
faks 03/426-15-21, elektronska pošta: prodaja@klasje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 500.000 SIT.
Valuta: 40 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/8: Gratis d.o.o., kontaktna oseba: Slavko Jošič, Cerovec pri Šmarju 3a, 3240 Šmarje pri jelšah, Slovenija, tel.
03/582-13-43, faks 03/810-13-42, elektronska pošta: pekarna.gratis@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 250.000 SIT.
Valuta: 62 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/9: Kruh – pecivo d.d.,
kontaktna oseba: Bojan Petek, Ul. Jožice
Flander 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/461-25-51, faks 02/461-25-51, elektronska pošta: prodaja@kruh-pecivo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 250.000 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/10: Pekarna Rogaška –
Igor Sisinger s.p., kontaktna oseba: Slavko
Sisinger, Plečnikova ulica 6, 3250 Rogaška
Slatina, Slovenija, tel. 03/819-28-40.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 250.000 SIT.
Valuta: 50 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/11: ERA d.d., kontaktna
oseba: Doroteja Stimulak, Prešernova 10,
3504 Velenje, Slovenija, tel. 03/426-84-10,
faks 03/426-84-16, elektronska pošta: doroteja.stimulak@era.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,520.000 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 14.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 58 z dne 28. 5. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 7. 2004.
VIZ OŠ Rogatec
Št. 17122-07-403-1/2003/34 Ob-20959/04
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.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-56p-1/2003.
II.5) Kratek opis: izdelava in dobava
delov policijskih uniform, in sicer čevlji
terenski (sklop 4); 2.560 kosov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 36,480.000 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:
e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na: odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 403-56p-1/2003:
Alpina d.d., kontaktna oseba: Igor Šorli,
Strojarska ul. 2, 4226 Žiri, Slovenija, tel.
+386/4/515-82-95, faks +386/4/515-83-70,
elektronska pošta: alpina@alpina.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena: 42,983.424
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: 403-56p-1/2003.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 5. 2004.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: poziv k sodelovanju
v postopku oddaje javnega naročila s pogajanji brez predhodne objave je bil poslan z
dne 26. 3. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve
Policija, po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 303/2004
Ob-20962/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Bolnišnica Topolšica, kontaktna oseba: Vili
Sijarto, Topolšica 61, 3326 Topolšica, Slovenija, tel. 03/898-77-00, faks 03/898-77-22,
elektronska pošta: boltop@siol.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: živila in material za prehrano.
II.5) Kratek opis:
1. meso in mesni izdelki,
2. mleko in mlečni izdelki,
3. kruh in pekovski izdelki,
4. sveže sadje in zelenjava,
5. prehrambeno blago,
6. ostalo prehrambeno blago:
a) olje.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12991/04 – 1. meso in
mesni izdelki: Celjske mesnine, kontaktna
oseba: Rihter Jelka, Cesta v Trnovlje 17,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-52-92,
faks 03/425-52-33.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,108.818 SIT;
najnižja ponudba 13,108.818 SIT, najvišja
ponudba 15,437.543 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12991/04 – 2. mleko in
mlečni izdelki: Mlekarna Celeia Petrovče,
kontaktna oseba: Štefka Topolovec, Arja
vas 92, 3301 Petrovče, tel. 03/71-33-800,
faks 03/71-33-841.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,974.564 SIT; najnižja
ponudba 3,974.564 SIT, najvišja ponudba
8,351.550 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 12991/04 – 3. kruh
in pekovski izdelki: Presta d.o.o., kontaktna
oseba: Natalija Sešel, Cesta talcev 2, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 03/586-23-70, faks
03/897-46-73.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,942.000 SIT; najnižja
ponudba 1,942.000 SIT, najvišja ponudba
2,513.740 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12991/04 – 4. sveže sadje in zelenjava: Sadex Šempeter, kontaktna
oseba: Marjana Belej, Rimska cesta 105,
3311 Šempeter v Savinjski dolini, Slovenija,
tel. 03/703-23-00, faks 03/703-23-04.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,980.500 SIT; najnižja
ponudba 3,980.500 SIT, najvišja ponudba
5,833.980 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12991/04 – 5. prehrambeno blago: ERA d.d., kontaktna oseba:
Doroteja Štimulak, Prešernova 10, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 03/426-84-10, faks
03/426-84-16.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,946.496 SIT; najnižja
ponudba 7,946.496 SIT, najvišja ponudba
11,536.590 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12991/04 – 6.a olje: ERA
d.d., kontaktna oseba: Doroteja Štimulak,
Prešernova 10, 3320 Velenje, Slovenija,
tel. 03/426-84-10, faks 03/426-84-16.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,079.575 SIT; najnižja
ponudba 1,079.575 SIT, najvišja ponudba
1,349.500 SIT.
Valuta: 30 dni.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 14.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 54-55 z dne 21. 5.
2004, Ob-12991/04.
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: 19. 7. 2004.
Bolnišnica Topolšica

Gradnje
Št. 180/04
Ob-20609/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Radovljica, kontaktna oseba:
Rado Pintar, Gorenjska cesta 19, 4240
Radovljica, Slovenija, tel. 04/537-23-13,
faks 04/531-46-84, elektronska pošta: rado.pintar@radovljica.si, internetni naslov:
www.radovljica.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2)
Druga
ustrezna
nomenklatura
(CPA / NACE / CPC):
NACE
– 50/502/502,6.
II.5) Kratek opis: Predmet javnega razpisa je izgradnja centralne čistilne naprave

Radovljica, velikosti 17320 PE, upravljanje čistilne naprave v času poskusnega
obratovanja ter šolanje bodočega upravljalca čistilne naprave v času poskusnega obratovanja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 800,000.000 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. 465-10-0004/2004: Primorje d.d., kontaktna oseba: Stane Trebižan, Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina, Slovenija,
tel. 05/369-00-00, faks 05/369-03-10, elektronska pošta: stanet@primorje.si, internetni
naslov: www.primorje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 892,304.166,67 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, z dne 4. 6. 2004,
Ob-15321.
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: 20. 7. 2004.
Občina Radovljcia
Št. 404-08-23/2004-13
Ob-20714/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Urad za logistiko, Služba za gospodarjenje z nepremičninami, kontaktna
oseba: Boris Janša, univ. dipl. inž. arh., tel.
01/471-28-61, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-26-01, faks
01/471-16-37.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-811/04-ODP.
II.5) Kratek opis: izvedba investicijsko
vzdrževalnih del »adaptacija učilnice 9 v
objektu A COU Poljče« po ponudbenom
popisu del št. 150404.
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. MORS-811/04-ODP:
RIMA d.o.o., kontaktna oseba: Meta Klančar, Cesta 30. avgusta 4, 1260 Ljubljana
– Polje, Slovenija, tel. 01/54-66-180, faks
01/54-66-190.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe
je 28,957.639,32 SIT, vključno z DDV; najnižja ponudba 24,131.366,10 SIT, najvišja
ponudba 24,381.286 SIT (brez DDV).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 53 z dne 14. 5. 2004,
Ob-12572/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 7. 2004.
Republika Slovenija
Ministrstvo za obrambo
Ob-20724/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava, kontaktna oseba: Simona Petrovič, Dornava 128, 2252
Dornava, Slovenija, tel. 02/754-02-49, faks
02/755-05-01, elektronski naslov: simona.petrovic@zavod-dornava.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: izgradnja sistema za
klimatizacijo in prezračevanje prostorov
oddelka B1 in B2.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena 60%;
– potrjene reference s strani drugih
naročnikov in možnost ogleda delovanja
sistema pri enem naročniku, kjer je sistem
stropnih električnih dvigal – transporterjev
za nepokretne nameščen v funkcijo 20%;
– ocena funkcije delovanja sistema klimatizacije in prezračevanja 20%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 169/2004-3: Tames
d.o.o., kontaktna oseba: Sebastjan Komučar, Ormoška c. 14, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/778-10-11, faks 02/775-28-61.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 46,557.699,35 SIT.
Ali: najnižja ponudba 46,557.699,35
SIT/najvišja ponudba 49.990.000 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2004.
Zavod za varstvo in usposabljanje dr.
Marijana Borštnarja Dornava
Ob-20727/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrsvo za šolstvo, znanost in
šport, kontaktna oseba: Janez Čač, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-46-00, faks 01/478-47-19, internetni
naslov: www.mszs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak: glavni predmet:
45314320.
II.3.2.) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 503,5.
II.4)
Oznaka
javnega
naročila,
ki
ga
je
določil
naročnik:
MŠZŠ-LMT6.IT-404-01-57/2004.
II. 5) Kratek opis: predmet javnega
naročila je projektiranje in izgradnja oziroma dograditev lokalnih računalniških
omrežij na 100 lokacijah vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 162,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1.) Ime in naslov izbranega
dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.
MŠZŠ-LMT6.IT-404-01-57/2004 (sklopa 2 in
3): Unistar LC d.o.o., kontaktna oseba: Miran
Boštic, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/475-55-02, faks 01/475-56-00,
elektronska pošta: info@unistarlc.si, internetni naslov: www.unistarlc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 1,292.505,73
SIT na vzorčno omrežje / najvišja ponudba
2,529.840,33 SIT na vzorčno omrežje.
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): delež: 40,0%.
V.1.1.) Ime in naslov izbranega
dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.
MŠZŠ-LMT6.IT-404-01-57/2004 (sklopa 1
in 4): Advant d.o.o., kontaktna oseba: Andrej Friškovec, Cesta na Brdo 119a, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-00-00, faks
01/470-00-10, elektronska pošta: info@advant.si, internetni naslov: www.advant.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 1,514.877,33
SIT na vzorčno omrežje / najvišja ponudba
2,529.840,33 SIT na vzorčno omrežje.
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): delež: 35,0%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
MŠZŠ-LMT6.IT-404-01-57/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 12.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 47, z dne 30. 4.
2004, Ob-11338/04.
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: 20. 7. 2004.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Ob-20738/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Gorenja vas – Poljane, kontaktna oseba: Nataša Kopač, Poljanska c.
87, 4224 Gorenja vas, tel. 04/51-83-114,
faks 04/51-83-101, elektronska pošta:
Natasa.kopac@obcina-gvp.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: gradnja telovadnice
in zunanjega športnega igrišča ter preureditev prostorov OŠ Poljane in Vrtca
Agata s komunalno in zunanjo ureditvijo
– 1. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 335,398.954 SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. ponudbena cena,
2. reference na šolskih in športnih objektih,
3. garancijski rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: Tehnik, d.d., kontaktna oseba: Rado Ferjančič, Stara c. 2, 4220 Škofja
Loka, tel. 04/511-26-00, faks 04/511-26-45.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe 187,562.457,40 SIT; najnižja ponudba
187,562.457,40 SIT, najvišja ponudba
191,294.777,82 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 61 z dne 4. 6. 2004,
Ob-15339/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2004.
Občina Gorenja vas – Poljane
Ob-20883/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestni muzej Idrija, kontaktna oseba: Ivana
Leskovec, Prelovčeva 9, 5280 Idrija, Slovenija, tel. 05/372-66-00, faks 05/377-35-80,
elektronska pošta: tajnistvo@muzej-idrija-cerkno.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: KK 2004/1.
II.5) Kratek opis: izvedba sanacije kulturnega spomenika Kanomeljske klavže,
2. faza, po sistemu gradnje »funkcionalni
ključ v roke«. Dela obsegajo: izvedba zgornjih prelivnih polj, parapetni zid na gorvodni
strani pregrade, zgornji plato pregrade, sanacija dolvodne stene pregrade, sanacija spodnjih prelivov pregrade, sanacija stopniščnih
rovov in komore za mehanizem vrat, popravilo zaščitnega slopa med odtočnima kanaloma, lesena nadstrešnica klavž, klavžna vrata,
ureditev zgornjega platoja za obiskovalce.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 55,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. KK 2004/1: SGP Zidgrad
Idrija d.d., kontaktna oseba: Boris Ferjančič, univ. dipl. ing. gradb.,Vojkova 8, 5280
Idrija, Slovenija, tel. 05/372-78-00, faks
05/377-18-26.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 48,328.417,20 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: KK 2004/1.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 61, z dne 4. 6.
2004, Ob-15075/04.
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: 23. 7. 2004.
Mestni muzej Idrija
Ob-20960/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Dravograd, kontaktna oseba Irena
Petelin, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, Slovenija, tel. 02/878-30-11, faks 02/878-32-84,
elektronska pošta: Petelin.irena@dravograd.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17.
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 351-01-5/2004-24.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija dela
cest Libeliče–Ajda–Trotov križ.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– najnižja cena 80%,
– reference do 20%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 351-01-289/2003-24:
Gradnje IGEM, d.o.o., Slovenj Gradec,
kontaktna oseba Edo Kotnik, Celjska cesta 7, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel.
02/883-96-30, faks 02/883-16-04.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 73,887.495,69 SIT; najnižja
ponudba 73,887.495,69 SIT, najvišja ponudba 116,478.658,90 SIT.
Valuta: 30. 10. 2004.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
351-01-289/2003-24.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
Če je odgovor da, navedite sklic na obvestilo: Uradni list RS, št. 54-55 z dne 21. 5.
2004, Ob-12713/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2004.
Občina Dravograd
Ob-20961/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Dravograd, kontaktna oseba: Irena Petelin,
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Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, Slovenija, tel.
02/878-30-11, faks 02/878-32-84, elektronska
pošta: Petelin.irena@dravograd.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 351-01-289/2003-24.
II.5) Kratek opis: sanacija odlagališča
komunalnih odpadkov Črneče.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– najnižja cena 80%,
– reference do 20%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 351-01-289/2003-24: Gradnje IGEM, d.o.o. Slovenj Gradec, kontaktna
oseba: Edo Kotnik, Celjska cesta 7, 2380
Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 02/883-96-30,
faks 02/883-16-04.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 73,887.495,69 SIT, najvišja ponudba
116,478.658,90 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
351-01-289/2003-24.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
Če je odgovor da, navedite sklic na obvestilo: Uradni list RS, št. 54-55 z dne 21. 5.
2004, Ob-12713.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2004.
Občina Dravograd
Ob-21025/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zgodovinski arhiv Celje, Teharska cesta
1, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/428-76-40,
faks 03/428-76-60.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: izvedba izolacijske
fasade.
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:
Remont d.d., Oblakova 30, 3000 Celje,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 34,165.898,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Uradni list RS, št. 64, z dne
11. 6. 2004, Ob-15837/04.

VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 7. 2004.
Zgodovinski arhiv Celje

Storitve
Št. 154/2004
Ob-20673/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ruše, kontaktna oseba: Barbara Ferlic,
višja svetovalka za okolje in prostor, univ.
dipl. geog., Trg vstaje 11, 2342 Ruše, Slovenija, tel. 02/669-06-40, faks 02/669-206-47,
elektronska pošta: barbara.ferlic@ruse.si,
internetni naslov: www.ruse.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.5) Kratek opis: priprava strokovnih
podlag in strategije prostorskega razvoja Občine Ruše ter prostorskega reda
Občine Ruše v skladu z razpisno dokumentacijo, katere sestavni del sta projektni nalogi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ni bila objavljena.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– najnižjo končno ceno: 80%.
– reference: 20%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: URBIS, urbanizem,
arhitektura, projektiranje d.o.o., kontaktna
oseba: Alenka Košar-Zemljič, univ. dipl.
geog., Svetozarevska 6, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/229-42-51, faks 02/229-42-60,
elektronska pošta: urbis@urbis.si, internetni
naslov: www.urbis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 22,500.000 SIT.
Ali: najnižja ponudba: 22,500.000 SIT,
najvišja ponudba 22,500.000 SIT.
Valuta: 1. 10. 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.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: da; Uradni list RS, št. 61, z dne 4. 6.
2004, Ob-15 005-04.
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: 20. 7. 2004.
Občina Ruše
Ob-20715/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kranjska Gora, kontaktna oseba: Vlasta Skumavc Rabič, Kolodvorska 1a, 4280
Kranjska Gora, Slovenija, tel. 04/58-09-800,
faks 04/58-09-824, elektronska pošta: skumavc@kranjska-gora.si, internetni naslov:
www.kranjska-gora.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: kategorija
storitve 02.
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II.5) Kratek opis: izvajanje prevozov
osnovnošolskih otrok v Občini Kranjska Gora v šolskih letih 2004/2005
– 2008/2009.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– cena: 40 točk,
– odzivni rok v primeru okvare vozila:
35 točk,
– plačilni rok: 25 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: Ombus Oman Srečko s.p.,
kontaktna oseba: Oman Srečko, Rateče
1d, 4283 Rateče – Planica, Slovenija, tel.
04/587-61-79, faks 04/587-61-79, elektronska pošta: ombus@g-kabel.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
13,990.000 SIT za šolsko leto, najvišja ponudba 15,000.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 61 z dne 4. 6. 2004,
Ob-15031/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 7. 2004.
Občina Kranjska Gora
Ob-20728/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
Geodetska uprava Republike Slovenije,
kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-48-00, faks 01/478-48-34,
elektronska pošta: nives.jurcan@gov.si,
internetni
naslov:
http:
//193.2.110.244/gu/predstav/predstav-p.asp.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve I B – 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 22.11.52.
II.5) Kratek opis: zajem podatkov za državno topografsko karto v merilu 1: 5000
(DTK 5) in izdelavo geodetskih podlag za
prikaz prostorskih planskih aktov – izvedba aerotriangulacije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 3,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponujena cena,
– čas izdelave.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: zajem podatkov za državno
topografsko karto v merilu 1: 5000 (DTK
5) in izdelavo geodetskih podlag za prikaz prostorskih planskih aktov – izvedba
aerotriangulacije: DFG Consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Tomaž Gvozdanović, Pivovarniška ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/432-13-50, faks 01/432-22-81,
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elektronska pošta: dfg@moj.net, internetni
naslov: http://freeweb.siol.net/dfg/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,025.000 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: 90415-8/2004-8.
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; Ur. l. RS, št. 64 z dne 11. 6. 2004,
Št. 90415-8/2004-4.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2004.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-20746/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija RS za okolje, kontaktna oseba: Sabina Hajrič, univ. dipl. prav., Vojkova 1B, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-40-00, faks 01/478-40-52, elektronska pošta: gp.arso@gov.si, internetni naslov: http://www.arso.gov.si/.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.5) Kratek opis: monitoring populacij
izbranih vrst ptic.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 400 – 01 – 14/2004:
Društvo za opazovanje in preučevanje ptic
Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 25,000.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: pogodba podpisana dne 14. 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: 23. 7. 2004.
Agencija RS za okolje
Ob-20769/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Nazarje, kontaktna oseba: Jože Štiglic,
Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, Slovenija,
tel. 03/839-16-00, faks 03/839-16-15.
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I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
60.11.31.00-4.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): priloga I A – storitve, številka kategorije 2, predmet: storitve kopenskega transporta.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: številka naročila 64-1/2004.
II.5) Kratek opis: izvajanje prevoza šolskih otrok na območju Občine Nazarje, za
potrebe Osnovne šole Nazarje, v šolskih
letih 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007. Naročilo je bilo razdeljeno v 2 sklopa: 1. sklop:
avtobusni prevoz, 2. sklop: prevoz s kombijem
ali manjšim avtobusom.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): skupna ocenjena vrednost naročila je
znašala 39,950.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– stalen komercialni popust,
– rok plačila,
– strokovna priporočila/reference,
– dodatne ugodnosti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. 64-1/2004: Izletnik Celje d.d., kontaktna oseba: Robert Klemenak, Aškerčeva
20, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-34-00,
faks 03/548-50-13, elektronska pošta: izletnik@izletnik.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): skupna vrednost pogodbe za 1.
sklop: avtobusni prevozi: 16,075.710 SIT z
DDV oziroma 14,816.322,58 SIT brez 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. 64-1/2004: Natek d.o.o., kontaktna oseba: Karl Natek, Mlinska pot 3, 3330
Mozirje, Slovenija, tel. 03/583-36-42, faks
03/839-25-24.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): skupna vrednost pogodbe
za 2. sklop: prevozi s kombijem ali manjšim
avtobusom: 15,300.000 SIT z DDV oziroma
14,101.383 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: številka 64-1/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 24.
6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 58 z dne 28. 5. 2004, Št.
14 489-04.
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: 23. 7. 2004.
Občina Nazarje
Ob-20945/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Novo mesto, kontaktna oseba: Tončka Novak, Seidlova cesta 1, 8000
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Novo mesto, Slovenija, tel. 07/393-92-54,
faks 07/393-92-12, elektronska pošta: toncka.novak@novomesto.si, internetni naslov:
http://www.novomesto.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 02.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 640-08-3/2004-1505 »Prevozi osnovnošolskih otrok v Mestni občini
Novo mesto za šolsko leto 2004/2005 za
osnovne šole Bršljin, Brusnice, Center, Stopiče, Šmarjeta, Šmihel in Vavta vas«.
II.5) Kratek opis: izvajanje prevozov
učencev v šolskem letu 2004/05 v osnovne šole Bršljin, Brusnice, Center, Stopiče, Šmarjeta, Šmihel in Vavta vas.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 69,124.424 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
najnižja cena,
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– reference podjetja,
– reference osebja,
– cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 13239/04: I & I, Avtobusni
prevozi d.d., Vojkovo nabrežje 32, 6000
Koper, Slovenija, tel. 05/664-17-50, faks
05/664-17-29, elektronska pošta: taj.iandi@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 63,007.250,10 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:
640-08-3/2004-1505.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 55 z dne 21. 5.
2004, Ob-13239/04.
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: 23. 7. 2004.
Mestna občina Novo mesto

Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-20716/04
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 distri-
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bucijo električne energije d.d., kontaktna
oseba: Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00,
faks 02/220-01-07, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: toplotni izmenjevalci
z agregati.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
Javno naročilo št. 692/04.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Energomont d.o.o., kontaktna oseba: Džafić
Dino, Ptujska 184, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/462-20-61, faks 02/462-20-62.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 29,779.000 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci: Ali obstaja
verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 692/04.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 29.779.000 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante: ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto:
ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe: ali
so bile katere od ponudb izločene zato, ker
so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3)Datum oddaje javnega naročila:
16. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 48-51 z dne 7. 5. 2004, Ob-11963/04.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 7. 2004.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d.
Ob-20717/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., kontaktna
oseba: Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00,
faks 02/220-01-07, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: varovalke.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
Javno naročilo št.: 0471/04
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Elektronabava d.o.o., kontaktna oseba:
Meserič Andrej, Cesta 14. junija 3, 1000

Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-93-00, faks
01/589-94-09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 21,410.033,50 SIT.
Valuta: 90 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci: ali obstaja
verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 0471/04.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 21,410.033,50 SIT.
Valuta 90 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante: ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto:
ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe: ali
so bile katere od ponudb izločene zato, ker
so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 39.42, z dne 23. 4. 2004, Ob-10349.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 7. 2004.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d.
Št. 102/3147/2004
Ob-20955/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro – Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Danilo Krajnc, Hajdrihova ulica 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-30-00, elektronska pošta: danilo.krajnc@eles.si.
II.2) Vrsta javnega naročila: blago.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep št. 70.
II.5) Kratek opis: menjava opreme lastne rabe v RTP Podlog – menjava DEA.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,080.982 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
Javno naročilo št. 70.
V.1) Oddaja in vrednost javnega naročila.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
C & G d.o.o., kontaktna oseba: Viktor Lovrenčič, Riharjeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/236-42-40, faks 01/283-40-25,
elektronska pošta: c-g@c-g.si, internetni
naslov: www.c-g.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 32,038.864 SIT.
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
da; delež 97,5%.
V.4.2) Javno naročilo št. 70.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
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V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki je
predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene zato,
ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 70.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki je
predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene zato,
ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 17.
6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 58 z dne 28. 5. 2004, Ob-14606/04, Št
802/04/s.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 7. 2004.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Št. 15/3134/2004
Ob-20956/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro – Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Janko
Recer, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-30-00, faks 01/474/-25-02,
elektronska pošta: janko.recer@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
II.2) Vrsta javnega naročila: blago.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17 do
27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: sklep št. 77.
II.5) Kratek opis: triletni najem programa Microsoft Open Subscription Licence
(OSL).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 47,200.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
Javno naročilo št. 77.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Skupina Atlantis d.o.o., kontaktna oseba: Aleš
Pavlič, Parmova 51, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/475-07-50, faks 01/475-07-58,
internetni naslov: www.atlantis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 52,384.868 SIT.
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 77.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
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Ali so bile katere od ponudb izločene zato,
ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 77.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki je
predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene zato,
ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 27.
5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 51 z dne 7. 5. 2004, Ob-11929/04, Št.
16/1726/2004/s.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 7. 2004.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Št. 22/3148/2004
Ob-20957/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro – Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Emil Mandeljc, Hajdrihova
ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-30-00, faks 01/474-25-02, elektronska pošta: emil.mandeljc@eles.si, internetni
naslov: www.eles.si.
II.2) Vrsta javnega naročila: blago.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17 do
27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: sklep št. 77.
II.5) Kratek opis: dobava programske
opreme za implementacijo CCAPI in CIM
modela v sistem vodenja EMS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 82,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
Javno naročilo št. 25.
V.1) Oddaja in vrednost javnega naročila.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitve: Elektronabava d.o.o., kontaktna
oseba: Milan Sodec, Cesta 24. junija 3, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-93-00, faks
01/589-94-09, elektronska pošta: info@elektronabava.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 65,380.200 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalcem
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
V.4.2) Javno naročilo št. 25.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
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V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 25.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali
storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list
RS, št. 29 z dne 26. 3. 2004, Ob-8108/04,
Št. 22/1192/2004/s.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo
o javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 7. 2004.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Ob-20958/04
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: Stane Medvešek, Trg
revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/562-61-44, faks 03/565-21-00, elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nabava orodja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 44,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
Javno naročilo št. 13.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Merkur d.d., kontaktna oseba: Tanja Cekič,
Cesta na okroglo 7, 4202 Naklo, Slovenija, tel. 04/258-81-91, faks 04/258-84-14,
elektronska pošta: tanja.cekic@merkur.si,
internetni naslov: www.merkur.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 12,320.714 SIT
brez DDV.
Valuta: 90 dni po dobavi in izstavitvi
računa.
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
Javno naročilo št. 13.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: Omnikom d.o.o., kontaktna oseba: Arman Koritnik, Šuštarjeva 7, 1420
Trbovlje, Slovenija, tel. 03/562-52-30, faks
03/562-52-40. elektronska pošta: omnikom@volja.net.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 24,551.806 SIT brez
DDV.
Valuta: 91 dni po dobavi in izstavitvi
računa.
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil:
12.
V.4.2) Javno naročilo št. 13.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
36,872.520 SIT brez DDV.
Valuta: 90 dni oziroma 91 dni od dobave
materiala in izstavitve računa.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 35, Ob-9073/04.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 7. 2004.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

Storitve
Ob-20770/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o.,
kontaktna oseba: Jasmin Rebselj, Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386 1 58 75 247, faks +386 1 58 75 217,
elektronska pošta: jasmin.rebselj@te-tol.si,
internetni naslov: http://www.te-tol.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: I A 17.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 27/04.
II.5) Kratek opis: izdelava idejnega
projekta in investicijskega programa za
postavitev plinsko parne tehnologije v
Termoelektrarni Toplarni d.o.o.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa: naročnik je
oddal naročilo v skladu s 3. točko 110. člena ZJN-1.
Javno naročilo št. 27/04
V.1) Oddaja in vrednost javnega naročila.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: IBE d.d., kontaktna oseba: mag. Uroš
Mikoš, glavni direktor, Hajdrihova 4, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-61-00,
faks 01/251-05-27, elektronska pošta: posta@ibe.si.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 57,014.000 SIT.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 25.
V.4.2) Javno naročilo št. 27.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 57,014.000 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3)Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 27/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 7. 2004.
Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana d.o.o.
Št. 18/3070/2004
Ob-20878/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Pero
Papić, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-30-00, faks 01/474-27-62,
elektronska pošta: pero.papic@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izvedba sistema
avtomatskega gašenja požara s plinom
Inergen.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
Oddelek V: oddaja javnega naročila
Javno naročilo št. 69/2004
V.1) Oddaja in vrednost javnega naročila
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
I.S.P. d.o.o., kontaktna oseba: Oblak Jože,
Bevkova 42, 1000 Kamnik, Slovenija, tel.
01/839-45-87, faks 01/839-45-88, internetni
naslov: www.novita.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 21,175.238,40 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): 3,473.355,60 SIT.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 69/2004.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: Vrednost (brez DDV): 21,175.238,40 SIT.

V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo
o javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 7. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 25/3077/2004
Ob-20879/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Peter Rapuc, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-30-00, faks 01/474-21-02, elektronska pošta: peter.rapuc@eles.si, internetni
naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izdelava sistema za
elektronsko obdelavo voznih redov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
Oddelek V: oddaja javnega naročila
Javno naročilo št. 67/2004
V.1) Oddaja in vrednost javnega naročila
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Novita programska oprema d.o.o.,
kontaktna oseba: Gregor Malenšek, Pot za
Brdom 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/423-69-20, faks 01/423-69-25, internetni naslov: www.novita.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,320.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 67/2004
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
vrednost (brez DDV): 18,320.000 SIT.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo
o javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 7. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Mednarodni razpisi
Št. 1341/07/04

Ob-20886/04

Objava ožjega izbora kandidatov za
izvajanje storitev
Storitve svetovanja in nadzora nad
izvedbo projekta modernizacija SV
naprav na progi Divača–Koper
Lokacija – Slovenija
1. Številka
objave:
EUROPEAID/119592/D/SV/SI.
2. Datum objave javnega razpisa za izbiro izvajalca storitev: 30. 4. 2004.
3. Številka in naziv sklopa: en sklop:
storitve svetovanja in nadzora nad izvedbo
projekta Modernizacija SV naprav na progi
Divača–Koper.
4. Postopek: omejeni postopek.
5. Število prispelih vlog: 8.
6. Imena kandidatov, ki so se uvrstili v
ožji izbor
1. ÅF Infrateknik AB (Švedska) v povezavi z AB Ångpanneföreningen (Švedska),
2. Italferr SpA (Italija),
3. Systra (Francija) v povezavi z IBE
(Slovenija),
4. Bureau Veritas (Nemčija) v povezavi z
Bureau Veritas (Slovenija),
5. Holland Railconsult BV (Nizozemska)
v povezavi z Austroconsult GmbH (Avstrija)
in Omegaconsult (Slovenija),
6. Holding Slovenske železnice d.o.o.
(Slovenija) v povezavi z DE-Consult Deutsche Eisenbahn-Consulting GmbH (Nemčija) in DDC Svetovanje Inženiring d.o.o.
(Slovenija),
7. Ramboll Denmark (Danska) v povezavi s Proplus d.o.o. (Slovenija).
Ponudbe, v katerih bodo ponudniki imenovali druge partnerje, kot so jih navajali v
svoji prijavi za vključitev v ožji izbor, bodo
izključeni iz nadaljnjega postopka izbiranja
najugodnejšega ponudnika. Ponudniki, ki so
prišli v ožji izbor za namen te pogodbe, se
ne smejo medsebojno združevati ali izbrati
za svoje podizvajalce druga podjetja, ki so
že vključena v ožji izbor.
Javna agencija za železniški
promet v Republiki Sloveniji
Št. 1341/07/04

Ob-20887/04

Service Contract Shortlist Notice
Consulting Services and Supervision
of the Implementation of the Project
Modernisation of Signalling and Safety
Devices on the Railway Line Divača–
Koper
Location – Slovenia
1. Publication
reference:
EUROPEAID/119592/D/SV/SI.
2. Publication date of the procurement
notice: 30. 4. 2004.
3. Lot number and lot title: Single Lot:
Consulting Services and Supervision of the
implementation of the project Modernisation
of Signalling and Safety Devices on the railway line Divača–Koper.
4. Procedure: Restricted Tender.
5. Number of applications received: 8.
6. Names of short-listed Candidates:
1. ÅF Infrateknik AB (Sweden) in association with AB Ångpanneföreningen
(Sweden),
2. Italferr SpA (Italy),

Št.

3. Systra (France) in association with
IBE (Slovenia),
4. Bureau Veritas (Germany) in association with Bureau Veritas (Slovenia),
5. Holland Railconsult BV (Netherlands)
in association with Austroconsult GmbH
(Austria) and Omegaconsult (Slovenia),
6. Holding Slovenske železnice LTD
(Slovenia) in association with DE-Consult
Deutsche Eisenbahn-Consulting GmbH
(Germany) and DDC Consulting & Engineering LTD (Slovenia),
7. Ramboll Denmark (Denmark) in association with Proplus LTD (Slovenia).
NB Any tenders received from tenderers
comprising legal entities other than those
mentioned in the short-listed application
forms will be excluded from this restricted
tender procedure. Short-listed Candidates
may not form alliances or subcontract to
each other for the contract in question.
Javna agencija za železniški
promet v Republiki Sloveniji

Javni razpisi
Št. 021-1/2004

Ob-21131/04
Obvestilo

Ministrstvo za gospodarstvo obvešča,
da ne bo izvedlo javnega razpisa za prenos
znanja in razvoj novih inovativnih konceptov in metod v letu 2004, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 23 z dne 12. 3. 2004,
Ob-6657/04, stran 1517, to pomeni da se
javni razpis odpravi. Predlagatelji bodo prejeli svoje vloge v roku 10 dni.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-21035/04
Popravek
V Uradnem listu RS, št. 77 z dne 16. 7.
2004, Ob-19452/04 je bil objavljen s strani
Rudnika Zagorje v zapiranju javni razpis za
prodajo nezazidanih stavbnih zemljišč v poslovno industrijski coni Toplice. Dopolni se
9. točka, ki pravilno glasi:
9. Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojnicah. Na hrbtni strani ovojnice morata
biti navedena ime in naslov ponudnika,
na sprednji strani pa oznaka »Ponudba
– ne odpiraj – javni razpis za prodajo nezazidanih stavbnih zemljišč v poslovno
industrijski coni Toplice«.
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.
Št. 3350-3/2004/49

Ob-20809/04

Razveljavitev dela javnega razpisa
za sofinanciranje razvoja omrežij in
vsebin v univerzitetnih okoljih AOV
2004-1 za članice Univerze v Mariboru
1. Ime oziroma naziv in sedež ponudnika: Ministrstvo za informacijsko družbo
(MID), Tržaška 21, 1508 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-03, faks 01/478-83-75,
http://mid.gov.si, e-pošta: mid@gov.si.
2. Besedilo: razveljavi se del javnega
razpisa za sofinanciranje razvoja omrežij in
vsebin v univerzitetnih okoljih AOV 2004-1
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za članice Univerze v Mariboru, ki je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 51 dne 7. 5. 2004 in
popravek javnega razpisa, objavljen v Ur. l.
RS, št. 55 z dne 21. 5. 2004.
2. Datum zahtevka za objavo: 26. 7.
2004.
Ministrstvo za informacijsko družbo
Št. 3350-3/2004/50

Ob-20810/04

Ponovitev dela javnega razpisa
za sofinanciranje razvoja omrežij in
vsebin v univerzitetnih okoljih AOV
2004-2
1. Ime oziroma naziv in sedež ponudnika: Ministrstvo za informacijsko družbo
(MID), Tržaška 21, 1508 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-03, faks 01/478-83-75,
http://mid.gov.si, e-pošta: mid@gov.si.
2. Predmet javnega razpisa ter pogoji in
merila za izbor prijaviteljev:
a) Predmet: predmet projekta je sofinanciranje pilotnega projekta izgradnje ali
dograditve varnih brezžičnih podatkovnih
omrežij (v nadaljevanju: WLAN). Sredstva
za sofinanciranje bodo podeljena na javnem razpisu izbranima članicama Univerze
v Mariboru. Vzpostavljena omrežja bodo
komplementarna oziroma dopolnjujoča
obstoječim strukturiranim žičnim omrežjem
(UTP, STP,...). WLAN-i bodo morali omogočiti večjo mobilnost uporabnikov in nove načine dela ter izobraževanja.
Omrežja bodo morala biti vzpostavljena
najmanj na osnovi naslednjih predpostavk:
– zagotovljena bo morala biti ustrezna
varnost v skladu z ustreznimi standardi
(Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) –http://standards.ieee.org ter
WI-FI Aliance – http://www.wi-fi.org);
– zasnova omrežji mora omogočiti
združljivost s prihajajočimi standardi IEEE
in Wi-Fi Aliance;
– omrežja bodo morala temeljiti na poenotenem načinu preverjanja istovetnosti
uporabnika, prijave v omrežje in vodenja
evidenc (authentication, authorization, accounting– AAA), ki je združljiv z načini AAA
v drugih evropskih akademskih omrežjih.
Predmet razpisa je nakup potrebne strojne opreme za vzpostavitev ali nadgradnjo
brezžičnih omrežij. Za opremo se štejejo
strežniki, dostop(ov)ne točke in stikala ethernet, ki morajo ustrezati standardom in
merilom, določenim z razpisom. Prijavitelji
bodo morali sami zagotoviti sredstva za potrebno delo in postopke pri vzpostavljanju ali
nadgradnji WLAN-ov, saj tega dela ponudnik
sofinanciranja ne krije. Vložek prijavitelja je
izražen v okvirni višini 20 odstotkov sredstev
skupne vrednosti investicije na posamezni
lokaciji za kritje stroškov dela in postopkov
pri vzpostavljanju ali nadgradnji WLAN-ov.
b) Pogoji
1. Prijavitelji lahko na ta javni razpis
prijavijo le programe, ki so koordinirani, izvajani in zaključeni v času od 1. 4. 2004 do
1. 10. 2004;
2. Posamezen prijavitelj mora zagotoviti najmanj 20 odstotkov sredstev skupne
vrednosti investicije na posamezni lokaciji, za kritje stroškov dela in postopkov pri
vzpostavljanju ali nadgradnji WLAN-ov ter
za stroške strojne opreme, ki presega delež
sofinanciranja MID, in sicer:
– meritve za postavitev dostopovnih
točk,
– montažo opreme (strežnik, dostopovne
točke, stikala,...),
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– potrebno ožičenje do nove opreme
(elektrika, UTP,...)
– povezavo obstoječega informacijskega sistema posamezne ustanove z LDAP
strežnikom (prenos in ažuriranje podatkov
o uporabnikih),
– pridobitev ustreznega digitalnega certifikata za RADIUS strežnik,
– nadgradnjo podatkovnega sistema
(modularnost),
– dodatna strojna oprema izven obsega
sofinanciranja MID.
Vsi ostali pogoji so navedeni v razpisni
dokumentacija.
K sofinanciranju se bodo lahko prijavili
vsi tisti, ki imajo po podatkih Ministrstva za
šolstvo znanost in šport v Republiki Sloveniji
priznan status članice Univerze v Mariboru.
c) Merila so:
a) število vseh redno in izredno vpisanih študentov oziroma dijakov v študijskem
letu 2003/2004,
b) ustrezno usposobljen kader (reference sodelujočih na podobnih obstoječih ali
preteklih projektih postavitve, nadgradnje,
načrtovanja in vzdrževanja ter varovanja
brezžičnih omrežij),
c) celotna
vrednost
projekta
nadgradnje/izgradnje brezžičnega omrežja.
d) čas izvedbe projekta.
3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: celotna
vrednost projekta bo okvirno do 6,000.000
SIT vključno z DDV. Ponudnik sofinanciranja
bo na osnovi meril iz razpisne dokumentacije izbral dve lokaciji za postavitev WLAN-ov.
Maksimalna vrednost sofinanciranja posamezne lokacije bo do 3,000.000 SIT vključno z DDV, za kritje stroškov nakupa strojne
opreme za posamezno lokacijo.
4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: prijave morajo biti izdelane enofazno. Naloge
morajo biti izvedene in zaključene do 1. 10.
2004. Z izvedbo del je pogojeno izplačilo
dodeljenih sredstev. Le-ta se porabijo v
skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
5. Rok, do katerega morajo biti predložene ponudbe za dodelitev sredstev,
način predložitve ponudb ter opremljenost
ponudb:
a) Rok za predložitev ponudb in način
predložitve: ponudba mora dospeti v vložišče Ministrstva za informacijsko družbo, Tržaška 21, 1508 Ljubljana, najpozneje do 16. 8.
2004, do 12. ure, ne glede na način dostave
(s priporočeno pošiljko ali osebno).
b) Način predložitve in opremljenost ponudb: ponudbo za razpis je potrebno poslati
v zaprtem ovitku, na katerem mora biti jasno
vidna označba: “Ne odpiraj – vloga na razpis
– Sofinanciranje razvoja omrežij in vsebin v
univerzitetnih okoljih AOV 2004-2”.
Veljavne bodo ponudbe, ki bo pravilno
opremljene in pravočasno predložene naročniku.
6. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: 17. 8. 2004 ob 13. uri.
7. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.
8. Kraj čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Vsa razpisna dokumentacija je ves čas
trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu http://mid.gov.si v rubriki Razpisi,
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oziroma v vložišču Ministrstva za informacijsko družbo, Tržaška 21, 1508 Ljubljana,
vsak dan od 9. do 13. ure do vključno 16. 8.
2004 do 12. ure.
Dodatne informacije so na voljo vsak
delovni dan od 9. do 10. ure na sedežu Ministrstva za informacijsko družbo, Tržaška
21, 1508 Ljubljana, tel. 01/478-83-83, faks
01/478-83-75, kontaktna oseba: dr. Miroslav Kranjc, e-pošta: miro.kranjc@gov.si.
Ponudnik sofinanciranja močno vzpodbuja
uporabo elektronske pošte kot priporočenega načina komuniciranja s kontaktnimi
osebami.
Ministrstvo za informacijsko družbo
Ob-21134/04
Objavljamo spremembo dodeljenih sredstev javnega razpisa za izbor lokalnih zaposlitvenih programov v Republiki Sloveniji za
leto 2004, ki je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 42
z dne 23. 4. 2004, Ob-10330/04.
Lokalni zaposlitveni programi vlagateljev iz območij, ki jih določa 2. točka sklepa
bodo sofinancirani v skupni višini največ
do 1.185,400.000 SIT, od tega iz sredstev
proračuna Republike Slovenije v višini do
885,400.000 SIT ter iz sredstev Evropskega socialnega sklada in sredstev lastne
udeležbe v višini 300,000.000 SIT.
Lokalni zaposlitveni programi vlagateljev iz ostalih območji Republike Slovenije
bodo sofinancirani iz sredstev proračuna
Republike Slovenije v skupni višini največ
do 314,600.000 SIT.
Javni razpis za izbor lokalnih zaposlitvenih programov v Republiki Sloveniji za
leto 2004, ki je bil objavljen v Ur. l. RS, št.
42 z dne 23. 4. 2004, Ob-10330/04 se z
dnem 2. 8. 2004 zapira za območja, ki so
določena v drugi točki Sklepa o določitvi in
razvrščanju območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji
ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2004 (Ur. l. RS, št. 13/04)
zaradi razdelitve oziroma porabe razpoložljivih sredstev.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 323-329/2004
Ob-20811/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, objavlja
na podlagi prvega odstavka 66. člena Zakona o veterinarstvu (ZVet, Uradni list RS, št.
33/01 in 110/02-ZGO-1)
javni razpis
za dodelitev koncesij drugim
organizacijam za opravljanje dejavnosti
javne veterinarske službe
1. Koncendent: Republika Slovenija,
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Veterinarska uprava Republike
Slovenije, Ljubljana, Parmova 53/II.
2. Predmet javnega razpisa je dodelitev
koncesij živalskemu vrtu in zavetiščem za
zapuščene živali, za opravljanje naslednjih
dejavnosti javne veterinarske službe:
– spremljanje zdravstvenega stanja
živali;
– veterinarske preglede živali;
– označevanje živali ter vodenje registra
v skladu s predpisi;
– osnovne laboratorijske diagnostike za
odkrivanje kužnih bolezni živali;
– izvajanje ukrepov za preprečevanje,
odkrivanje, zdravljenje in zatiranje bolezni

živali ter poškodb in kirurške posege na
živalih;
– preprečevanje onesnaževanja okolja
s povzročitelji in prenašalci kužnih bolezni
živali;
– ukrepanja za higienizacijo odplak, gnoja, gnojevke, gnojnice;
– zaščite živali pred mučenjem.
3. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se sklene za dobo 10 let in začne veljati z
dnem podpisa pogodbe med koncendentom
in koncesionarjem.
4. Pogoji: za opravljanje dejavnosti iz
2. točke mora imeti vlagatelj odločbo o izpolnjevanju pogojev iz predpisa, ki ureja
pogoje za pridobitev koncesije.
5. Prijava: na javni razpis se lahko prijavijo živalski vrt in zavetišča za zapuščene
živali.
Prijavi je treba priložiti:
– imena in priimke dr. vet. med. in veterinarskih pomočnikov, ki bodo opravljali te
dejavnosti;
– kopijo izpisa iz delovne knjižice za te
delavce;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev glede
izobrazbe za dr. vet. med. (licenca), za veterinarske pomočnike pa potrdilo o izobrazbi;
– zadnji celotni izpis iz sodnega registra,
ki ni starejši od 15 dni, oziroma overjen priglasitveni list za organizacije, ki so organizirane kot samostojni podjetniki.
6. Rok javnega razpisa: rok prijave je
odprt do preklica.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo vsako prvo sredo v mesecu v prostorih VURS,
Parmova 53/II, z začetkom ob 10. uri.
Obravnavale se bodo vloge, prispele na
naslov iz 8. točke tega razpisa do vključno
15. dne v prejšnjem mesecu do 14. ure.
Ostale prijave se bodo obravnavale na prihodnjih odpiranjih vlog.
8. Naslov za vložitev vlog: prijavitelj pošlje ali osebno prinese vlogo v zaprti ovojnici
z oznako » Ne odpiraj – javni razpis – koncesija – živalski vrt« ali » Ne odpiraj – javni
razpis – koncesija – zavetišče«, na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Ljubljana, Dunajska 56-58.
9. Obveščanje o izbiri: o izbiri koncesionarjev bodo prijavitelji obveščeni v roku 30
dni po odpiranju prispelih vlog.
Podrobnejše informacije so na voljo na
VURS, na tel. 01/300-13-09, vsak dan od 8.
do 10. ure (kontaktna oseba Tatjana Obal,
dr. vet. med.).
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-21027/04
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: Agencija), ter Javni sklad
Republike Slovenije za regionalni razvoj in
ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, na
podlagi tretjega odstavka 26. člena v zvezi
z 12. členom Uredbe o programih kmetijske
strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leto 2003 in 2004 (Uradni
list RS, št. 43/03 in 32/04) (v nadaljevanju:
uredba), 11. člena Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na
podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96,
60/99, 22/00, 67/01 in 47/02), Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike
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Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja (Uradni
list RS, št. 45/02, 58/03, 85/03 in 44/04) in
sklepa Vlade RS z dne 12. 2. 2004 o poslovnem in finančnem načrtu Javnega sklada za
leto 2004 objavljata
javni razpis
za dodeljevanje sredstev, kot pomoč za
nadomestilo škode, ki so jo povzročile
naravne nesreče ali izjemni pojavi
I. Predmet javnega razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje nepovratnih in posojilnih sredstev za reševanje
težkega socialnega položaja kmetij v primeru naslednjih škodnih dogodkov v obdobju
od 1. 1. 2002 dalje:
a) namen E3: v primeru smrti, nad 80%
invalidnosti ali več kot 6-mesečne nesposobnosti nosilca ali člana kmetijskega gospodarstva, ki predstavlja polno delovno moč
na kmetiji;
b) namen E2: nastanek škode na kmetiji,
ki je nastala zaradi naravne nesreče ali izjemnega pojava (za naravno nesrečo ali izjemen pojav se šteje nepredviden dogodek,
povzročen s strani narave, ki ga ni mogoče
preprečiti), prav tako se šteje za izjemen
pojav izbruh bolezni, rastlinske ali živalske
v primerih, ko povračilo škode ni urejeno z
drugimi predpisi ali ko je zaradi pojava bolezni na kmetiji prepovedan promet z živalmi
oziroma je dovoljen le zakol živali.
Podpora pomoči za nadomestilo škode,
ki so jo povzročile naravne nesreče ali izjemni pojavi je določena v 12. členu Uredbe,
višina sredstev pa je določena v osmi točki
2. člena Odloka o višini sredstev za ukrepe
kmetijske strukturne politike in kmetijske
politike razvoja podeželja za proračunski
leti 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 46/03,
81/03, 117/03, 32/04, 34/04 in 64/04) (v nadaljevanju: odlok), na proračunski postavki
5538 – Programi podpor za prestrukturiranje
in prenovo kmetijske proizvodnje.
2. Višina sredstev za financiranje projektov
– iz virov Agencije je predvidenih:
– v proračunu RS za leto 2004, proračunska postavka 5538 – Program podpor
za prestrukturiranje in prenovo kmetijske
proizvodnje – za sanacijo kmetijskih gospodarstev za leto 2004 82,000.000 SIT.
– iz sredstev Javnega sklada je predvidenih:
– do 100,000.000 SIT posojilnih
sredstev.
II. Upravičenci: upravičenci do podpor iz
namena E2 in namena E3 I. poglavja tega
javnega razpisa so kmetije, na območju Republike Slovenije.
III. Pogoji za pridobitev sredstev:
– Upravičenec mora predložiti vlogo na
obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vlogi morajo biti priložene priloge in dokazila, ki jih zahtevata Agencija in
Javni sklad od upravičenca in so navedene
v Poglavju VII. tega razpisa ter na obrazcu
E za prijavo.
– Upravičenec mora biti vpisan v evidenco kmetijskih gospodarstev.
– Upravičenec mora predložiti poročilo o
škodnem dogodku.
– Upravičenec mora predložiti sanacijski
načrt, izdelan v skladu z metodologijo Kmetijske svetovalne službe Slovenije (sanacijski načrt mora biti izdelan najmanj za čas
izvajanja sanacije in za obdobje vračanja
posojila).
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– Upravičenec mora predložiti potrdila o
že dobljenih pomočeh za ta namen.
– Stavbe in pridelki morajo biti zavarovani za primer naravnih nesreč (požar, potres,
poplava na objektih, ter suša, toča, neurje
na pridelkih).
– Upravičenci morajo dokazati, da jim je
kmetijstvo glavni vir dohodka.
– Gradbeni ukrepi (popravilo objektov po
naravni nesreči) morajo biti izvedeni v skladu s predpisi o graditvi objektov, urejanju
prostora in varstvu okolja.
IV. Omejitve:
– sredstva se ne dodelijo upravičencu,
ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za
pridobitev sredstev po tem razpisu, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali
sredstva Evropske unije. Skupna višina dodeljenih javnih sredstev Republike Slovenije
ne sme presegati višine dovoljene državne
pomoči za posamezen ukrepe, navedene v
tem javnem razpisu;
– ne pokriva se izguba dohodka;
– podpore iz tega razpisa ne se dodelijo
za pokrivanje škod po drugih predpisih;
– višina prejetih sredstev ne sme presegati višine ugotovljene škode;
– sredstva se ne dodelijo za sanacijo
zunaj območij Republike Slovenije.
V. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
1. Deleži posameznih sredstev
Za namen E3 (smrt, invalidnost, delovna
nezmožnost) znaša delež nepovratnih sredstev največ 1,000.000 SIT:
– v primeru smrti je namenjenih
1,000.000 SIT,
– 80% invalidnosti 800.000 SIT,
– 90% invalidnosti 900.000 SIT,
– 100% invalidnosti 1,000.000 SIT,
– 6-mesečne nesposobnosti 500.000 SIT,
– 12-mesečne nesposobnosti 1,000.000
SIT,
V primerih vmesnih stopenj invalidnosti
oziroma mesecih nesposobnosti za delo,
se nepovratna sredstva izračunajo v deležu
glede na 100% invalidnost, oziroma 12 mesečno nesposobnost za delo.
Za namen E2 znaša delež dodeljenih
sredstev do 35% ocenjene škode (do 50%
nepovratnih sredstev in do 50% posojilnih
sredstev), razen v primeru bolezni BSE,
kjer znaša delež dodeljenih nepovratnih
sredstev do 100% ocenjene škode in se
sredstva lahko namenijo za zamenjavo črede ali preusmeritev kmetije.
2. Za upravičljive stroške se upošteva:
– V primerih namena E3 enkratna finančna pomoč, ki predstavlja izpad delovne sile
za čas enega leta.
– V primerih namena E2 stroški storitev,
ter materiala, ki so potrebni za vzpostavitev
stanja pred nastankom škodnega dogodka
ali preusmeritve kmetije.
3. Posojilni pogoji:
– Odplačilna doba posojila do 15 let, obrestna mera Euribor (trimesečni) + 0,5%,
največ dveletni moratorij na odplačevanje
posojila.
– Posojila se dodeljujejo v tolarjih z valutno klavzulo v EUR.
– Doba odplačevanja posojila ne more
biti daljša od ekonomske dobe projekta.
– Posojila do 2 mio SIT upravičenec praviloma zavaruje pri zavarovalnici. Minimalna
vrednost odobrenega posojila je 1 mio SIT.
– Posojilo nad 2 mio SIT upravičenec
praviloma zavaruje z vpisom hipoteke na
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premoženje, ali z drugim, tem inštrumentom enakovrednim jamstvom.
– Črpanje nepovratnih sredstev je praviloma v obliki refundacije plačanih računov
ali potrjenih gradbenih situacij pooblaščenega organa (skupaj z dokazili o plačilih) za
dela na sanaciji.
– Črpanje dodeljenih sredstev je praviloma v kombinaciji posojilnih in nepovratnih
sredstev. Način črpanja je tak, da se praviloma obe vrsti sredstev črpata uravnoteženo
in pod pogojem, da je odstop od ene vrste
sredstev avtomatično odstop od druge vrste
sredstev.
– Črpanje posojila Javnega sklada je
dokumentarno, z možnostjo refundacije
računov za dela, iz lastnih virov, praviloma
največ v višini 30% dodeljenih sredstev.
Upravičenec lahko v obliki gotovine porabi
največ 20% dodeljenih posojilnih sredstev, a
ne več kot 400.000 SIT.
– Če upravičenec, ki so mu odobrena
posojilna in nepovratna sredstva, ne bo
pristopil k podpisu pogodbe z Agencijo
in Javnim skladom v roku, določenem v
sklepu/odločbi, se bo štelo, da je upravičenec enostransko odstopil od zahteve za sofinanciranje investicije in sklenitve pogodbe.
Ravno tako se bo štelo, da je upravičenec
enostransko odstopil od zahteve za sofinanciranje in odobrenih sredstev, v kolikor
ne bo v roku, določenem v sklepu/odločbi
dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje
sredstev.
4. Pomoč se dodeli v dveh oblikah:
– Nepovratna sredstva za namen E3 se
dodeli kot enkratna pomoč, kjer se sredstva
nakažejo na osnovi zahtevka, kateremu
mora upravičenec predložiti dokazilo o ugotovljenih dejstvih.
– Nepovratna sredstva za namen E2,
kjer se sredstva nakažejo na osnovi zahtevka, kateremu mora upravičenec predložiti poročilo o popravilu škode ter račune
z dokazili o njihovem plačilu.
– Posojilna sredstva se izplačajo v skladu s sedmo alineo 3. točke V. poglavja javnega razpisa.
VI. Merila za ocenjevanje vlog
Vloge bodo ocenjene glede na vrsto posameznega škodnega primera. V primeru,
da bodo zaprošene pomoči za nadomestilo
škode presegale razpisana sredstva, bodo
imele vloge z večjim številom točk prednost
pri izplačilu.V primeru, da imata dva upravičenca enako število točk ima prednost tisti
upravičenec, ki je v tretjem merilu dosegel
večje število točk Vloge z nižjim številom
točk bodo zavrnjene.
Vloge bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:
Merilo

F. maks.
štev. točk
105

1. Območje z omejenimi dejavniki
za kmetijstvo
2. Vrsta škodnega primera
Naravne nesreče
Smrt, invalidnost, nesposobnost
za delo
3. Profesionalnost kmetovanja
4. Kreditne obveznosti kmetije,
ki so nastale pred škodnim
dogodkom (brez upoštevanja
zamudnih obresti in neporavnanih
obveznosti iz preteklih let)

10
60
30
30
15

20
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Ocenitve:
1)
Območje
z
omejenimi
dejavniki
za kmetijstvo
10 – hribovska in gorska območja
7 – druga območja z omejenimi možnostmi
za kmetijsko dejavnost in območja s posebnimi
naravnimi omejitvami
5 – območja izven seznama območji
z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost

2a) vrsta škodnega primera
30 – bolezni živali
25 – požar
20 – naravne nesreče

2b) vrsta škodnega primera
30 – smrt nosilca kmetijskega gospodarstva
25 – invalidnost
20 – nesposobnost za delo

3) profesionalnost kmetovanja
15 – dva ali več družinskih članov
od
katerih
je
vsaj
eden
kmetijsko zavarovan
10
–
kmetijstvo
predstavlja
pomemben vir dohodka na kmetiji
(več kot 50%)
5 – kmetija je tekoče odplačevala
kreditne obveznosti manj kot dve
leti

4) Kreditne obveznosti kmetije, ki so nastale
pred škodnim dogodkom
(brez
upoštevanja
zamudnih
obresti
in neporavnanih obveznosti iz preteklih let)
20 – nad 10 mio SIT obveznosti
10 – nad 5 mio SIT do 10 mio SIT
5 – nad 1 mio SIT do 5 mio SIT
0 – do 1 mio SIT

VII. Vsebina vloge
a) Priloge:
1. Originalni obrazec (Obrazec E) vloge
za namen pomoč za nadomestilo škode.
2. Sanacijski načrt za kmetijo – pripravljen v skladu z metodologijo Kmetijsko
svetovalne službe najmanj za čas ekonomske dobe projekta oziroma dobe vračanja
posojila.
3. Potrdilo o plačanih davkih za preteklo
leto, ki ga izda pristojna Davčna uprava Republike Slovenije oziroma dokazilo o stanju
obveznosti, ki ni starejše od 30 dni.
4. Potrdilo o državljanstvu upravičenca
(fotokopija os. izkaznice, rumenega kartončka ali potnega lista).
5. Mnenje pristojne kmetijske svetovalne
službe.
6. Zemljiškoknjižni(e) izpisek(ke) zemljišč celotne kmetije (ki ni starejši od 3 mesecev) in posestni(e) list(e) star(e) največ 3
mesece.
7. Kopija Osnovnega obrazca o kmetijskem gospodarstvu – podatki o kmetijskem
gospodarstvu za leto 2002 in/ali 2003.
8. Nosilec kmetijskega gospodarstva k
vlogi priloži pooblastilo morebitnih solastnikov kmetijskega gospodarstva, ki delajo
na kmetiji za vlaganje vloge in izvedbo
sanacije.
9. Dokazilo o povračilu škode zavarovalnic ali ostala potrdila o prejemu kakršnihkoli
sredstev za prijavljen škodni dogodek oziroma izjava o prejetih sredstvih.
10. Kot dokazilo za glavni vir dohodka
se šteje potrdilo o kmetijskem zdravstvenem, ter pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ali drug dokument, ki izkazuje,
da je kmetijstvo glavni vir dohodka (kopija
dohodninske napovedi).
11. Izjava o materialni in kazenski odgovornosti glede višine zadolžitve.
12. Izjava, da se strinja z razpisnimi merili za pridobitev sredstev.
13. Izjava o že pridobljenih državnih pomočeh RS in sredstvih EU za ta namen.
b) Dodatne priloge za namen E2:

1. Poročilo o nastali škodi s strani zavarovalnice ali izvedeniško mnenje o nastali škodi, izdelano s strani zapriseženega
sodnega cenilca, v primeru škode do višine
1,000.000 SIT pa lahko tudi poročilo občinske komisije za elementarne nezgode
skupaj s svetovalno službo.
2. Ustrezno gradbeno dovoljenje ali lokacijsko informacijo ali drugo upravno dovoljenje v primeru nesreč na objektih.
3. Poročilo o nastali nesreči s strani
pristojnega upravnega organa (policija,
gasilci, občinska komisija za elementarne
nesreče).
4. Dokazila pristojne veterinarske službe
o izbruhu bolezni oziroma prepovedi prometa z živalmi in dokazilo o zakolu (v primeru
izbruha bolezni).
5. Dokazilo o zavarovanju pridelkov in
objektov v primeru škodnih dogodkov iz namena E2 tega razpisa.
c) Dodatne priloge za namen E3:
1. Dokazila o nastalem škodnem dogodku na kmetiji (v primeru smrti mrliški list, v
primeru invalidnosti sklep o invalidnosti in v
primeru več kot 6 mesečne nesposobnosti
za delo potrdilo o začasni nezmožnosti za
delo s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje).
2. Potrdilo o načinu zdravstvenega zavarovanja v primeru bolezni oziroma invalidnosti.
VIII. Rok in način prijave
1. Razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje do 30. 9.
2004. Vloge se bodo odpirale vsak prvi petek v mesecu.
Vlogo je potrebno poslati na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije, s priporočeno pošto na naslov: Javni sklad RS za regionalni razvoj in
ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
Pisne vloge morajo biti poslane v dveh
izvodih v eni zaprti ovojnici, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako:
»Ne odpiraj – javni razpis E kmetijstvo«.

2. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za namen E
pomoč za nadomestilo škode je na voljo na
spletni strani Javnega sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja: http://www.rdf-sklad.si,
ali na spletni strani Agencije http://www:
arsktrp.gov.si/.
Razpisna dokumentacija za namen E
– pomoč za nadomestilo škode se lahko
pridobi tudi na podlagi pisnega zaprosila na
sedežu Javnega sklada RS za regionalni
razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, od objave razpisa do zaključka razpisa,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na Javnem skladu ali na ARSKTRP. Kontaktna oseba za
namen pomoč za nadomestilo škode na
Javnem skladu je Melita Ovsec Plos, tel.
01/83-61-953 in na ARSKTRP Majda Vintar, tel. 01/478-93-62, vsak delavnik med 9.
in 12. uro.
3. Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodbe in vodenja
posojila bremenijo upravičenca. Upravičenci, ki jim bodo sredstva odobrena, bodo
sklenili pogodbo o dodelitvi sredstev z banko oziroma hranilnico.
4. Agencija in Javni sklad lahko od prosilca zahtevata dodatno dokumentacijo oziroma na svoje stroške preverjata dokumentacijo oziroma naročita strokovno mnenje o
projektu.
IX. Obravnava vlog in postopek odobritve:
1. Odpiranje pravočasno prispelih vlog za
namen E – pomoč za nadomestilo škode bo
prvič 6. 8. 2004 v sejni sobi Javnega sklada
in nato vsak prvi petek v mesecu. Odpiranje
vlog ni javno. Prispele vloge bo pregledala in strokovno ocenila skupna strokovna
komisija, ki jo bosta imenovala direktorica
Agencije s soglasjem ministra za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano ter Uprava javnega
sklada. O dodelitvi nepovratnih sredstev iz
virov Agencije bo odločala direktorica Agencije, o dodelitvi posojil iz virov Javnega sklada pa Uprava Javnega sklada.
2. Prosilce, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku 8 dni od odpiranja
pisno pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem roku. Vloge, ki jih vlagatelj v roku 8 dni
od dneva prejema obvestila ne dopolni, ali
jih dopolni neustrezno, bodo kot nepopolne
zavržene.
3. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
4. Vloge, ki bodo prispele po zaključku
razpisa bodo kot prepozne zavržene.
X. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Odločba o dodelitvi nepovratnih sredstev
s strani Agencije in sklep o dodelitvi posojilnih sredstev Javnega sklada bosta izdani v
roku 60 dni po oddaji vloge.
Nepopolne vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
Zoper odločbo ali sklep Agencije je možna pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve
vlagatelju. Pritožba se pošlje priporočeno po
pošti na Agencijo.
Prepozno vložene pritožbe se zavržejo.
Agencija in Javni sklad bosta spremljala
namensko porabo sredstev pri upravičencu.
Če bosta Agencija in Javni sklad ugotovila,
da sredstva niso bila uporabljena za namen,
za katerega so bila dodeljena ali da so bila
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sredstva odobrena na podlagi neresničnih
podatkov, imata pravico takoj zahtevati od
upravičenca vračilo sredstev v enkratnem
znesku. Upravičenec bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi
obrestmi. V navedenih primerih bo upravičenec izgubil tudi pravico do drugih intervencijskih sredstev Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano in Agencije za dobo
dveh let, o čemer odloči minister z odločbo.
Rok prične teči z dnevom vročitve odločbe.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano –
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Javni sklad RS za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti slovenskega
podeželja
Ob-20885/04
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Veterinarska uprava Republike
Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje zavetišč za zapuščene
živali
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Veterinarska uprava Republike
Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana, tel.
01/300-13-00, telefaks 01/300-13-58, splet:
http://vurs.gov.si/javni-razpisi/.
2. Podlaga za javni razpis: pravno podlago za objavo javnega razpisa predstavlja
Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 98/99
in 126/03), Pravilnik o pogojih za zavetišča
za zapuščene živali (Ur. l. RS, št. 45/00 in
78/04), Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Ur. l.
RS, št. 130/03).
3. Predmet javnega razpisa in navedba
osnovnih pogojev in meril, po katerih se izberejo prejemniki sofinaciranja
Veterinarska uprava Republike Slovenije
objavlja javni razpis za sofinanciranje stroškov vzpostavitve, izgradnje, dograditve,
opremljanja in širitve zavetišč za pse po
Republiki Sloveniji v višini do največ 50%
investicije za opremo in gradbena dela. Sofinanciranje bo izvedeno v letu 2004. Prosilci
v tem razpisu za sofinanciranje ne morejo
uveljavljati stroškov, ki so jih že prijavili in
so zanje dobili sredstva v javnem razpisu
za sofinanciranje v letu 2003, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 103/02. Pogodbeni
odnos bo sklenjen med naročnikom in prejemnikom sofinanciranja.
Prejemnik sredstev za sofinanciranje je
lahko pravna ali fizična oseba v eni od naštetih organizacijskih oblik:
– občina;
– krajevna skupnost, ki je pravna oseba;
– gospodarska družba;
– samostojni podjetnik;
– društvo, ki deluje v javnem interesu
skladno z Zakonom o zaščiti živali;
– pogodbene povezave zgoraj naštetih
oblik.
Prejemnik sofinanciranja mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. Poslovanje v skladu z veljavnimi
predpisi.
2. Registracija za opravljanje vseh dejavnosti, ki jih prijavlja za sofinanciranje
(dejavnost 93.050 – Druge osebne storitve;
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samo za društvo pa tudi 91.330 – Dejavnost
drugih članskih organizacij).
3. Poravnani davki in prispevki ter druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi.
4. Zoper prosilca ni uvedena prisilna poravnava, stečajni postopek ali likvidacijski
postopek ali ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
5. V preteklih petih letih pred objavo
tega javnega razpisa zoper vodstvene delavce organizacije prosilca ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje,
ki je povezano z njihovim poslovanjem ali
izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero je prosilcu prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet prijave za
sofinanciranje.
6. Vloga za sofinanciranje ne vsebuje
lažnih ali zavajajočih podatkov ter netočnih
ali nepopolnih podatkov.
7. V zavetišče mora biti od začetka veljavnosti Zakona o zaščiti živali dalje že vloženo ali mora biti predvideno vlaganje v letu
2004 za vzpostavitev, izgradnjo, dograditev
ali širitev zavetišča, ki je podlaga za sofinanciranje, vsaj še enkrat toliko sredstev kot bo
znašala višina sofinanciranja.
8. Za zavetišče mora že biti pridobljeno
veljavno lokacijsko in gradbeno dovoljenje v
obsegu kot ustreza vlogi za sofinanciranje.
9. Skladnost zavetišča s standardi in
predpisi (Pravilnik o pogojih za zavetišča
za zapuščene živali, Ur. l. RS, št. 45/00 in
78/04) glede na obseg prijavljene dejavnosti
in okolje, v katerem se nahaja ter kakovostno
upravljanje zavetišča in ustrezna oskrba živali (v primeru, da zavetišče še ne obratuje, pa
zagotovitev pogojev za tako obratovanje).
10. V primeru pogodbene povezave več
prosilcev mora biti sklenjena veljavna pisna
pogodba za obdobje najmanj 5 let od objave
tega razpisa, s katero se oblikuje razmerje
med več prosilci za sofinanciranje.
11. Sklenjena pogodba med prosilcem
in občino ali občinami v smislu 27. člena
Zakona o zaščiti živali, po kateri mora občina zagotavljati zavetišče kot javno službo,
v kateri je določen način sofinanciranja v
predvidenem obsegu in času (najmanj 5
let). Taka pogodba velja kot ustrezna za pridobitev sofinanciranja z drugimi subjekti, če
tako financiranje prosilec navaja kot podlago
za pridobitev sofinanciranja.
12. Prosilec mora vzdrževati zavetišče v
dobrem stanju in obsegu, ki je podlaga za
pridobitev sofinanciranja v zaprošeni višini
vsaj še 5 let od objave tega razpisa in bo
moral v primeru ukinitve ali zmanjšanja obsega obratovanja zavetišča pred tem rokom,
ki ne bo posledica višje sile ali dogodkov, ki
jih ne bo mogel predvideti, nanje vplivati in
jih ne bo zakrivil, vrniti znesek sofinanciranja, in sicer v primeru ukinitve zavetišča v
celoti, v primeru zmanjšanja obratovanja pa
v odstotku, ki bo enak odstotku zmanjšanja
obratovanja.
13. Sredstva, ki jih lahko pridobijo prosilci po tem razpisu, se lahko porabijo samo za
gradbena dela ali opremo za vzpostavitev,
izgradnjo, dograditev ali širitev zavetišča.
14. Prosilec, ki že ima zavetišče, mora
imeti odločbo o vpisu v register pri Veterinarski upravi RS.
15. Če je prosilec društvo, ki deluje v javnem interesu, mora imeti odločbo skladno s
35. členom Zakona o zaščiti živali.
16. Prosilec, ki vzpostavlja zavetišče,
mora imeti:
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– načrt zavetišča, ki mora po velikosti in
opremi ustrezati predpisom;
– načrt investicij s predračuni oziroma izkazanimi načrtovanimi investicijami;
– osnutek poslovnika obratovanja zavetišča, iz katerega mora biti razvidno:
1. načrt registra živali;
2. uradne ure zavetišča;
3. vodja zavetišča;
4. število oskrbnikov zavetišča;
5. način dela sveta zavetišča;
6. hišni red zavetišča;
7. sodelovanje z veterinarsko službo.
Merila za vrednotenje prispelih ponudb
Prosilcem, ki bodo izkazali izpolnjevanje
vseh pogojev, bo dodeljeno sofinanciranje v
določenem obsegu na podlagi v nadaljevanju navedenih meril:
1. Najmanj 150.000 SIT, v primeru, da v
proračunu ne bo sredstev, si naročnik pridržuje pravico do zmanjšanja zneska, na
ustrezen opremljen bivalni prostor za enega psa, za katerega je sklenjena ustrezna
pogodba z občino v smislu 27. člena Zakona o zaščiti živali, vendar največ do 50%
investicije.
2. V primeru manjšega števila ustreznih
prosilcev se znesek na enoto (bivalni prostor) proporcionalno poveča do višine celotnih razpisanih sredstev.
3. V primeru delne ustreznosti prosilca, se znesek izračuna na količino, ki je
ustrezna.
4. Upošteva se izkazano stanje investicij
prosilca od dneva veljavnosti Zakona o zaščiti živali do 31. 12. 2004.
V primeru, da bodo prošnje za sofinanciranje izkazovale večje zneske kot je
predvideno po zgornjih merilih, bo naročnik
proporcionalno znižal znesek na ustrezno
opremljen bivalni prostor za enega psa tako,
da bo predvideni znesek razdeljen po ključu
priznanih ustreznih bivalnih prostorov.
4. Skupna okvirna predvidena sredstva:
24,250.000 SIT v letu 2004.
5. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za prijavo, način predložitve
ponudb ter opremljenost ponudb:
Rok za predložitev ponudb in način
predložitve: prijava na ustreznem obrazcu,
skupaj z ustreznimi prilogami, kot je to navedeno v navodilu za prijavo, mora prispeti
v tajništvo naročnika MKGP, Veterinarska
uprava Republike Slovenije, Parmova 53,
1000 Ljubljana, 3. nadstropje, najpozneje do
15. 9. 2004, do 12. ure, ne glede na način
dostave (s priporočeno pošiljko ali osebno).
Prepozno prispele prijave bodo neodprte
vrnjene prosilcem.
Način predložitve in opremljenost ponudb: ponudbo za razpis je potrebno predložiti v zaprtem ovitku, na katerem mora biti v
celoti izpolnjen in nalepljen priložen obrazec
z oznako »Povabilo k oddaji ponudbe«.
Naročnik bo upošteval ponudbe, ki bo
pravilno opremljene in pravočasno predložene naročniku.
6. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
45 dni od roka za predložitev vlog.
7.Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
razpisna dokumentacija, skupaj s potrebnimi
obrazci za prijavo, je na voljo na spletnem
naslovu http://vurs.gov.si/javni-razpisi/, oziroma v tajništvu naročnika MKGP, Veterinarska uprava Republike Slovenije, Parmova
53, 1000 Ljubljana, 3. nadstropje, vsak dan
do roka oddaje prijav od 12. do 14. ure.
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Vprašanja v zvezi z razpisom lahko interesenti postavljajo po telefaksu 01/300-13-58
s pripisom »Razpis za sofinanciranje zavetišč za živali«. Odgovor, spremembe in dopolnitve dokumentacije bo mogoče dobiti
tudi na spletnih straneh naročnika.
Veterinarska uprava RS
Ob-20963/04
Javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo raznega
neživilskega blaga
1. Prodajalec: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve.
2. Naslov
prodajalca:
Dunajska
106, 1000 Ljubljana, tel. 01/58-97-300,
faks 01/58-97-347.
3. Vrsta in količina ponujenega blaga:
– volneni česanec (različno poreklo)
– 26.172,60 kg,
– kovinske boks palete – 1.606 kosov,
– kovinski paletni nastavki tip Sava – 455
kosov,
– kovinski paletni nastavki tip Vrbovec
– 1.700 kosov.
4. Kraj in čas prevzema blaga: skladišča
Zavoda Republike Slovenije za blagovne
rezerve v Republiki Sloveniji, najkasneje do
31. 12. 2004.
5. Ponudniki lahko oddajo ponudbe tudi
za delne količine posameznih vrst blaga. V
primeru, da nihče od ponudnikov ne ponudi
odkupa celotnih količin posamezne vrste
blaga, bo kot najugodnejši izbran tisti ponudnik, ki je ponudil najvišjo ponudbeno
ceno za delno količino posamezne vrste
blaga. V primeru, da ponudnik ponudi odkup celotne zaloge blaga pa bo kot najugodnejši izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno vrednost za celotno
zalogo blaga.
Po ocenitvi ponudb Zavod Republike
Slovenije za blagovne rezerve sklene pogodbo z enim ali več ponudniki, z najugodnejšo kombinacijo ponudb.
6. Višina kavcije: pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v
višini 10% ponudbene vrednosti na transakcijski račun številka: 01100-6030230073
Po opravljenem javnem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo
ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni, brez
obresti.
7. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora
biti sklenjena v roku 10 dni po odpiranju ponudb. Če izbrani ponudnik pogodbe ne sklene, naročnik priloženo kavcijo zadrži.
8. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik lahko plača kupnino pred prevzemom blaga na transakcijski račun številka:
01100-6030230073 ali v roku 30 dni po prevzemu blaga, če zavaruje plačilo z bančno
garancijo, ki jo mora dostaviti v roku 5
delovnih dni po podpisu pogodbe. Bančna
garancija se mora glasiti na vrednost pogodbene količine blaga in z rokom dospelosti 15 dni po preteku obveznosti plačila.
Položena kavcija se v primeru takojšnega
plačila všteje v kupnino oziroma se v primeru plačila z odlogom vrne po izpolnitvi vseh
pogodbenih obveznosti v roku 5 delovnih
dni, brez obresti.
9. Dodatne informacije o razpisu (lokacije skladiščenja, poreklo…): Alojzij Černe, tel.
01/58-97-326, faks 01/58-97-347.
10. Predložitev ponudb: pisne ponudbe
je potrebno predložiti do 18. 8. 2004 do
15. ure.
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Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup
neživilskega blaga-ne odpiraj!«.
Ponudbi je potrebno predložiti potrdilo o
plačani kavciji.
Ponudbe je potrebno predložiti na: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 8. 2004 ob 11. uri, v sejni sobi,
VII. nadstropje, Zavoda Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000
Ljubljana.
12. Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve na podlagi tega razpisa ni
zavezan skleniti pogodbe s ponudnikom,
ki ponudi najugodnejšo ceno ali katerimkoli
ponudnikom in nima nobenih obveznosti do
prizadetih ponudnikov.
13. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2004.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 248
Ob-21026/04
Na podlagi 13., 40. in 159. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni
list RS, št. 43/04) in ob upoštevanju določil
Splošnega akta o prenosni hitrosti, primerni
za funkcionalni dostop do interneta (Uradni
list RS, št. 81/04), določil Splošnega akta o
načinu izračuna neto stroškov univerzalne
storitve (Uradni list RS, št. 81/04), določil
Splošnega akta o podatkih o kakovosti univerzalne storitve (Uradni list RS, št. 81/04),
in določil Splošnega akta o obvestilu o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij
oziroma izvajanju javnih komunikacijskih
storitev (Uradni list RS, št. 81/04) in določil
Pravilnika o kakovosti univerzalnih storitev
(Uradni list RS, št. 82/01), Agencija za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za določitev
izvajalca univerzalne storitve
1. Predmet javnega razpisa
(1) Predmet javnega razpisa je zagotavljanje storitve iz nabora univerzalne storitve
na celotnem območju Republike Slovenije,
in sicer:
(a) priključitev na javno telefonsko
omrežje in dostop do javno dostopnih telefonskih storitev na fiksni lokaciji na razumno
zahtevo uporabnika, tako da mu to omogoča vzpostavljanje in sprejemanje notranjih
(krajevnih in medkrajevnih) in mednarodnih
klicev, prenos faksimilnih komunikacij in podatkovnih komunikacij s prenosno hitrostjo,
primerno za funkcionalen dostop do interneta (v nadaljnjem besedilu: priključitev in
dostop);
(b) zagotavljanje in dostop do univerzalnega imenika v skladu z 12. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni
list RS, št. 43/04 – v nadaljnjem besedilu:
ZEKom) (v nadaljnjem besedilu: imeniki);
(c) zagotavljanje in dostop do univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih
v skladu z 12. členom ZEKom (v nadaljnjem
besedilu: imeniška služba);
(d) zagotavljanje javnih telefonskih govorilnic, iz katerih je možno brezplačno in
brez uporabe kakršnihkoli plačilnih sredstev klicati na številke za klice v sili, tako
da so izpolnjene razumne potrebe končnih
uporabnikov glede geografske pokritosti,
števila javnih telefonskih govorilnic, dostop-

nosti za uporabnike – invalide in kakovosti
storitev (v nadaljnjem besedilu: telefonske
govorilnice);
(e) zagotavljanje ukrepov za končne
uporabnike – invalide, ki jih določi vlada
na usklajen predlog ministra in ministra
oziroma ministrice, pristojnega oziroma
pristojne za socialne zadeve (v nadaljnjem
besedilu: minister, pristojen za socialne zadeve), in ki končnim uporabnikom-invalidom
omogočajo ustrezen dostop do in uporabo
javno dostopnih telefonskih storitev, vključno z dostopom do storitev v sili, imenikov in
imeniških služb, kot ga imajo drugi končni
uporabniki (v nadaljnjem besedilu: ukrepi
za invalide).
(2) Za vsako storitev iz nabora univerzalne storitve je potrebno Agenciji za telekomunikacije radiodifuzije in pošto Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija)
poslati ločeno ponudbo, skladno z razpisno
dokumentacijo.
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
(1) Ponudnik storitve iz nabora univerzalne storitve je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje iz te točke
poglavja.
(2) Ponudnik iz prvega, tretjega, četrtega in petega odstavka prve točke prejšnjega poglavja mora biti v skladu s 4. členom
Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list
RS, št. 29/94, 45/94, 82/94, 20/98, 32/98,
37/98, 84/99, 54/99, 31/00, 36/00, 45/04 in
93/02 – odl. US) registriran za opravljanje
telekomunikacijske dejavnosti.
(3) Ponudnik iz drugega odstavka prve
točke prejšnjega poglavja mora biti v skladu
s 4. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 29/94, 45/94, 82/94,
20/98, 32/98, 37/98, 84/99, 54/99, 31/00,
36/00, 45/04 in 93/02 – odl. US) registriran
za opravljanje založništva, tiskarstva; razmnoževanje posnetih zapisov.
2.1 Pogoji za ponudnika priključitve in
dostopa: ponudnik mora biti vpisan v uradno
evidenco agencije, kot izvajalec dostopa do
javnega telefonskega omrežja v skladu s 5.
členom ZEKom in Splošnega akta o obvestilu o zagotavljanju javnih komunikacijskih
omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev (Uradni list RS, št. 81/04).
2.2 Pogoji za ponudnika imenikov: ponudniku ni potrebno biti vpisan v uradno
evidenco agencije v skladu s 5. členom
ZEKom in Splošnega akta o obvestilu o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij
oziroma izvajanju javnih komunikacijskih
storitev (Uradni list RS, št. 81/04).
2.3 Pogoji za ponudnika imeniške službe: ponudnik mora biti vpisan v uradno
evidenco agencije, kot izvajalec drugih
vrst storitev v skladu s 5. členom ZEKom in
Splošnega akta o obvestilu o zagotavljanju
javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev (Uradni
list RS, št. 81/04).
2.4 Pogoji za ponudnika telefonskih govorilnic: ponudnik mora biti vpisan v uradno
evidenco agencije, kot izvajalec dostopa do
javnega telefonskega omrežja v skladu s 5.
členom ZEKom in Splošnega akta o obvestilu o zagotavljanju javnih komunikacijskih
omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev (Uradni list RS, št. 81/04).
2.5 Pogoji za ponudnika ukrepov za
invalide: ponudnik mora biti vpisan v
uradno evidenco agencije, kot izvajalec
dostopa do javnega telefonskega omrežja
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v skladu s 5. členom ZEKom in Splošnega akta o obvestilu o zagotavljanju javnih
komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju
javnih komunikacijskih storitev (Uradni list
RS, št. 81/04).
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
3.1 Sposobnost izvajanja univerzalne
storitve: merila za oceno sposobnosti izvajanja storitev iz nabora univerzalne storitve
se upoštevajo na podlagi četrtega odstavka
13. člena ZEKom.
3.1.1 Tehnična usposobljenost za izvajanje univerzalne storitve
(1) Tehnično usposobljenost za izvajanje storitve iz nabora univerzalne storitve
ponudnik dokazuje s predlagano tehnično
rešitvijo, ki mora vsebovati sledeče:
(a) kratek opis tehnične rešitve zagotavljanja izvajanja storitve iz nabora univerzalne storitve, z opisom izvedbe,
(b) opis in specifikacija tehnične opreme,
ki je v njegovi lasti, potrebne za izvajanje
storitve iz nabora univerzalne storitve,
(c) opis in specifikacija tehnične opreme, ki ni v njegovi lasti in jo ima v najemu
(s priloženo pogodbo o najemu), potrebne
za izvajanje storitve iz nabora univerzalne
storitve.
(2) Ponudnik, ki izkazuje ustreznejšo
tehnično opremo in način izvedbe zagotavljanja storitve iz nabora univerzalne storitve,
prejme večje število točk.
3.1.2 Kadrovska usposobljenost za izvajanje univerzalne storitve
(1) Podatki o kadrovski usposobljenosti
ponudnika morajo vsebovati:
(a) število, izobrazbo in druge strokovne
kvalifikacije zaposlenih, ki bodo sodelovali
pri zagotavljanju storitve iz nabora univerzalne storitve,
(b) opis drugih načinov zagotavljanja
tehnološke podpore in strokovnega znanja (priložite koncepte, idejne projekte ali
pogodbe o sodelovanju z drugimi fizičnimi
ali pravnimi osebami) potrebne za izvajanje
storitve iz nabora univerzalne storitve.
(2) Ponudnik, z boljšo kadrovsko usposobljenostjo, prejme več točk.
3.1.3 Dosedanje izkušnje ponudnika
(1) Pri ocenjevanju izkušenj ponudnika
se upoštevajo:
(a) navedba let in opis dosedanjih izkušenj ponudnika kot fizične ali pravne osebe
pri zagotavljanju storitve iz nabora univerzalne storitve,
(b) opis dosedanjih izkušenj vodstva ponudnika na področju elektronskih komunikacijskih storitev oziroma za imenike izkušnje
v založništvu,
(c) opis dosedanjih izkušenj tehnične
ekipe, ki bo zagotavljala izvajanje storitve
iz nabora univerzalne storitve.
(2) Ponudniki s kvalitetnejšimi izkušnjami in referencami bodo ocenjeni z večjim
številom točk.
3.1.4 Kakovost izvajanja univerzalne
storitve
(1) Ponudnik je dolžan zagotavljati kakovost univerzalne storitve v skladu s 15.
členom ZEKom in Pravilnikom o kakovosti
univerzalnih storitev (Uradni list RS, št.
82/01).
(2) Ponudnik je dolžan dostaviti podatke
o kakovosti univerzalne storitve v skladu s
Splošnim aktom o podatkih o kakovosti univerzalne storitve (Uradni list RS, št 81/04)
in za prenosno hitrost v okviru zagotavljanja
priključitve in dostopa v skladu s 4. členom
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Splošnega akta o prenosni hitrosti, primerni
za funkcionalni dostop do interneta (Uradni
list RS, št 81/04).
(3) Ponudnik je dolžan opisati sistem zagotavljanja kakovosti univerzalne storitve.
(4) Ponudnik z ustreznejšim sistemom
zagotavljanja kakovosti dobi več točk.
(5) Doseganje predpisane kakovosti univerzalne storitve pomeni pridobitev točk.
3.2 Stroški izvajanja univerzalne storitve
(1) Ponudnik mora prikazati predvidene stroške zagotavljanja storitve iz nabora
univerzalne storitve in pripraviti oceno neto
stroškov v skladu z drugim odstavkom 16.
člena ZEKom in Splošnim aktom o načinu
izračuna neto stroškov (Uradni list RS, št
81/04).
(2) Ponudnik, ki v ponudbi prikaže najnižje ocenjene neto stroške za zagotavljanje
storitve iz nabora univerzalne storitve, prejme najvišje število točk, vsi ostali ponudniki
z višje ocenjenimi neto stroški pa prejmejo
procentualno manjše število točk.
3.3 Postopek ocenjevanja
(1) Pri postopku ocenjevanja se bo ocenjevala vsaka storitev iz nabora univerzalne
storitve posebej.
(2) Pri vsakem merilu za ocenjevanje
bo ponudba ocenjena s točkami. Vsakemu
merilu je določeno največje število točk, ki
jih lahko pridobi ponudnik za to merilo. Izbran je ponudnik za posamezno storitve iz
nabora univerzalne storitve, ki zbere največje število točk.
4. Roki
(1) Rok za predložitev ponudb je 60 dni
in začne teči naslednji dan po objavi tega
javnega razpisa. Ponudbo je potrebno dostaviti v izvirniku in dveh kopijah, razen
tehnične rešitve, ki se dostavi le v enem
izvirniku.
(2) Ponudnik mora podpisati vsako stran
izvirnika ponudbe in prvo stran vsake priloge.
(3) Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti priporočeno s povratnico na naslov
Agencija za telekomunikacije, radiodifuzijo
in pošto Republike Slovenije, Stegne 7,
1000 Ljubljana, ali jih predložijo osebno, na
vložišču agencije, vsak delovni dan od 8.
do 15. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v primeru
osebne dostave izdala potrdilo o prejemu
pošiljke.
(4) Za vsako storitev iz nabora univerzalne storitve mora biti ponudba v izvirniku in
vsaka kopija ponudbe z vsemi prilogami zaprta v posebni ovojnici z oznako »Izvirnik«
ali »Kopija«, vse skupaj pa pakirano v enem
ovitku in označeno z oznako: »Ponudba na
javni razpis za določitev izvajalca univerzalne storitve«, Ne odpiraj. Ovitki morajo biti
zapečateni ali zaprti tako, da je ob javnem
odpiranju ponudb mogoče preveriti, ali so
zaprti tako, kot so bili predani. Ponudba
mora biti oštevilčena, zvezana in pečatena,
tako da ni mogoče odvzemati ali dodajati
dodatnih dokumentov.
(5) Ponudbe morajo biti dostavljene na
naslov agencije najkasneje zadnji dan razpisnega roka do 15. ure, oziroma če so poslane s priporočeno poštno pošiljko, morajo
biti ta dan oddane na pošti. Agencija ne bo
prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku
roka za predložitev. Če bo ponudba prepozno poslana po pošti, jo bo agencija poslala
nazaj k ponudniku.
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5. Javno odpiranje ponudb
(1) Šteje se, da je javni razpis za posamezno storitev iz nabora univerzalne storitve uspel, če bo nanj pravočasno prispela
vsaj ena popolna ponudba, ki bo ustrezala
razpisnim pogojem.
(2) Javno odpiranje vseh pravočasno prispelih ponudb bo vodila v ta namen imenovana komisija. Javno odpiranje ponudb za
določitev izvajalca univerzalne storitve bo
potekalo v sejni sobi Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto RS, Stegne 7,
1000 Ljubljana, dne 30. 9. 2004 ob 9. uri.
(3) Na javnem odpiranju ponudb lahko
sodeluje samo zakoniti zastopnik ponudnika ali pooblaščenec, ki je pred začetkom
javnega odpiranja ponudb dolžan predsedniku komisije izročiti pisno pooblastilo za
zastopanje ponudnika.
6. Razpisna dokumentacija
Ponudnik, ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti popolno ponudbo v
skladu s tem razpisom in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh agencije (http:
//www.atrp.si/razpis US). Ponudnik lahko
dvigne razpisno dokumentacijo v pisni oziroma elektronski obliki tudi osebno v vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so vsak
ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure
in v sredo od 14. do 16. ure.
7. Kontaktna oseba: Janja Varšek,
tel. 01/583-63-51, elektronski naslov: janja.varsek@atrp.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8
mesecev od preteka roka za predložitev
ponudb.
Agencija za telekomunikacije,
radiodifuzijo in pošto
Republike Slovenije
Ob-21028/04
Na podlagi 11. člena Zakona o uporabi
sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na
podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 45/95, 34/96, 67/01
in 47/02; v nadaljevanju: zakon), Enotnega
programskega dokumenta za obdobje 2004
do 2006 in Programskega dopolnila za obdobje 2004 do 2006, Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja (Ur. l. RS, št.
45/02, 58/03, 85/03 in 44/04; v nadaljevanju:
splošni pogoji) ter sklepa Vlade Republike
Slovenije z dne 12. 2. 2004, o Poslovnem
in finančnem načrtu Javnega sklada za
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja (v nadaljevanju: Javni sklad) za leto 2004 in sklepa nadzornega
sveta Javnega sklada z dne 19. 7. 2004 o
spremembah in dopolnitvah poslovnega in
finančnega načrta Javnega sklada za leto
2004, objavlja Javni sklad
javni razpis
za dodeljevanje posojilnih sredstev,
namenjenih za
namen »B« – spodbujanje razvoja
turističnih destinacij – financiranje
turistične infrastrukture in
namen »C« – prenovo, modernizacijo
ter izgradnjo javne in komunalne
infrastrukture v okviru poslovnih con
za upravičence, ki bodo prejeli nepovratna sredstva na podlagi javnega razpisa
za pridobitev sredstev Evropskega sklada
za regionalni razvoj – ESRR (Ur. l. RS,
št. 39-42/04) za Ukrep 1.2: Spodbujanje
razvoja turističnih destinacij, katerega je
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dne 23. 4. 2004 objavilo Ministrstvo za
gospodarstvo (v nadaljevanju: javni razpis
za turizem MG) ter javnega razpisa za prenovo, modernizacijo ter izgradnjo javne in
komunalne infrastrukture v okviru poslovnih
con iz ukrepa 1.4. Enotnega programskega
dokumenta Slovenije (Ur. l. RS, št. 61/04),
katerega je dne 4. 6. 2004 objavila Javna
agencija RS za regionalni razvoj (v nadaljevanju: javni razpis za poslovne cone ARR).
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Javnega sklada za
namen »B« posamezne ključne investicije na področju turistične infrastrukture, ki
bodo pomembno vplivale na razvoj turistične destinacije, kamor sodijo investicije v:
– nastanitvene zmogljivosti;
– izrabo termalnih in zdravilnih vod za
razvoj turizma (bazenski kompleksi, vodni
parki);
– kongresne centre;
– izgradnjo in prenovo žičniških naprav
in umetno zasneževanje;
– turistično-rekreacijske
komplekse
(igrišča za golf, marine, wellness centri,
športno rekreacijski objekti…), namenjene
pretežno turistom;
namen »C« investicije v pripravo in
opremljanje poslovnih con – prenova, modernizacija ter izgradnja javne in komunalne
infrastrukture v okviru poslovnih con (oskrba
z vodo, sistem kanalizacije in čiščenje odpadnih voda, prometne povezave, telekomunikacijska infrastruktura, elektro instalacije, urejanje zelenih površin in drugo).
2. Višina sredstev za financiranje investicije je 2.000,000.000 SIT ugodnih posojil.
3. V skladu z upoštevanjem regionalnega kriterija je praviloma najmanj 60% razpoložljivih sredstev namenjeno prijaviteljem
iz regij A in B, preostanek pa prijaviteljem iz
regij C in D, glede na prispele prijave v posameznem roku.
II. Nameni dodeljevanja sredstev
Namen »B« – Financiranje turistične
infrastrukture
1. Nameni dodeljevanja: namen razpisa
je spodbujanje investicij v obnovo in posodobitev obstoječe in izgradnjo nove turistične infrastrukture, ki bodo spodbudile razvoj
turističnih destinacij na geografskih in produktnih področjih, opredeljenih v Strategiji
slovenskega turizma 2002–2006.
2. Upravičenci: upravičenci so samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe, ki imajo dejavnost registrirano
po Zakonu 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; v nadaljevanju: ZGD),
javni zavodi in javni gospodarski zavodi
ustanovljeni v skladu z Zakonom o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91), ki bodo prejeli
nepovratna sredstva na podlagi javnega
razpisa za pridobitev sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj – ESRR (Ur. l.
RS, št. 39-42/04) za Ukrep 1.2: Spodbujanje razvoja turističnih destinacij, katerega
je dne 23. 4. 2004 objavilo Ministrstvo za
gospodarstvo, vendar pod pogojem, da je
pri velikih podjetjih višina prejete državne
pomoči za posamezno investicijo manj kot
30 (Osrednjeslovenska statistična regija)
oziroma 35% (ostale statistične regije).
3. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški za investicije v obnovo
in posodobitev obstoječe in izgradnjo nove
turistične infrastrukture:
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– stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč;
– stroški nakupa zemljišč;
– stroški nakupa zgradb – objektov;
– stroški gradnje;
– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo: prenos tehnologije v obliki nakupa
patentiranih pravic in licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja;
– stroški nakupa novih naprav in opreme.
Davek na dodano vrednost ni upravičen
strošek.
Pri sofinanciranju upravičenih stroškov se upošteva regionalna shema, št.
0004-5715334-2001/4.
4. Splošni pogoji dodeljevanja
Javni razpis se izvaja po pravilih državnih pomoči. To pomeni, da se v okviru namena »B« lahko sofinancira le investicije, ki
imajo značaj državne pomoči in torej predstavljajo sofinanciranje zasebnih vlaganj v
okviru opredeljenih namenov.
A) Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
1. Upravičenec mora predložiti zahtevo
za sredstva na obrazcu Javnega sklada vrste BT. Obrazec je sestavni del razpisne dokumentacije. Obrazcu morajo biti priložene
priloge in dokazila, ki jih zahteva Javni sklad
od upravičenca in so navedene v poglavju
II., namen »B«, točki 5. – Vsebina vloge »B«
tega razpisa in na posameznem obrazcu za
prijavo.
2. Upravičenec mora k obrazcu in zahtevanim prilogam priložiti še investicijski program v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila
investicijskega značaja (Ur. l. RS, št. 82/98,
86/98, 43/99, 79/99, 39/00).
3. Upravičenec mora imeti poravnane
vse svoje zapadle obveznosti do Javnega
sklada.
4. Upravičenci lahko za posamezen projekt prejmejo največ 35 oziroma 40% (mala
in srednje velika podjetja največ 50 oziroma
55%) državnih pomoči v skladu z regionalno
karto (Pravilnik o regionalni karti za izvajanje
politike regionalnih državnih pomoči v Republiki Sloveniji, Ur. l. RS, št. 58/01), izraženimi v obliki neto ekvivalenta dotacije.
5. Upravičenec mora imeti za investicijo zagotovljenih vsaj 25% v obliki lastnih
sredstev.
6. Višina sofinanciranja s posojilnimi
sredstvi za posamezno investicijo v obnovo
in posodobitev obstoječe in izgradnjo nove
turistične infrastrukture lahko dosega največ
50% upravičenih stroškov investicije oziroma največ 1.000,000.000 SIT.
7. Upravičenec sredstev je dolžan Javnemu skladu v smislu sprejemanja porabe
dodeljenih sredstev omogočiti nadzor nad
porabo sredstev tako, da je vsak čas možna
kontrola ter vpogled v poslovno dokumentacijo upravičenca.
8. Upravičenec mora investicijo zaključiti
v skladu z podano prijavo na javni razpis.
9. Javni sklad lahko od prosilca zahteva
dodatno dokumentacijo oziroma na svoje
stroške preverja dokumentacijo oziroma
naroči strokovno mnenje o projektu.
B) Projekti oziroma investicije morajo
izpolnjevati naslednja pogoja za kandidiranje:
1. Skladnost investicije s predmetom in
namenom razpisa in pripravljenost vloge v
skladu z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo.

2. Predložen sklep Ministrstva za gospodarstvo o izbiri projekta oziroma odobritvi
sredstev, izdan na podlagi javnega razpisa
za pridobitev sredstev Evropskega sklada
za regionalni razvoj – ESRR (Ur. l. RS, št.
39-42/04) za Ukrep 1.2: Spodbujanje razvoja turističnih destinacij.
5. Vsebina vloge »B«:
1. Izpolnjen in žigosan prijavni obrazec
vrste BT z vsemi prilogami.
2. Izpisek iz sodnega registra oziroma
potrdilo o priglasitvi, ki ne sme biti starejše
od 30 dni, z vsemi registrskimi listi.
3. Vsa predpisana dokazila in druge dokumente, ki se nanašajo na izvedbo investicije, in sicer:
– investicijski program, izdelan v skladu
z Uredbo o enotni metodologiji programov
za javna naročila investicijskega značaja
(Uradni list RS, št. 82/98, 86/98, 43/99,
79/99 in 39/00), iz katerega je razvidno, da
je finančna konstrukcija naložbe trdna (da
ima predlagatelj zagotovljenih vsaj 25%
lastnih sredstev, ter zagotovljena sredstva
za izvedbo investicije v višini 100%),
– vsa predpisana pravnomočna dovoljenja, potrebna za izvedbo investicije
in izjavo odgovorne osebe, da ima za začetek investicije pridobljena vsa potrebna
pravnomočna dovoljenja – pravnomočno
gradbeno dovoljenje oziroma drugo ustrezno pravnomočno dovoljenje za začetek izvedbe investicije.
4. Ostale obvezne priloge:
– zemljiškoknjižni izpisek in posestni list,
ki nista starejša od 1 meseca dni za nepremičnino, ki jo bo upravičenec eventualno
ponudil za zavarovanje posojila,
– sklep pristojnega organa upravljanja
družbe o potrditvi predloženega investicijskega programa,
– izjava predlagatelja o ohranitvi investicije v regiji v obdobju 5 let po zaključku
investicije za isti namen,
– izjava predlagatelja da ima v celoti
zagotovljena sredstva za zaprtje finančne
konstrukcije upoštevaje tudi pričakovana
sredstva iz naslova tega razpisa,
– izjava predlagatelja, da ima za izvedbo
investicije pridobljena vsa potrebna pravnomočna dovoljenja,
– revidirano letno poročilo za leto 2003
– v skladu z ZGD, člen 52-56 (kolikor prijavitelj še nima revidiranega letnega poročila za
leto 2003, predloži revidirano letno poročilo
za leto 2002 in nerevidirano letno poročilo
za leto 2003),
– sklep Ministrstva za gospodarstvo o
izbiri projekta oziroma odobritvi sredstev,
izdanega na podlagi javnega razpisa za
pridobitev sredstev Evropskega sklada za
regionalni razvoj – ESRR (Ur. l. RS, št.
39-42/04) za Ukrep 1.2: Spodbujanje razvoja turističnih destinacij,
– disketa /CD z izpolnjenimi tabelami v
Excel obliki.
Namen »C« – Financiranje izgradnje
javne in komunalne infrastrukture v okviru
poslovnih con
1. Nameni dodeljevanja: namen razpisa
je razvoj javne gospodarske infrastrukture
na območjih industrijskih, industrijsko obrtnih, obrtnih ter poslovnih dejavnosti.
2. Upravičenci: upravičenci so občine v
Republiki Sloveniji, ki bodo prejele nepovratna sredstva na podlagi javnega razpisa
za prenovo, modernizacijo ter izgradnjo
javne in komunalne infrastrukture v okviru
poslovnih con iz ukrepa 1.4. Enotnega pro-
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gramskega dokumenta Slovenije 2004-2006
(Ur. l. RS, št. 61/04), katerega je dne 4. 6.
2004 objavila Javna agencija RS za regionalni razvoj.
3. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški za katere je mogoče
pridobiti sofinanciranje so prenova, modernizacija ter izgradnja javne in komunalne infrastrukture v okviru opremljanja poslovnih
con in izhajajo iz investicijskega programa,
ki je predmet prijave:
– nakupi zemljišč in objektov, predvidenih za rušenje – največ do 10% vrednosti
vseh upravičenih stroškov (velja za tiste
občine, ki imajo za zemljišče že pridobljeno gradbeno dovoljenje in bodo z nakupom
postali lastniki zemljišča ali objekta najkasneje do izstavitve končnega zahtevka za
sofinanciranje),
– stroški prenove in izgradnje javne in
komunalne infrastrukture,
– stroški tehničnega in finančnega znanja, neposredno povezanega s projektom.
Stroški, ki nastanejo po pridobitvi uporabnega dovoljenja, niso upravičeni za sofinanciranje. Prav tako ni upravičen strošek
davek na dodano vrednost.
Upravičeni stroški za sofinanciranje lahko nastajajo od dneva izdaje sklepa o dodelitvi nepovratnih sredstev, izdanega s strani
Javne agencije RS za regionalni razvoj.
4. Splošni pogoji dodeljevanja
A) Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
1. Upravičenec mora predložiti zahtevo
za sredstva na obrazcu Javnega sklada vrste CP. Obrazec je sestavni del razpisne dokumentacije. Obrazcu morajo biti priložene
priloge in dokazila, ki jih zahteva Javni sklad
od upravičenca in so navedene v poglavju
II., namen »C«, točki 5. – Vsebina vloge »C«
tega razpisa in na posameznem obrazcu za
prijavo.
2. Upravičenec mora k obrazcu in zahtevanim prilogam priložiti še investicijski program v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila
investicijskega značaja (Ur. l. RS, št. 82/98,
86/98, 43/99, 79/99, 39/00).
3. Upravičenec mora imeti poravnane
vse svoje zapadle obveznosti do Javnega
sklada.
4. Višina sofinanciranja s posojilnimi
sredstvi za posamezno investicijo v pripravo
in opremljanje poslovnih con lahko dosega
največ 50% upravičenih stroškov investicije
oziroma največ 500,000.000 SIT.
5. Upravičenec sredstev je dolžan Javnemu skladu v smislu sprejemanja porabe
dodeljenih sredstev omogočiti nadzor nad
porabo sredstev tako, da je vsak čas možna
kontrola ter vpogled v poslovno dokumentacijo upravičenca.
6. Upravičenec mora investicijo zaključiti
v skladu z podano prijavo na javni razpis.
7. Javni sklad lahko od prosilca zahteva
dodatno dokumentacijo oziroma na svoje
stroške preverja dokumentacijo oziroma
naroči strokovno mnenje o projektu.
B) Projekti oziroma investicije morajo
izpolnjevati naslednja pogoja za kandidiranje:
1. Skladnost investicije s predmetom in
namenom razpisa in pripravljenost vloge v
skladu z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo.
2. Predložen sklep Javne agencije RS
za regionalni razvoj o izbiri projekta oziroma odobritvi sredstev, izdan na podlagi jav-
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nega razpisa za prenovo, modernizacijo ter
izgradnjo javne in komunalne infrastrukture
v okviru poslovnih con iz Ukrepa 1.4. Enotnega programskega dokumenta (Ur. l. RS,
št. 61/04).
5. Vsebina vloge »C«:
1. izpolnjen in žigosan prijavni obrazec
vrste CP z vsemi izpolnjenimi poglavji, in
sicer:
1. izpolnjena in podpisana izjava o
strinjanju z razpisnimi pogoji;
2. izpolnjeni podatki o vlagatelju;
3. izpolnjena dispozicija projekta;
4. izpolnjen terminski načrt izvajanja;
5. izpolnjen načrt financiranja;
6. izpolnjen načrt spremljanja projekta;
7. podpisane in žigosane izjave in podatki o podjetjih;
8. izpolnjen načrt organizacije izvedbe;
9. izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec pogodbe;
10. podpisana in žigosana obvezna
oblika zahtevka za sofinanciranje;
11. podpisana in žigosana obvezna
oblika poročila.
2. Zahtevane obvezne priloge:
1. sklep Javne agencije RS za regionalni razvoj o izbiri projekta oziroma odobritvi sredstev, izdanega na podlagi javnega razpisa za prenovo, modernizacijo ter
izgradnjo javne in komunalne infrastrukture
v okviru poslovnih con iz ukrepa 1.4. Enotnega programskega dokumenta Slovenije
2004–2006 (Ur. l. RS, št. 61/04);
2. pravnomočno gradbeno dovoljenje
ali drugo ustrezno upravno dovoljenje v
skladu z Zakonom o graditvi objektov (za
vse prijavljene aktivnosti), (Ur. l. RS, št.
110/02);
3. investicijski program v skladu z
Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo
programov za javna naročila investicijskega
značaja (Ur. l. RS, št. 82/98, 86/98, 43/99,
79/99, 39/00);
4. zemljiškoknjižni izpisek, ki ni starejši od 30 dni;
5. katastrski načrt, s prikazom:
i. obsega celotne cone,
ii. površine, ki se opremlja po projektu,
ki je predmet vloge na razpis in
iii. površine, ki je predmet predpogodbe z investitorjem;
6. poslovni načrt in reference izbranega upravljavca poslovne cone (obvezna,
v kolikor cono upravlja ali bo upravljalo določena podjetje oziroma institucija);
7. navedbo številke Uradnega lista
RS ali ime in številko uradnega občinskega glasila, v katerem je objavljen izvedbeni
prostorski akt, iz katerega je razvidno, da je
širitev poslovne cone predvidena z izvedbenim aktom v obsegu, ki ga prijavitelj navaja
v vlogi (obvezen, v kolikor prijavitelj navaja
možnost širitve cone, sprejete z izvedbenim
aktom);
8. navedbo projekta, ki je podlaga za
gradnjo (vrsta, številka, datum, projektant,
naslov projektanta);
9. kopija rekapitulacije iz projektantskega predračuna za gradnjo, ki je predmet
vloge, podpisano s strani projektanta in z
navedbo datuma veljavnosti cen;
10. disketa /CD z izpolnjenimi tabelami v Excel obliki.
III. Finančni pogoji
A) Posojilni pogoji
1. Posojilni pogoji:
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– doba vračila posojila do 20 let (z moratorijem),
– do petletni moratorij na odplačevanje
glavnice posojila, ki se mu lahko upravičenec odpove,
– obrestna mera EURIBOR (trimesečni)
+ 0,5% in
– obresti v času moratorija niso subvencionirane in se mesečno plačujejo.
2. Posojila se dodeljujejo v tolarjih z valutno klavzulo v EUR.
3. Doba vračanja posojila ne more biti
daljša od ekonomske dobe projekta.
B) Sklepanje pogodbe
1. Pogodba o financiranju projekta s
posojilnimi sredstvi Javnega sklada bo
sklenjena:
– po izdanem sklepu o odobritvi nepovratnih sredstev na podlagi javnega razpisa
za turizem MG oziroma javnega razpisa za
poslovne cone ARR,
– po izvedbi zavarovanja posojila in
– predloženem soglasju Ministrstva za finance k izvedbi investicije in k zadolževanju
(velja za občine; namen »C«),
– po predloženih pogodbah z vsemi prilogami z izvajalci (velja za občine; namen
»C«).
2. Rok sklenitve pogodbe je praviloma
do 2,5 meseca od vročitve sklepa o odobritvi
posojilnih sredstev za projekt upravičencu.
3. Odstop od nepovratnih sredstev, pridobljenih na podlagi javnega razpisa za turizem MG oziroma javnega razpisa za poslovne cone ARR, avtomatično pomeni odstop
od posojilnih sredstev Javnega sklada.
4. Rok za zaključek investicije se opredeli v sklepu in pogodbi in ga določi upravičenec v prijavi v skladu z predvidenimi
aktivnostmi. Investicija mora biti zaključena
najkasneje 6 mesecev po predvidenem zaključku, vendar najkasneje 31. 12. 2008.
5. Če upravičenec, ki so mu bila posojilna sredstva odobrena, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v roku, določenem v sklepu,
se bo štelo, da je upravičenec enostransko
odstopil od zahteve za financiranje in sklenitve pogodbe. Ravno tako se bo štelo, da je
upravičenec enostransko odstopil od zahteve za financiranje investicijskega projekta in
odobrenih sredstev, v kolikor ne bo v roku,
določenem v sklepu dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje. Pozitivni sklep upravičenca, ki ne izpolni teh pogojev, se na podlagi 19. člena Splošnih pogojev zavrže.
6. Posojilo se obvezno zavaruje z menicami in z enim ali več naslednjimi zavarovalnimi instrumenti:
Za namen »B«:
– bančna vloga, za katero obstaja s pogodbo določena obveznost, da se uporabi
za poplačilo terjatve;
– vrednostni papirji Republike Slovenije,
Banke Slovenije ter vlad in centralnih bank
držav EEA in nekaterih z njimi primerljivih
držav OECD;
– nepreklicne garancije na prvi poziv
bank, ki so pridobile dovoljenje Banke
Slovenije za opravljanje bančnih storitev,
prvovrstnih bank držav članic in prvovrstnih
tujih bank;
– prvovrstni dolžniški vrednostni papirji
bank, s katerimi se trguje na finančnih trgih;
pri tem se ne upoštevajo podrejeni in zamenljivi dolžniški vrednostni papirji;
– nepreklicna jamstva Slovenske izvozne družbe, družbe za zavarovanje in financiranje izvoza;
– zastava nepremičnin;
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– jamstva Republike Slovenije.
Za namen »C«:
– poroštvo (garancija občinskega proračuna).
Dokaz o vrednosti zavarovanj mora
na svoje stroške predložiti upravičenec.
O ustreznosti zavarovanj odloča izključno
Javni sklad. Zavarovanje mora biti veljavno
še najmanj dva meseca po zapadlosti zadnjega obroka.
7. Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodbe in vodenja
posojila bremenijo upravičenca. Upravičenci, ki jim bodo sredstva odobrena, bodo
sklepali pogodbo o dodelitvi posojilnih sredstev z banko. Javni sklad ne zaračunava
stroškov postopka odobritve posojila.
C) Črpanje posojila
1. Obdobje sofinanciranja je 2004
– 2006. Javni sklad bo posojilna sredstva
nakazoval glede na upravičene stroške.
2. Črpanje posojila Javnega sklada je
– za namen »B« na podlagi računov ali
pogodb za dela, ki bodo nastala na osnovi
prvega naročila za izvedbo del ali storitev
po prijavi na javni razpis za turizem MG in
so priznana kot upravičeni stroški. Posojilna sredstva se lahko nakažejo izvajalcem
oziroma dobaviteljem ali se izplačajo na
račun upravičenca kot refundacija že plačanih računov;
– za namen »C« dokumentarno na podlagi računov za dela, ki bodo nastala od
dneva izdaje sklepa o dodelitvi nepovratnih
sredstev na podlagi javnega razpisa za poslovne cone ARR in so priznana kot upravičeni stroški. Posojilna sredstva se na podlagi predloženih računov nakažejo na račun
upravičenca, ki mora v roku 8 dni od zapadlosti računa predložiti dokazilo o nakazilu
posojilnih sredstev na izdajatelja računa.
3. Za nakazilo sredstev se upoštevajo
računi brez DDV.
4. Sredstva bo mogoče črpati po ratifikaciji Zakona o poroštvu Republike Slovenije
za obveznosti iz kredita v znesku 20 milijonov EUR, ki ga najame Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja pri
Evropski investicijski banki.
VI. Merila za izbiro
Upravičenci do posojilnih sredstev bodo
za namen »B« tisti investitorji, ki bodo prejeli nepovratna sredstva na podlagi javnega
razpisa za pridobitev sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj – ESRR (Ur. l.
RS, št. 39-42/04) in za namen »C« tisti investitorji, ki bodo prejeli nepovratna sredstva
na podlagi javnega razpisa za prenovo, modernizacijo ter izgradnjo javne in komunalne
infrastrukture v okviru poslovnih con iz ukrepa 1.4. Enotnega programskega dokumenta
Slovenije (Ur. l. RS, št. 61/04).
Prednost pri odobritvi posojilnih sredstev bodo imeli projekti, ki bodo na podlagi ocene strokovne komisije Ministrstva
za gospodarstvo (za namen »B«) oziroma
na podlagi ocene strokovne komisije Javne
agencije RS za regionalni razvoj (za namen
»C«), prejeli višje število točk.
Javni sklad si pridržuje pravico preverbe
navedenih podatkov v posamezni prijavi s
strani neodvisnega zunanjega recenzenta.
VII. Rok in način prijave
1. Način prijave: popolna vloga, v skladu
z razpisno dokumentacijo, mora biti posredovana na naslov: Javni sklad Republike
Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja, Škrab-
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čev trg 9a, 1310 Ribnica (priporočeno po
pošti ali osebno) v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga za namen »B« ali
»C«« na prednji strani ter polnim naslovom
pošiljatelja na zadnji strani.
2. Datumi odpiranja vlog
Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 7. 2005.
Prvo odpiranje prispelih vlog bo 15. 9.
2004. Naslednja odpiranja bodo v nadaljevanju vsak drugi mesec, in sicer vsak prvi
četrtek (v primeru praznikov prvi naslednji
delovni dan) v mesecih: november 2004,
januar 2005, marec 2005, maj 2005, in julij
2005. Zadnji rok za odpiranje vlog bo najkasneje 2. 8. 2005.
Odpiranja niso javna in bodo potekala do
porabe sredstev.
Pri vsakem odpiranju se bodo upoštevale vse vloge, ki bodo ne glede na način
dostave prispele v vložišče Javnega sklada
najkasneje dva dni pred odpiranjem.Vloge,
ki bodo prispele po navedenem roku se prenesejo v naslednje odpiranje.
3. Obveščanje o izboru: vlagatelji bodo o
rezultatih razpisa obveščeni v roku 60 dni od
datuma odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni
na spletnih straneh Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja.
4. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) se dvigne
na sedežu Javnega sklada RS za regionalni
razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, od objave do zaključka razpisa, vsak
dan od 9. do 12. ure osebno ali se posreduje
po naročilu. Razpisna dokumentacija je na
voljo tudi na spletni strani Javnega sklada:
http://www.rdf-sklad.si.
5. Dodatne
informacije:
kontaktni
osebi Javnega sklada: Franc Florjančič, tel. 01/836-19-53, Katja Zgonc, tel.
01/836-19-53.
VIII. Obravnava vlog:
1. Prosilce, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku 14 dni od odpiranja
pisno pozvala, da jih dopolnijo v roku 8 dni.
2. Vloge, ki jih upravičenec v zahtevanem roku 8 dni od dneva prejema obvestila
ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene.
3. Vloge, ki bodo prispele prepozno,
bodo zavržene.
4. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev
sredstev več, kot je na razpolago sredstev,
oblikuje komisija za pregled in obravnavo
prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov, prednostni vrstni red upravičencev
za dodelitev sredstev.
5. Vloge upravičencev, katere ne bodo
uvrščene v prioritetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih sredstev se zavrnejo.
6. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo
predloga za odločanje bo imenovala uprava
javnega sklada. Komisija bo enakovredno
obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene
v predpisanem roku. O odpiranju vlog in izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebuje
prijava so uradna tajnost.
7. Upravičenci bodo o obravnavi vlog
pisno obveščeni s sklepom v roku 60 dni od
datuma odpiranja vlog.

8. Postopek izbire Javnega sklada bo potekal skladno s Splošnimi pogoji poslovanja
Javnega sklada RS za regionalni razvoj.
Hkrati z izdanim pisnim sklepom o pozitivni rešitvi uprava javnega sklada izda tudi
sklep o načinu sklenitve pogodbe o dodeljenih spodbudah, ki vsebuje:
– kraj in mesto sklepanja pogodbe,
– rok za sklenitev pogodbe.
9. Javni sklad bo spremljal namensko
porabo sredstev pri upravičencu. Če bo
ugotovil, da sredstva niso bila uporabljena
za namen, za katerega so bila dodeljena
ali da so bila sredstva odobrena na podlagi neresničnih podatkov, ima pravico takoj
zahtevati od upravičenca vračilo sredstev v
enkratnem znesku. Upravičenec bo moral
vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi
obrestmi za obdobje od dneva nakazila do
dneva vračila po zakonu o predpisani obrestni meri ter zamudnih obrestih (Ur. l. RS,
št. 56/03, 135/03).
Javni sklad RS za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja
Št. 4020-2/2004
Ob-20805/04
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 47/03) in 61. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 26/01 in 28/01), Četrtna skupnost Posavje Mestne občine Ljubljana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje športnih in kulturnih
programov neprofitnih organizacij in
ustanov na območju Četrtne skupnosti
Posavje Mestne občine Ljubljana za leto
2004
I.
1. Uporabnik proračunskih sredstev:
Četrtna skupnost Posavje Mestne občine
Ljubljana, Ljubljana, Dunajska 230.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
razpisa je sofinanciranje športnih in kulturnih programov, katerih cilj je vključevanje
čim večjega števila krajanov v programe
teh dejavnosti v Četrtni skupnosti Posavje.
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 progama z opisom vsebine programa, načinom izvedbe
programa in izvedbenimi roki,
– vrednost in cena celotnega projekta s
finančno konstrukcijo,
– parafiran vzorec pogodbe (parafirana
vsaka stran).
4. Merila in pogoji
Ponudniki so lahko, neprofitne organizacije in ustanove, ki so registrirane kot pravne
osebe in opravljajo dejavnosti, ki je predmet
vsebine ponudbe.
Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki
programov, ki:
– ponujajo zanimive in privlačne programe,
– so brezplačni za udeležence,
– so namenjeni razvoju teh dejavnosti.
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Ob zaključku projekta poda izvajalec
finančno in vsebinsko poročilo.
5. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje športnih programov
je 170.000 SIT, kulturnih programov pa
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 projektov oziroma 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 Posavje MOL, Dunajska
230, Ljubljana, in sicer v zaprti ovojnici z
oznako “Ne odpiraj – Vloga na javni razpis
za sofinanciranje programov športa in kulture v Četrtni skupnosti Posavje MOL”.
Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo
prispele na sedež Četrtne skupnosti Posavje, Dunajska 230, do 29. 8. 2004 do
14. ure.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu
iz razpisne dokumentacije naročnika (Četrtna skupnost Posavje MOL), sicer vloga ne
bo obravnavana.
2. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo javno dne 7. 9. 2004 ob 15.30, v sejni sobi ČS
Posavje, Dunajska 230, Ljubljana.
3. Odločanje o dodelitvi sredstev: o
dodelitvi sredstev odloči Svet Četrtne
skupnosti Posavje na predlog razpisne
komisije. Zoper sklep sveta 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 30 dneh po odpiranju ponudb.
5. Dvig razpisne dokumentacije: dodatne informacije in razpisno dokumentacijo
posreduje: Vojko Meglič, tel. 01/566-11-23,
faks 01/566-11-24, e-pošta: mol.posavje@siol.net.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi
na spletni strani Mestne občine Ljubljana,
www.ljubljana.si/mol/četrtne/index.html pod
spletno stranjo Četrtna skupnost Posavje.
Četrtna skupnost Posavje
Mestne občine Ljubljana
Št. 84/04
Ob-20806/04
Na podlagi Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva
v Občini Šentilj (MUV št. 16/02), njegovih
sprememb (MUV št. 19/04) in letnega plana
za področje kmetijstva v proračunu za leto
2004, Občina Šentilj objavlja
razpis
za dodelitev subvencij in nepovratnih
sredstev za izvajanje finančnih
intervencij na področju kmetijstva v
Občini Šentilj za leto 2004
I. Splošni pogoji
1. Razpisana sredstva
subvencij za izvedbo finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva v
Občini Šentilj so v proračunu za leto 2004
zagotovljena v višini 32,006.476 tolarjev,
od tega
A) Za dodeljevanje subvencij na osnovi
sprotnih zahtevkov (v tolarjih):

Št.

1.1. sofinanciranje analize
zemlje (pravilnik, 11. člen,
točka 1.1)
250.000
1.2. sofinanciranje testiranja
škropilnic (pravilnik, 11. člen,
točka 1.2)
150.000
1.3. sofinanciranje zavarovanje
posevkov in nasadov proti toči
(pravilnik, 11. člen, točka 1.3.)
50.000
1.4. podpora ekološkemu
kmetovanju (pravilnik, 11. člen,
točka 1.5.)
60.000
1.5. sofinanciranje
osemenjevanja govedi in svinj
(pravilnik, 11. člen, točka 2.1.)
940.000
1.6. sofinan. preventivnega
zdravstveno varstvo živali
(pravilnik, 11. člen, točka 2.2.)
1.7. podpora za preprečevanje
zaraščanja v območju z omejenimi
možnostmi za kmetovanje
(pravilnik, 11. člen, točka 2.8.) 18,000.000
1.8. sofinanciranje kmetijskega
izobraževanja (pravilnik, 11. člen,
točka 4.1.)
440.000
1.9. sofinanciranje obnove
trajnih nasadov – 2. letnik
(pravilnik, 11. člen, točka 5.1.)
137.600
Skupaj A)
20,027.600
B) Za dodeljevanje
nepovratnih sredstev
za investicije v kmetijstvu
na osnovi prijav na razpis
(v tolarjih)
2.0 sofinanciranje manjših
kmetijskih agromelioracij
(pravilnik, 11. člen, točka 5.2.) 1,978.876
2.1. sofinanciranje vlaganja
v hlevsko opremo in v obnovo
in novogradnjo hlevov za govedo,
svinje in drobnico (pravilnik
točke 2.3. in 2.4., 2.5.)
5,000.000
2.2. sofinanciranje vlaganj
v objekte in opremo za dopolnilno
dejavnost na kmetiji (pravilnik
točke 3.1. in 3.2.)
5,000.000
Skupaj B)
11.978.876
2. Upravičeni: fizične osebe – državljani
Republike Slovenije, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetije so vpisane v register kmetijskih gospodarstev pri
pristojnem državnem organu in so locirane v
Občini Šentilj, in ki izpolnjujejo še druge pogoje iz tega razpisa. Pred izvedbo ukrepov
mora vsak upravičenec izpolniti in podpisati
zahtevek (obrazec, ki ga dobijo na sedežu
Občine Šentilj).
3) Način vlaganja zahtevkov ali vlog
Za ukrepe iz točke A) iz razpisa (od 1.1
do 1.9.) vlagajo zahtevke upravičenci ali njihovi pooblaščenci ali v njihovem imenu izvajalske organizacije, kjer je to z razpisom
omogočeno.
Za aktivnosti, ki so že bile izvedene (v
letu 2004, za ukrepe pod točko 1.5, 1.6 in
1.7 pa od 20. decembra 2003 naprej) se vlagajo zahtevki od 1. do 31. avgusta 2004, v
naprej pa sproti, najkasneje 15 dni po opravljeni aktivnosti in do porabe razpisanih sredstev ali najkasneje do 20. decembra 2004.
Pred izvedbo prve subvencije so upravičenci dolžni izpolniti in podpisati zahtevek
(ki ga dobijo na Občini Šentilj). K zahtevku
je potrebno priložiti vso zahtevano dokumentacijo, kot je navedena po posameznih
točkah razpisa. Navedena sredstva lahko
upravičenci pridobijo le pod pogojem podane izjave, da za isti namen niso prejeli
drugih državnih pomoči, oziroma koliko
sredstev so iz drugih virov prejeli. Dodeljena
sredstva posameznim upravičencem morajo biti izkazana kot nujna za obstoj kmetij-
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skega gospodarstva. Vlagatelj s podpisom
jamči za pravilnost izpolnjenih podatkov.
V primerih, ko zahtevke vlagajo izvajalske
organizacije, se razmerja določijo s posebnimi letnimi pogodbami.
Za ukrepe iz točke B) iz razpisa (2.0, 2.1,
2.2.) zainteresirani pošljejo vloge na razpis.
K razpisu mora biti priložena zahtevana dokumentacija. Prijavo na razpis za ukrepe pod
točko 2.0, 2.1 in 2.2 je potrebno dostaviti do
31. avgusta 2004 v zaprti kuverti z označitvijo
v levem spodnjem kotu »Ne odpiraj – razpis
kmetijstvo« in na zadnji strani z imenom in priimkom ter naslovom vlagatelja na naslov Občina Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj.
A) Za dodeljevanje subvencij na osnovi
sprotnih zahtevkov
1.1. sofinanciranje analize zemlje in krme
Višina subvencije: 50% vrednosti opravljene storitve za posameznega upravičenca, ki
zajema ceno analize.
Dodatni pogoji: poleg splošnih pogojev
velja še pogoj, da se nahajajo zemljišča, za
katere se opravlja analiza, na območju Občine Šentilj.
Dokazila: račun opravljene storitve ali
seznam upravičencev z navedbo deleža občine za posameznega upravičenca (pri analizi
zemlje).
Na razpis se prijavijo: upravičenci ali njihovi pooblaščenci ali organizacije, ki so pooblaščene za izvajanje analiz in s katerimi Občina
Šentilj predhodno sklene letno pogodbo o izvajanju teh storitev.
1.2. sofinanciranje testiranja škropilnic
Višina subvencije: 50% vrednosti opravljene storitve za posameznega upravičenca, ki
zajema ceno analize.
Dokazila: račun opravljene storitve ali seznam upravičencev z navedbo deleža občine
za posameznega upravičenca.
Na razpis se prijavijo: upravičenci ali njihovi pooblaščenci ali organizacije, ki so pooblaščene za izvajanje testiranja škropilnic in
s katerimi Občina Šentilj predhodno sklene
letno pogodbo o izvajanju teh storitev.
1.3. sofinanciranje zavarovanja posevkov
in nasadov proti toči
Višina subvencije: 10% zavarovalne premije za trajne nasade in 20% zavarovalne
premije za posevke.
Dodatni pogoji: poleg splošnih pogojev
je za pridobitev subvencije za ta namen potrebno izpolniti še naslednje dodatne pogoje:
upravičenec mora imeti zavarovane posevke
oziroma trajne nasade proti toči pri ustrezni
instituciji in lokacija, na kateri se nahajajo zavarovalni pridelki, mora biti na območju Občine Šentilj.
Dokazila: račun opravljene storitve ali seznam upravičencev z navedbo deleža občine
za posameznega upravičenca ter navedba
parcel, na katerih se nahajajo zavarovani
pridelki.
Na razpis se prijavijo: upravičenci ali
njihovi pooblaščenci ali v njihovem imenu
organizacije, ki so pooblaščene za izvajanje
zavarovanj analiz in s katerimi Občina Šentilj
predhodno sklene letno pogodbo o izvajanju
teh storitev.
1.4. podpora ekološkemu kmetovanju
Višina subvencije: 50% stroškov plačila
ekološke kontrole, ki sestoji iz osnovnega
prispevka in plačila po hektarju obdelovalnih
površin.
Dodatni pogoji: poleg splošnih pogojev
velja še pogoj, da se nahajajo zemljišča, za
katere se opravlja analiza na območju Občine Šentilj.
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Dokazila: dokazilo o izvedbi ekološke
kontrole – račun o opravljeni storitvi in zapisnik pristojne komisije in obrazci MKGP.
Zahtevke vlagajo: nosilci ekoloških kmetij ali njihovi pooblaščeni vlagatelji.
1.5. sofinanciranje osemenjevanja govedi in svinj
Višina subvencije: za umetno osemenjevanje svinj in govedi znaša 25% od vrednosti storitve od opravljene storitve.
Dokazila: računi – potrdila o izvedeni
osemenitvi ali seznam upravičencev z navedbo deleža občine za posameznega upravičenca ter potrdilo o osemenitvi.
Na razpis se prijavijo: upravičenci ali
njihovi pooblaščenci ali v njihovem imenu
organizacije, ki so pooblaščene za izvajanje veterinarskih uslug in s katerimi Občina
Šentilj predhodno sklene letno pogodbo o
izvajanju teh storitev.
1. 6. sofinanciranje preventivnega zdravstvenega varstva živali
Višina subvencije: 50% vrednosti storitve preventivnega zdravstvenega varstva v
katero sodijo storitve navedene v razpisni
dokumentaciji.
Dokazila: račun o opravljeni storitvi ali
seznam upravičencev z navedbo deleža
občine za posameznega upravičenca ter
ambulantni dnevnik.
Na razpis se prijavijo: upravičenci ali
njihovi pooblaščenci ali v njihovem imenu
organizacije, ki so pooblaščene za izvajanje veterinarskih uslug in s katerimi Občina
Šentilj predhodno sklene letno pogodbo o
izvajanju teh storitev.
1.7.podpora za preprečevanje zaraščanja v območju z omejenimi možnostmi za
kmetovanje
Višina subvencij: upoštevajoč prodajo MPG in stalež krav molznic skupaj do 1,8 GVŽ/krmnih površin, v višini
49.000 SIT/GVŽ.
Dokazila:
– za sofinanciranje MPG: kopije zbirnih
obrazcev za MKGP (neposredna plačila za
leto 2004), izpis iz registra govedi, klavniški
zapisnik oziroma izvozne listine v primeru
izvoza, potrdilo o odkupu MPG,
– za sofinanciranje staleža krav molznic: kopije zbirnih obrazcev za MKGP
(neposredna plačila za leto 2004), izpis iz
registra govedi, potrdilo o mlečnih kvotah
za prodajo mlekarnam (kolikor še ta potrdila do zaključka razpisa ne bodo na razpolago, bomo kot dokazila upoštevali potrdilo
o odkupu mleka).
Zahtevke vlagajo: rejci govedi, ki imajo
maksimalno obtežbo obdelovalnih površin
na kmetiji največ 1,9 GVŽ/ha ali v njihovem
imenu organizacije, katerim rejec MPG odda
meso in s katerimi Občina Šentilj predhodno sklene letne pogodbe o izvajanju teh
storitev.
1.8. sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – izobraževanja kmetov, ki so potrebna za pridobitev ustreznih certifikatov
Višina subvencij: do 50% stroškov izobraževanja posameznika
Dodatni pogoji: predhodna odobritev
vloge za izobraževanje s strani strokovne
službe občine (glede na vrsto, trajanje in
stroške izobraževanja).
Dokazila: plačan račun, potrdilo o opravljenem izobraževanju – certifikat.
Zahtevke vlagajo: Kmetje iz Občine Šentilj, ki ustrezajo pogojem.
1.9. sofinanciranje obnove trajnih nasadov – 2 letnik
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Višina sofinanciranj: 430.000 SIT/ha obnovljenega nasada.
Posebni pogoji:
– lokacija trajnega nasada v Občini
Šentilj,
– po mnenju kmetijske svetovalne
službe uspešno končana obnova nasadov
– 1. letnik,
– površina nasada za katerega se uveljavlja sofinanciranje je najmanj 0,2 ha,
– prijavitelj mora imeti v lasti najmanj
0,5 ha skupnih površin trajnih nasadov
(stari in novi).
Zahtevke vlagajo: lastniki obnovljenih
nasadov, ki ustrezajo pogojem ali v njihovem imenu kmetijska svetovalna služba,
ki je opravila prijavo za sofinanciranje 1.
letnika obnove na državni razpis.
B) Za dodeljevanje nepovratnih sredstev za investicijska vlaganja v kmetijstvu
– na osnovi prijav na razpis
2.0 sofinanciranje manjših kmetijskih
agromelioracij
Višina sofinanciranja: do 70% vrednosti
investicije, upoštevajoč največ 400.000 SIT
vrednosti investicije na hektar, 100% sofinanciranje izdelave programov za izvedbo
agromelioracij.
Dokazila: pripravljen program za izvedbo kmetijske agromelioracije, ki kaže
na upravičenost investicije, posestni list in
najemne pogodbe, kopija iz registra govedi
ali kopija izpisa iz registra govedi.
Posebni pogoji: lokacija zemljišča, na
katerem se bodo izvajale agromelioracije,
mora biti v Občini Šentilj, skupna površina
kmetijskih zemljišč investitorja mora biti
najmanj 3 ha, investitor mora imeti najmanj
1 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč
2.1 sofinanciranje vlaganj v hlevsko
opremo in v obnovo oziroma novogradnjo
hlevov in
2.2. sofinanciranje vlaganj v dopolnilno
dejavnost
Posebni pogoji za pridobitev nepovratnih sredstev za investicije iz točk 2.1
in 2.2.:
– delovno mesto na kmetiji,
– upravičenost investicije,
– lastna udeležba – 40% že vloženih
lastnih sredstev pri gradnji in obnovi objektov
– celotna finančna konstrukcija pri nabavi opreme – investitor pred dodelitvijo
sredstev za opremo podpiše izjavo, da bo
zagotovil celotno finančno konstrukcijo in v
pogodbenem roku opremo tudi nabavil,
– prijavljena investicija se je pričela izvajati v letu 2004 in
– investicija mora biti dokončana v najmanj treh letih.
Potrebna dokazila za pridobitev nepovratnih sredstev za investicije:
– dokazilo o poravnanih obveznostih
do države,
– potrdilo o gospodinjstvu in o stalnem
prebivališču,
– predračuni, kadar gre za nabavo opreme in investicijski program in vsa potrebna
gradbena dokumentacija, kadar gre za obnovo ali novogradnjo objektov iz katerega
so razvidna že vložena sredstva,
– dokazilo o obveznem kmečkem zavarovanju ali prostovoljnem obveznem
kmečkem zavarovanju (prijavni list, zadnja
dokazila o plačilu),
– program kmetijske svetovalne službe,
ki dokazuje upravičenost naložbe.

Na razpis se prijavijo upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje iz tega razpisa.
Pri razdeljevanju nepovratnih sredstev
za investicije bodo imeli prednost med upravičenci, ki še niso prejeli občinskih sredstev
za te namene.
2.1. sofinanciranje vlaganj v hlevsko
opremo in v obnovo oziroma novogradnjo
hlevov
2.1.1. Nabava mlekovodov in hladilne
tehnike (točka 2.3. iz pravilnika)
Višina sofinanciranj: do 50% vrednosti
celotne investicije.
Dodatna dokazila: dokazilo o količini prodanega mleka v preteklem letu, ki mora biti
najmanj 40.000 litrov.
Posebni pogoji: poleg splošnih pogojev
in skupnih pogojev za sofinanciranje investicij iz tega razpisa, velja za nabavo mlekovoda dodaten pogoj, da lahko upravičenec
kandidira za sofinanciranje iz občinskega
proračuna samo enkrat. Investitor pred
dodelitvijo sredstev podpiše izjavo, da bo
zagotovil celotno finančno konstrukcijo in v
pogodbenem roku opremo tudi nabavil.
2.1.2. Nabava aeratorjev (točka 2.4. iz
pravilnika)
Višina sofinanciranja: do 50% upravičene vrednosti aeratorja.
Dodatni pogoji: investitor pred dodelitvijo sredstev podpiše izjavo, da bo zagotovil
celotno finančno konstrukcijo in v pogodbenem roku opremo tudi nabavil.
2.1.3. Izgradnja in obnova hlevov za govedorejo, prašiče in drobnice (točka 2.5. iz
pravilnika)
Višina sofinanciranja: se določi v skladu
z razpoložljivimi sredstvi in glede na upravičene prijavljene projekte, vendar lahko za ta
namen investitor pridobi maksimalno višino
proračunskih sredstev do 20% investicije in
do 8 milijonov tolarjev. Za pridobitev sredstev iz te točke razpisa velja omejitev, da se
upravičencu za določitev maksimalne višine
sofinanciranja šteje seštevek vseh dosedanjih sofinanciranj občine za ta namen.
Dodatni pogoji: investitor ima v lasti ali
v najemu kmetijska zemljišča primerljiva z
obremenitvijo GVŽ/ha.
2.2. sofinanciranje vlaganj v dopolnilno
dejavnost
2.2.1. Izgradnja objektov za dopolnilno
dejavnost na kmetijah (točka 3.1. iz pravilnika)
Višina sofinanciranja: se določi v skladu
z razpoložljivimi sredstvi in glede na upravičene prijavljene projekte, vendar lahko za ta
namen investitor pridobi maksimalno višino
proračunskih sredstev do 20% investicije in
do 8 milijonov tolarjev. Za pridobitev sredstev iz te točke razpisa velja omejitev, da se
upravičencu za določitev maksimalne višine
sofinanciranja šteje seštevek vseh dosedanjih sofinanciranj občine za ta namen ali za
namen iz točke 2.1.2.
2.2.2. Nabava opreme za dopolnilno dejavnost (točka 3.2.pravilnika)
Višina sofinanciranj: do 50% vrednosti
celotne investicije. Za pridobitev sredstev iz
te točke razpisa velja omejitev, da se upravičencu za določitev maksimalne višine sofinanciranja šteje seštevek vseh dosedanjih
sofinanciranj občine za ta namen ali za namen iz točke 2.1.2.
II. Postopek: postopek za odobritev sredstev je naveden v razpisni dokumentaciji, ki
jo prosilci lahko dobijo na vpogled oziroma
dvignejo na sedežu Občine Šentilj – pri ga.
Pucko oziroma pri Drozgovi, pri katerih
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lahko dobite tudi vse dodatne informacije
(tel. 02/650-62-00).
Občina Šentilj
Št. 49/04
Ob-20807/04
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju
sredstev za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 11/02) in Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2004
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, 14
a/03) objavlja Mestna občina Velenje, Titov
trg 1, Velenje v sodelovanju z Novo Ljubljansko banko, d.d., Ljubljana, Podružnica
Savinjsko–Šaleška, Rudarska 3, Velenje
javni razpis
za dodelitev posojil za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Mestni
občini Velenje
1. Predmet razpisa: predmet razpisa so
sredstva za dodelitev dolgoročnih posojil za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Mestni občini Velenje, v letu 2004, v skupni višini 30,000.000 SIT.
2. Pogoji in merila za odobritev posojil
2.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske
družbe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– ustrezajo merilom za male gospodarske družbe po 51. in 72. členu Zakona o
gospodarskih družbah (manj kot 50 zaposlenih, letni promet manjši od 7 mio EUR
ali bilančno vsoto manjšo od 5 mio EUR, so
neodvisna podjetja),
– imajo sedež dejavnosti in kraj naložbe
na območju Mestne občine Velenje,
– niso v prisilni poravnavi, stečaju ali
likvidaciji,
– niso v težavah in ne dobivajo državne
pomoči po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
– ne sodijo v sektorje kmetijstva, ribištva,
jeklarstva, premogovništva in transporta ter
pomoč namenjena spodbujanju izvoza.
2.2. Nameni: posojila se bodo dodelila za
naslednje namene: nakup zemljišča, investicije v komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč, nakup oziroma gradnje
objektov, nakup strojev in oprem ter nakup
patentov, licenc, know-how, nepatentiranega tehničnega znanja.
2.3. Merila: sredstva se bodo prednostno dodeljevala prosilcem, ki poleg pogojev
banke izpolnjevali tudi kriterije za ocenjevanje programov: obstoječe število delavcev in možnost novih zaposlitev, sodobna
tehnologija in inovativnost, vpliv na okolje,
donosnost, tržna naravnanost, dobičkonosnost, izvozni vidik, lastna udeležba.
2.4. Kreditni pogoji:
– obrestna mera 3,96% letno, nominalna, fiksna,
– plačilo obresti mesečno,
– odplačilna doba 1-5 let, polletno odplačilo glavnice,
– višina posameznega posojila: do 55%
predračunske vrednosti investicije, oziroma
največ 5,000.000 SIT,
– investitor mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 25% lastnih
sredstev,
– stroški odobritve: po veljavni tarifi
banke,
– kreditna sposobnost kreditojemalca
in zavarovanje odplačila kredita: v skladu z
bančnimi pogoji,
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– investicija se mora ohraniti v Mestni
občini Velenje vsaj 5 let po njenem zaključku,
– zgornje meje pri dodeljevanju državnih
pomoči so v višini 55% od vrednosti investicije za mala podjetja,
– zgornja višina intenzivnosti pomoči ne
sme biti presežena, ne glede na to, iz katerih javnih virov je pomoč dodeljena,
– prejemnik sredstev poda izjavo, da
za določen namen ni dobil državne pomoči
oziroma če jo je, kolikšen delež je že dobil
iz drugih javnih virov.
3. Vsebina vloge: vsebina vloge za dodelitev posojila je razvidna iz »obrazca–vloga
za dodelitev posojil za malo gospodarstvo v
MOV«, ki ga prosilci dobijo na Mestni občini
Velenje, ali v sprejemni pisarni (soba št. 10),
ali v Uradu za gospodarstvo in finance (soba
št. 67/V), Titov trg 1, Velenje, ali na NLB,
Podružnica Savinjsko-Šaleška, Rudarska 3,
Velenje (soba št. 307/III).
4. Rok za prijavo
Rok za oddajo vlog s predpisano dokumentacijo je do 20. 9. 2004, na naslov:
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje,
z oznako: »Ne odpiraj – prijava na razpis
za dodelitev posojila za malo gospodarstvo
v MOV« in polnim naslovom pošiljatelja,
na zadnji strani. Vlog, ki ne bodo prispele
pravočasno in pomanjkljivo izpolnjene, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
prosilcem.
Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge
bodo zavržene. Neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija
v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove
k dopolnitvi vlog. Rok za dopolnitev je 7 dni
od prejema obvestila. Vloge, ki jih vlagatelji
v roku ne bodo dopolnili, se zavržejo, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrnejo.
Upravičenost posojil bo potrdil ustrezni
organ banke in občine. Predlagatelji vlog
bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje
v 30 dneh po roku za oddajo vlog. Za odobreno posojilo sklene posojilojemalec pogodbo z banko.
Namensko porabo sredstev posojil spremlja in preverja banka in občinska
uprava. V primeru nenamenske porabe posojila, mora koristnik posojilo vrniti skupaj z
zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Dodatne informacije dobijo prosilci na
Mestni občini Velenje, Titov trg 1, Velenje, Uradu za gospodarstvo in finance, tel.
03/896-16-82, Metka Špindler ali na NLB,
Podružnica Savinjsko-Šaleška, Rudarska 3,
tel. 03/899-52-23, Snežana Markon.
Razpis je objavljen tudi na spletni strani
Mestne občine Velenje http://www.velenje.si/
(razpisi).
Mestna občina Velenje
Ob-20808/04
Na podlagi 74. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 96/02) objavlja Občina Ajdovščina
javni razpis
za oddajo kinodvorane v uporabo za
opravljanje kinematografske dejavnosti
Občina Ajdovščina oddaja v brezplačno
uporabo objekt kinodvorane v Ajdovščini,
Trg 1. slovenske vlade 1, za opravljanje
kinematografske dejavnosti.
Dvorana z opremo se oddaja v uporabo
v obstoječem stanju.
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Ponudniki morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– registrirani morajo biti za opravljanje
kinematografske dejavnosti in izpolnjevati
pogoje za opravljanje te dejavnosti,
– ponudnik mora organizirati kino predstave najmanj tri krat tedensko. Izbor filmov
mora ustrezati kulturnim potrebam vseh
skupin občanov,
– ponudnik mora zagotoviti tekoče vzdrževanje kinodvorane,
– ponudnik mora omogočiti uporabo
dvorane za prireditve, ki so v organizaciji ali
interesu občine.
Ponudniki morajo prijavi priložiti:
– dokazilo o registraciji (redni izpisek iz
sodne ali druge ustrezne evidence, ki ne
sme biti starejši od 30 dni),
– predlog organizacije filmskih predstav,
– predlog programa uporabe kinodvorane za druge prireditve,
– dokazila o finančni sposobnosti (pravne osebe BON1, samostojni podjetniki
davčno napoved potrjeno s strani davčne
uprave),
– reference o dejavnosti ponudnika.
Kriteriji za izbiro so: kakovost in obseg
storitev, finančna sposobnost in reference.
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba o uporabi kinodvorane in opravljanju
kinematografske dejavnosti za nedoločen
čas z odpovednim rokom.
Ponudbe pošljejo ponudniki v zaprti kuverti na naslov Občina Ajdovščina, Cesta
5. maja 6a, 5270 Ajdovščina s pripisom
»Javni razpis – kinodvorana«. Rok za oddajo ponudb je 30. avgust 2004 do 12. ure.
Dodatne informacije dobijo ponudniki v
tajništvu občine, tel. 05/365-91-10.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 20 dneh po roku za oddajo ponudbe.
Občina Ajdovščina
Št. 320-4-1/2004-2
Ob-20884/04
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Dobrovnik za leto 2004 (Uradne objave Občine Dobrovnik, št. 2/2004), Pravilnika o postopku za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 66/01 in 53/02)
in 9. in 10. člena Pravilnika za sofinanciranje
programov ohranjevanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrovnik (Uradne objave Občine Dobrovnik, št. 3/2004),
objavlja Občina Dobrovnik
javni razpis
za sofinanciranje programov ohranjanja
in razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Dobrovnik za leto 2004
1. Naročnik: Občina Dobrovnik.
2. Naslov naročnika: Dobrovnik 297,
9223 Dobrovnik, tel. 02/577-68-80, telefaks 02/277-68-87, elektronski naslov: obcina.dobrovnik@siol.net.
3. Predmet razpisa: Občina Dobrovnik
namenja finančna sredstva za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v Občini Dobrovnik po tem
razpisu iz proračuna za leto 2004 v višini
3,000.000 SIT, in sicer za:
– urejanju kmetijskih zemljišč in kmetijske infrastrukture,
– investicijam in tehnološkim posodobitvam na kmetijah,
– spodbujanju preusmerjanja kmetij iz
konvencionalnega (ustaljenega) načina
kmetovanja v integrirano in ekološko usmerjeno kmetovanje,
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– izboljšanju genetskega potenciala v
živinoreji,
– preventivnim ukrepom na področju
zdravstvenega varstva domačih živali in
rastlin,
– sofinanciranje nakupa hladilnikov za
mleko najmanj 200 litrov kapacitete,
– sofinanciranju testiranja škropilnic in
pršilnikov ter sofinanciranje analiz zemlje
in krme,
– razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
– spodbujanju različnih oblik izobraževanja kmečkega prebivalstva,
– sofinanciranju posameznih ukrepov,
katerih namen je kompenzirati izpad prihodka zaradi elementarnih nesreč v kmetijstvu.
4. a) Pogoji in višina razpisanih sredstev
pomoči:
– pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za pridobitev sredstev iz naslova sofinanciranja programov ohranjanja in razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Dobrovnik
so navedeni v tem javnem razpisu in v razpisni dokumentaciji. Zainteresirani vlagatelji
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od
dneva objave javnega razpisa dalje na naslovu Občina Dobrovnik, Dobrovnik 297,
9223 Dobrovnik, v tajništvu občine, pri Mariji Sekereš, v času uradnih ur.
b) Upravičenci:
– na razpis se lahko prijavijo fizične
osebe – kmetje in pravne osebe s stalnim
prebivališčem oziroma sedežem v Občini
Dobrovnik, ki se ukvarjajo s pridelavo in
predelavo hrane, dopolnilno dejavnostjo na
kmetiji ter s promocijo in izobraževanjem na
področju razvoja kmetijstva in podeželja, ki
se izkažejo s potrdilom o statusu kmeta ali
MID številko kmetije – za fizične osebe oziroma z izpisom iz registra pravnih oseb – za
pravne osebe.
1. Urejanje kmetijskih zemljišč in kmetijske infrastrukture
1.1. Manjša zemeljska dela – male agromelioracije
Sredstva so namenjena upravičencem
za izvedbo manjših zemeljskih del, kot so:
ureditev pašnikov do končne postavitve
električne ograje, krčenje drevesne zarasti in grmičevja, čiščenje in izkop jarkov,
planiranje terena, drenažiranje kmetijskih
zemljišč, izgradnja manjših vodnih zajetij za
potrebe namakanja kmetijskih zemljišč ter
druga manjša zemeljska dela z namenom
izboljšanja rodovitnosti tal oziroma pogojev
obdelave kmetijskih zemljišč.
a) Višina razpisanih sredstev: 300.000
SIT;
– sofinancirajo se do 40% upravičenih
stroškov postavitve pašnika na novo, vendar največ do višine 40.000 SIT/ha na posamezno kmetijsko gospodarstvo oziroma
upravičenca in do 40% upravičenih stroškov
obnove obstoječega pašnika, vendar največ do višine 20.000 SIT/ha na posamezno
kmetijsko gospodarstvo oziroma upravičenca v tekočem letu, in sicer za nakup in postavitev električnega pastirja ali mreže,
b) Pogoji za pridobitev pomoči:
– kopija katastrskega načrta,
– program del, ki ga potrdi pristojna kmetijska svetovalna služba,
– račun o opravljenih strojnih delih in nakupu opreme,
– gradbena dokumentacija in pridobljena
ustrezna upravna dovoljenja, kolikor je le-ta
potrebna,
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– zemljiškoknjižni izpisek iz katerega je
razvidno, da je vlagatelj lastnik ali solastnik
kmetije in ima v uporabi najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih zemljišč,
– zakupna pogodba, sklenjena za obdobje najmanj 5 let, v primeru zakupa zemljišč,
na katerih je bil izveden ta ukrep.
2. Investicije in tehnološke posodobitve
v kmetijstvu
2.1. Sofinanciranje izdelave projektne
dokumentacije za hleve
Namen ukrepa je kritje stroškov izdelave projektne dokumentacije (PGD, PZI projekti) in poslovnega načrta za novogradnje,
rekonstrukcije ali adaptacije objektov za rejo
domačih živali.
a) Višina razpisanih sredstev: 400.000
SIT;
– sofinancira se do 12% upravičenih
stroškov celotne investicije začete v tekočem letu oziroma maksimalno do 100.000
SIT upravičenih stroškov posamezne investicije, začete v tekočem letu za izdelavo
projektne dokumentacije in poslovnega načrta, in sicer za: novogradnjo, rekonstrukcijo
ali adaptacijo objekta.
b) Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun o plačilu projektne dokumentacije
ali račun o nabavi gradbenega materiala in
izvedbi gradbeno obrtniških del, (iz računa
mora biti razvidna vrsta opravljene storitve),
– račun o plačilu poslovnega načrta,
potrjen s strani kmetijske svetovalne službe ali druge pooblaščene organizacije (iz
računa mora biti razvidna vrsta opravljene
storitve),
– pozitivno mnenje pristojne svetovalne
službe k predvideni investiciji.
3. Projekti na področju kmetijstva
3.1. Podpora preusmeritvam kmetij v
integrirano pridelavo hrane
Podpora je namenjena kmetijam, ki se
preusmerjajo iz ustaljenega načina kmetovanja v integrirano pridelavo vseh kmetijskih
kultur z namenom nadzorovane uporabe
gnojil in fitofarmacevtskih sredstev.
a) Višina razpisanih sredstev: 100.000
SIT;
– kritje upravičenih stroškov kontrole
integrirane pridelave rastlin pooblaščene
organizacije do 100% oziroma do višine
največ 20.000 SIT na posamezno kmetijsko gospodarstvo oziroma upravičenca v
tekočem letu.
b) Pogoji za pridobitev pomoči:
– dokazilo (certifikat) o vključenosti v
integrirano pridelavo,
– račun oziroma potrdilo o vplačilu stroškov kontrole integrirane pridelave v tekočem letu,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne
službe.
3.2. Podpora preusmeritvam kmetij v
ekološko kmetovanje
Podpora je namenjena kmetijam, ki
se preusmerjajo iz konvencionalnega t.j.
ustaljenega načina kmetovanja v ekološko
kmetovanje.
a) Višina razpisanih sredstev: 100.000
SIT;
– kritje upravičenih stroškov kontrole
ekološke pridelave rastlin pooblaščene
organizacije do 100% oziroma do višine
največ 20.000 SIT na posamezno kmetijsko gospodarstvo oziroma upravičenca v
tekočem letu.
b) Pogoji za pridobitev pomoči:
– dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo
ekoloških kmetij,

– račun oziroma potrdilo o vplačilu stroškov kontrole ekološke pridelave v tekočem
letu,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne
službe.
3.3. Promocija trženja kmetijskih pridelkov
Namen ukrepa je podpora različnim oblikam prodaje na integriran način pridelanega
sadja in zelenjave ter ekoloških pridelkov in
izdelkov (ekološka tržnica). Prav tako je cilj
ukrepa pomoč pri oblikovanju organizacij
proizvajalcev po zahtevah predloga novega
tržnega reda za sveže sadje, gobe, zelenjavo in okrasne rastline.
a) Višina razpisanih sredstev: 100.000
SIT;
– sofinancirajo se stroški stojnin na tržnicah do 100% ali do višine največ 10.000 SIT
na posameznega vlagatelja v tekočem letu,
– sofinancirajo se začetni stroški (vsi
splošni stroški, kot so najem poslovnih prostorov, nakup pisarniške opreme vključno z
računalniško in programsko opremo, stroški
administracije in upravne takse), ustanavljanja organizacij proizvajalcev sadja, gob in
zelenjave, priznanih s strani Ministrstva za
kmetijstvo gozdarstvo in prehrano do višine
100% v prvem letu. Vsako naslednje leto se
pomoč zmanjšuje za 20% tako, da v petem
letu po ustanovitvi sme znašati največ do
20% upravičenih stroškov. Znesek pomoči v posameznem letu ne sme presegati
100.000 SIT na posamezno organizacijo
upravičenko.
b) Pogoji za pridobitev pomoči:
1. za stojnino na tržnici:
– račun organizatorja izvedbe kmečke
tržnice za stojnino na tržnicah,
2. za sofinanciranje ustanavljanja organizacij proizvajalcev sadja, gob, zelenjave
in okrasnih rastlin
– pogodba o sofinanciranju izvedenih
aktivnosti pri ustanavljanju organizacij proizvajalcev sadja in zelenjave s pooblaščeno
organizacijo.
4. Izboljšanje genetskega potenciala v
živinoreji
Namen ukrepa je skozi program osemenjevanja s strani pooblaščene veterinarske
organizacije izboljšati prirejo mleka in mesa
na kmetijah z uporabo semena kvalitetnih
plemenjakov.
a) Višina razpisanih sredstev: 200.000
SIT;
– do 40% upravičenih stroškov prvega
osemenjevanja govejih plemenic, plemenskih svinj, kobil in drobnice v letu 2004.
b) Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije, ki opravlja storitev osemenjevanja živine v kmečki reji.
5. Preventivni ukrepi na področju zdravstvenega varstva domačih živali in rastlin
Namen ukrepa je z izvedbo preventivnih
ukrepov pri živalih izboljšati njihovo zdravje,
dolgoživost in kondicijo s ciljem proizvodnje
kakovostnega mleka in mesa na kmetijah.
Sofinancirajo se naslednji ukrepi:
– preventivno zatiranje parazitov pri govedu, konjih in drobnici (dehelmentizacija),
– analize krvi,
– antibiogrami,
– mastitis.
a) Višina razpisanih sredstev: 200.000
SIT;
– subvencija znaša do 30% upravičenih
stroškov za izvedbo navedenih preventivnih
ukrepov.
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b) Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun za izvedene storitve preventivnih ukrepov pooblaščene veterinarske organizacije v tekočem letu (iz računa mora biti
razvidna vrsta opravljene storitve).
6. Sofinanciranje nakupa hladilnika za
mleko z najmanj 200 litrov kapacitete
Namen ukrepa je ohranjanje kakovosti
mleka.
a) Višina razpisanih sredstev: 100.000
SIT;
– višina subvencije znaša do 50% investicije ali maksimalno 100.000 SIT na hladilnik v letu 2004.
b) Pogoji za pridobitev pomoči:
– najmanj 5 krav molznic,
– predložitev računa za nabavo hladilnika.
7. Sofinanciranje testiranja škropilnic in
pršilnikov ter sofinanciranje analize zemlje
in krme
Namen testiranja škropilnic in pršilnikov
je optimalna raba zaščitnih sredstev in s tem
zmanjševanje onesnaženosti tal in okolja.
a) Višina razpisanih sredstev: 200.000
SIT;
– do 50% upravičenih stroškov za testiranje škropilnic in pršilnikov,
– do 50% upravičenih stroškov za analizo zemlje in krme.
b) Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun za izvedene storitve pooblaščene
organizacije s seznamom in podpisi uporabnikov storitev: testiranja škropilnic, pršilnikov,
– račun pooblaščene organizacije za
analizo zemlje in krme.
8. Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Namen ukrepa je pospeševanje razvoja
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki omogočajo kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile – družinskih
članov.
a) Višina razpisanih sredstev: 600.000
SIT;
– sofinancira se do 40% oziroma maksimalno do višine 400.000 SIT (na projekt)
upravičenih stroškov za investicije za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti, začete
v tekočem letu, in sicer za: nakup strojev,
naprav in opreme ter za gradbena in obrtniška dela.
b) Pogoji za pridobitev pomoči:
– vloga, ki mora vsebovati: osnovne podatke o prosilcu, plan izvedbe oziroma dokončanja investicije in finančno konstrukcijo
investicije,
– potrdilo o statusu kmeta prosilca,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje
(če gre za gradnjo objekta) oziroma odločbo o priglasitvi del (če gre za adaptacijo
objekta),
– račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o izvedenih delih (izjava),
– fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni investiciji v primeru, če le – ta
še ni registrirana,
– mnenje kmetijske svetovalne službe o
upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.
9. Izobraževanje in društvene dejavnosti
9.1. Programi izobraževanja kmetov
Namen ukrepa je sofinanciranje programov izobraževanja kmetijske svetovalne
službe in programov ostalih verificiranih
izvajalcev izobraževanja.
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a) Višina razpisanih sredstev: 200.000
SIT;
– pooblaščenim izvajalcem izobraževanja posameznih programov se krijejo
upravičeni stroški izobraževanja do 50% po
predhodno odobrenem programu Odbora za
kmetijstvo Občine Dobrovnik,
– kmetom (udeležencem izobraževanja) izven posameznih programov se
krijejo upravičeni stroški izobraževanja
do višine 50% po predhodno odobrenem
programu Odbora za kmetijstvo Občine
Dobrovnik.
b) Pogoji za pridobitev pomoči:
– za pooblaščene izvajalce izobraževanja: vloga za sofinanciranje s priloženim
računom o izvedeni storitvi ali finančno
ovrednoten program izobraževalne dejavnosti izvajalca z ustreznimi dokazili (iz
vloge mora biti razvidna kotizacija oziroma
participacija kmetov za posamezne oblike
izobraževanj oziroma usposabljanj, če se
izvajalec za njo odloči) in seznam udeležencev izobraževanja,
– za udeležence izobraževanja (kmete):
račun oziroma dokazilo o udeležbi na izobraževanju (programu izobraževanja).
9.2. Sofinanciranje dejavnosti strokovnih
društev
Namen ukrepa je sofinanciranje programov oziroma izvedene aktivnosti posameznih društev s področja kmetijstva, (ki
so neprofitna in se ne ukvarjajo s pridobitno
dejavnostjo) za izvedbo strokovnega dela
– strokovnih prireditev (razstave, demonstracije, predavanja) in izdajo strokovnih
publikacij.
a) Višina razpisanih sredstev: 300.000
SIT;
– sofinancira se do 40% upravičenih
stroškov priprave razstave, demonstracije,
predavanja in izdaje strokovne publikacije.
b) Pogoji za pridobitev pomoči:
– dokazila o stroških s pripravo razstave,
demonstracije, predavanja oziroma izdaje
strokovne publikacije (fotokopije računov),
– finančno ovrednoten letni program dela
ali poročilo o izvedeni aktivnosti,
– potrdilo o registraciji društva (če je društvo ustanovljeno na novo).
10. Zavarovanje proti elementarnim nesrečam v kmetijstvu
Namen ukrepa je sofinanciranje zavarovalnih premij pri intenzivni proizvodnji poljščin, vrtnin in intenzivnih nasadov in sicer za
najmanj 1 ha poljščin, najmanj 10 a vrtnin in
najmanj 25 a intenzivnih nasadov.
a) Višina razpisanih sredstev: 200.000
SIT;
– do 30% upravičenih stroškov zavarovalne premije oziroma najmanj 1.000 SIT.
b) Pogoji za pridobitev pomoči:
– sklenjena zavarovalna polica za tekoče leto,
– potrdilo o plačilu zavarovalne premije.
Vloge za subvencije morajo biti predložene najpozneje do konca meseca novembra 2004.
Vloge, ki bodo prispele na občino do
konca posameznega meseca, se obravnavajo do 15. v naslednjem mesecu. Prepozno
prispele vloge oziroma vloge, ki bodo neustrezno opremljene, se zavrže, neutemeljene pa zavrne.
V primeru, če se sredstva katere od
postavk iz tega razpisa ne izkoristijo v celoti, se lahko preostali znesek prenese na
postavko, v kateri primanjkuje sredstev, in
sicer šele na začetku meseca decembra.
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Prednost v takem primeru imajo vlagatelji,
ki so vlogo oddali prej.
Občina Dobrovnik
Ob-21037/04
Zdravilišče Laško, Medicina in turizem
d.d., Zdraviliška cesta 4, Laško, objavlja
razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izdelavo PGD, PZI dokumentacije
1. Predmet razpisa: izdelava PGD, PZI
dokumentacije v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije
(Ur. l. RS, št. 35/98) na osnovi Odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Zdravilišče Laško za objekte:
Terme Laško (hotel, wellness del, gostinski
del, konferenčni del, garažni del) po vsebini
in pogojih določenih z odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem
načrtu Zdravilišče Laško.
2. Vsebina ponudbe:
2.1. firma oziroma naziv ponudnika,
2.2. registracija dejavnosti,
2.3. idejna zasnova objektov,
2.4. ocena vrednosti investicije,
2.5. ponudbeni predračun,
2.6. plačilni pogoji,
2.7. terminski plan izvedbe,
2.8. podatki o kadrih, ki bodo vodili dela
in podizvajalci,
2.9. reference o podobnih izvedenih
delih.
3. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– celovitost in kvaliteta ponudbe,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– garancija za pravočasno in kvalitetno
izvedbo del,
– liste referenčnih objektov,
– najcenejši ni nujno najugodnejši.
Ponudbe z oznako »Ne odpiraj – Ponudba – Za izdelavo PGD, PZI dokumentacije
Terme Laško» je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti na naslov: Zdravilišče Laško
d.d., Zdraviliška 4, 3270 Laško, do srede,
1. 9. 2004 do 12. ure.
Nepopolne in nejasne ponudbe bodo
izločene.
Investitor si pridržuje pravico, da v primeru neustreznih ponudb ali drugih razlogov ne sprejme nobene izmed prejetih
ponudb in ne sklene pogodbe o izvajanju
del.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
udeležence razpisna komisija obvestila najkasneje v 30 dneh.
Zdravilišče Laško,
Medicina in turizem d.d.
Ob-21038/04
Zdravilišče Laško, Medicina in turizem
d.d., Zdraviliška cesta 4, Laško, objavlja
razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izdelavo PGD, PZI dokumentacije
1. Predmet razpisa: izdelava PGD, PZI
dokumentacije v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije
(Ur. l. RS, št. 35/98) na osnovi Odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Zdravilišče Laško za objekte
vodnih ureditev, in sicer:
– širitev struge Savinje na levem bregu
nasproti Zdravilišča Laško,
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– ureditev levega brega Savinje do mostu Jagoče,
– ureditev desnega brega Savinje ob obstoječem zdravilišču,
– ureditev desnega brega Savinje ob objektu Terme Laško in Turistično trgovski in
kongresni center,
– ureditev izliva Rečice,
– ureditev mrtvice Savinja-Lava,
– zadrževalnik proda na Rečici;
po vsebini in pogojih določenih z odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o
ureditvenem načrtu Zdravilišče Laško.
2. Vsebina ponudbe:
2.1. firma oziroma naziv ponudnika,
2.2. registracija dejavnosti,
2.3. idejna zasnova objektov,
2.4. ocena vrednosti investicije,
2.5. ponudbeni predračun,
2.6. plačilni pogoji,
2.7. terminski plan izvedbe,
2.8. podatki o kadrih, ki bodo vodili dela
in podizvajalci,
2.9. reference o podobnih izvedenih
delih.
3. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– celovitost in kvaliteta ponudbe,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– garancija za pravočasno in kvalitetno
izvedbo del,
– liste referenčnih objektov,
– najcenejši ni nujno najugodnejši.
Ponudbe z oznako »Ne odpiraj – Ponudba – Za izdelavo PGD, PZI dokumentacije
Vodne ureditve » je potrebno dostaviti v
zapečateni kuverti na naslov: Zdravilišče
Laško d.d., Zdraviliška 4, 3270 Laško, do
srede, 1. 9. 2004 do 12. ure.
Nepopolne in nejasne ponudbe bodo
izločene.
Investitor si pridržuje pravico da v primeru neustreznih ponudb ali drugih razlogov
ne sprejme nobene izmed prejetih ponudb
in ne sklene pogodbe o izvajanju del.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
udeležence razpisna komisija obvestila najkasneje v 30 dneh.
Zdravilišče Laško,
Medicina in turizem d.d.

Javne dražbe
Ob-21042/04
Popravek
V objavi javne dražbe za prodajo nepremičnine v lasti Občine Ljubno, objavljene v
Uradnem listu RS, št. 80 z dne 23. 7. 2004,
Ob-19882/04, se je v celotni vsebini objave
napačno pojavila beseda Cesta v Republikaastke, ki pa se pravilno glasi: Cesta v
Rastke.
Uredništvo
Ob-20890/04
Na podlagi 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03 in 77/03) ter na podlagi Odloka o programu prodaje državnega finanč-
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nega in stvarnega premoženja za leti 2003
in 2004, Republika Slovenija, Ministrstvo za
okolje prostor in energijo, Agencija RS za
okolje, Vojkova 1b, Ljubljana, objavlja
javno dražbo nepremičnine
1. Predmet prodaje: stanovanjska stavba
in pripadajoče zemljišče v ulici Alme Vivoda
11, Piran, parc. št. 1349 – v izmeri 52 m2,
vpisana v ZKV 448, k.o. Piran-mesto.
Izklicna cena je 29,110.000 SIT.
Ogled je možen po predhodnem dogovoru z Lucijanom Korva, na tel. 05/662-26-41
oziroma GSM 051/755-315, Agencija RS za
okolje, Območna pisarna Koper, Pristaniška
12, Koper.
Vse informacije v zvezi z javno dražbo lahko interesenti dobijo pri Urški Ilič
Vidergar, tel. 01/478-44-60 ali GSM
051/335-634 ali mag. Stanislavu Zarniku,
tel. 01/478-41-19, vsak delovni dan med
10. in 12. uro.
2. Pogoji in pravila javne dražbe:
1. Nepremičnina skupaj s pripadajočim
zemljiščem se odproda v celoti po sistemu
videno-kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnine in stroške prepisa plača kupec.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene:
dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno za
100.000 SIT.
3. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora
biti sklenjena v roku 30 dni po opravljeni javni dražbi. V primeru, da izbrani dražitelj iz
razlogov na njegovi strani v danem roku ne
bo pristopil k podpisu pogodbe, bo ponudnik
zadržal kavcijo.
5. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10%
izklicne cene na podračun proračuna
RS št. 01100-6300109972, sklic na 18
25232-7200005-2004. Po opravljeni javni
dražbi se dražiteljem, ki na javni dražbi
ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni brez
obresti.
6. Način in rok plačila: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni
od podpisa pogodbe na podračun proračuna RS, št. 01100-6300109972, sklic na 18
25232-7200005-2004. Položena kavcija se
všteje v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: dražitelji morajo najkasneje eno uro
pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo
udeležbo (sicer bodo izločeni iz javne dražbe) in predložiti (v originalu):
– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(pravna oseba), tuj državljan oziroma tuja
pravna oseba mora priložiti potrdilo, ki ga institucije v njegovi državi, ki so enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo
za slovenske državljane oziroma pravne
osebe. Kolikor takega potrdila ne morejo
pridobiti, pa morajo predložiti lastno izjavo,
overjeno pri notarju, da pod kazensko in
materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
dražitelj ni imel blokade TRR (velja za pravne osebe). Tuja pravna oseba mora predložiti istovrstna potrdila, ki jih izdajajo institucije v njegovi državi, ki so enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdila
za slovenske pravne osebe, kolikor pa ta-

kega potrdila ne morejo dobiti, pa morajo
predložiti lastno izjavo, overjeno pri notarju,
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokade TRR,
– izpisek iz registra pravnih oseb (pravne
osebe) oziroma fotokopijo identifikacijskega
dokumenta (fizične osebe),
– pisno notarsko overjeno pooblastilo v
primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo fizično ali
pravno osebo,
– matično, davčno in telefonsko številko.
8. Pravila javne dražbe: javna dražba se
izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03 in 77/03). Nadzor nad izvedbo javne
dražbe izvaja pristojna komisija.
9. Datum, čas in kraj javne dražbe: 1. 9.
2004 ob 10. uri.
Javna dražba se bo odvijala v v poslovnih prostorih Agencije RS za okolje, Območne pisarne Koper, Pristaniška 12, Koper, II.
nadstropje.
10. Prodajalka si pridržuje pravico
ustaviti postopek prodaje pred sklenitvijo
pogodbe.
Agencija RS za okolje

Razpisi delovnih
mest
Su 20/2004-11(01)
Ob-20812/04
Okrožno sodišče v Ljubljani, Ljubljana,
Tavčarjeva 9, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec),
2 prosti delovni mesti za nedoločen čas.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji
pravosodni svetovalec I.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom.
Delovno razmerje bomo sklenili s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrožno
sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
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– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z
opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrožno
sodišče v Ljubljani, kadrovska služba (javni
natečaj), Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Kandidati bodo pisno obveščeni v
15 dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/200-59-00.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Št. 111-02/04-3011
Ob-20813/04
Ministrstvo za pravosodje, Uprava za
izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za
prestajanje kazni zapora Ig, objavlja javni
natečaj za prosto delovno mesto
paznica, pooblaščena uradna oseba
(1 kandidatka), ki se lahko opravlja v nazivih
paznica III, paznica II in paznica I.
Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
42/02) in Zakonom o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 56/02), morajo kandidatke izpolnjevati še naslednje pogoje:
– srednja izobrazba splošne, tehnične
oziroma druge ustrezne smeri,
– 6 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni upravni izpit,
– vozniški izpit B kategorije,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– nekaznovanost,
– ženska.
Delo se bo opravljalo v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig na Igu in na terenu.
Delo se opravlja v turnusu.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom in
poskusnim delom treh mesecev.
V skladu z Zakonom o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02), lahko za delovna
mesta kandidirajo tudi osebe, ki nimajo
opravljenega strokovnega upravnega izpita, pod pogojem, da bodo v primeru
izbora na delovno mesto navedeni izpit
opravile najkasneje v letu dni od imenovanja v naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidatke priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o zaključku srednje šole,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pismene prijave z zahtevanimi dokazili in
opisom delovnih izkušenj v osmih dneh po
objavi na naslov: Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni
zapora Ig, Ig 136, 1292 Ig, s pripisom za
»Javni natečaj«. Izpolnjevanje pogoja nekaznovanosti in dejstvo, da zoper kandidatko ni bil uveden kazenski postopek za
naklepno storjeno dejanje, ki se preganja
po uradni dolžnosti, se preizkusi na podlagi
pisne izjave kandidatke.
Za preverjanje izpolnjevanja pogojev bo
s kandidatkami opravljen osebni razgovor in
psihološko testiranje.

Št.

Kandidatke bomo o izboru pisno obvestili v petnajstih dneh po opravljenem
postopku.
Za dodatne informacije smo vam na voljo
na telefon 01/420-19-11.
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij
Zavod za prestajanje kazni zapora Ig
Št. 111-1/2004/7
Ob-20814/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in
110/02), Ministrstvo za promet, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev
trg 2, 6000 Koper, v sektorju Pomorska inšpekcija, objavlja javni natečaj za uradniško
delovno mesto
inšpektor za plovbo po celinskih vodah.
1. Kraj opravljanja dela: na sedežu Ministrstva za promet, Uprave Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, Koper
in na območju Republike Slovenije.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
inšpektor.
3. Delo se opravlja v nazivih: inšpektor III,
inšpektor II ali inšpektor I. Javni uslužbenec
bo naloge izvrševal 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;
aktivno znanje uradnega jezika; aktivno
znanje jezika narodne skupnosti (italijanski
jezik); da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti; da oseba ni
bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– univerzitetna izobrazba strojne smeri,
visoka strokovna izobrazba – promet in pomorstvo, smer ladijsko strojništvo,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– upravitelj stroja na ladji s pogonskim
strojem z močjo 3000 kW ali več,
– znanje angleškega jezika,
– znanje dela z računalnikom.
6. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati
predložiti za zasedbo delovnega mesta:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, strokovnem izpitu za
inšpektorja,
– dokazilo o aktivnem znanju jezika
narodne skupnosti (italijanski jezik – višja
raven),
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba.
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.
7. Naloge na delovnem mestu so:
– opravljanje inšpekcijskega nadzorstva,
– vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom o plovbi po ce-
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linskih vodah, Zakonom o inšpekcijskem
nadzoru, Zakonu o splošnem upravnem
postopku in drugimi predpisi,
– izvajanje ukrepov v skladu z Zakonom
o prekrških, vlaganje kazenskih ovadb za
kazniva dejanja,
– samostojno oblikovanje poročil o stanju na področju dela pomorske inšpekcije,
– vodenje predpisanih in internih evidenc
s področja inšpekcijskega nadzora,
– občasno opravljanje dela pomorskega
inšpektorja,
– nudenje pravne in strokovne pomoči.
8. Skladno 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
letu dni po imenovanju 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.
9. 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.
10. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne
prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v petnajstih dneh od dneva objave
javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za
promet, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper.
Kandidati bodo pisno obveščeni v osmih
dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 05/663-21-00.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za promet,
Uprava Republike Slovenije
za pomorstvo
Št. 124-73/2004
Ob-20815/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 110/02)
objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58, 1000
Ljubljana, javni natečaj za uradniško delovno mesto
pripravnik/ca v službi za pravne zadeve.
1. Kraj opravljanja dela: Dunajska 56,
58, Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
pripravnik.
3. Vrsta delovnega razmerja: določen
čas 10 mesecev, s polnim delovnim časom.
4. 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
pravne smeri.
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Prednost bodo imeli kandidati s smeri
civilno pravo ali s poznavanjem področja
civilnega prava.
5. 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),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– dokazila o izpolnjevanju prednostnih
kriterijev,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih.
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).
6. 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.
Obravnavali bomo le popolne vloge s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in
prednostnih kriterijev.
7. 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 ali na elektronski naslov:
gp.mkgp@gov.si, v zaprti ovojnici, z označbo: »Javni natečaj – pripravnik v Službi za
pravne zadeve«.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v
30 dneh po opravljeni izbiri. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na
tel. 01/478-93-08.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-20816/04
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-60-01,
faks 01/478-60-58 objavlja javni natečaj za
prosto delovno mesto
pripravnik/ca – svetovalec/ka za usposabljanje za opravo državnega izpita iz
javne uprave.
Posebni pogoj za zasedbo delovnega
mesta:
– univerzitetni/a diplomirani/a pravnik/ca.
Splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– aktivno obvladovanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– oseba ne sme biti pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme
biti obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– oseba ne sme biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee.
K prijavi z življenjepisom mora
kandidat/ka predložiti:
– fotokopijo diplome,
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je
državljan/ka Republike Slovenije ter da ni
bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
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po uradni dolžnosti, in da ni bil/a obsojen/a
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev.
Izbrani/a kandidat/ka bo delo opravljal/a
kot pripravnik/ca. Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 10 mesecev, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal/a na
sedežu Ministrstva za zdravje, Štefanova
5, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pisne prijave,
v zaprti ovojnici z označbo “za javni natečaj” in navedbo delovnega mesta, s
kratkim življenjepisom in zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v 8
dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za
zdravje, Sekretariat, Štefanova 5, Ljubljana oziroma na elektronski naslov: ministrstvo.zdravje@gov.si. Obravnavali bomo
samo pravočasne in popolne vloge. Dodatne informacije dobite po tel. 01/478-60-29.
Kandidate bomo o izboru obvestili v 8 dneh
po odločitvi.
Ministrstvo za zdravje
Št. 69/2004
Ob-20817/04
Svet Vrtca Pedenjped, Cerutova ulica 6,
1000 Ljubljana, razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora izpolnjevati pogoje iz
53. oziroma 145. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 115/03 – uradno
prečiščeno besedilo).
Izbrani kandidat bo imenovan za petletno
mandatno obdobje od 1. 11. 2004.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Vrtca Pedenjped, Cerutova ulica
6, 1000 Ljubljana, s pripisom za razpis za
ravnatelja.
Prijavi priložite kratko vizijo razvoja
vrtca.
Kandidati bodo obveščeni o izboru v zakonitem roku.
Svet vrtca ne bo obravnaval nepopolnih vlog.
Vrtec Pedenjped
Št. 10/2-2004
Ob-20818/04
Vodja Okrožnega državnega tožilstva v
Ljubljani na podlagi prvega odstavka 56.
člena Zakona o državnem tožilstvu (Ur. l.
RS, št. 14/03), 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) ter določb Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS,
št. 22/04), objavlja javni natečaj za 2 prosti
uradniški delovni mesti
višji pravosodni svetovalec/višja
pravosodna svetovalka – strokovni
sodelavec/ka.
Za delovno mesto višjega pravosodnega svetovalca-strokovnega sodelavca
je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih: višji pravosodni svetovalec III, višji
pravosodni svetovalec II in višji pravosodni
svetovalec I.
Izbrani kandidat/ka bo naloge izvrševal/a
v nazivu višji pravosodni svetovalec III na
Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani,
Slovenska cesta št. 41, Ljubljana.
Opis del in nalog:
– proučevanje zadev, ki mu jih dodeli
okrožni državni tožilec, priprava strokovne
podlage za sprejem odločitve, priprava odločitve in obrazložitve odločitve,
– spremljanje in proučevanje sodne
prakse in strokovne literature,

– pripravljanje osnutkov poročil, analiz in
informacij po usmeritvah tožilca,
– sprejemanje na zapisnik ovadb ter
drugih vlog pod vodstvom in po naročilu
tožilca in opravljanje drugih opravil v okviru
dežurne službe,
– opravljanje potrebnih opravil v zvezi z
opuščanjem kazenskega pregona ter
– opravljanje drugih strokovnih del in nalog po odredbi vodje tožilstva ali tožilca.
Poleg splošnih pogojev, določenih z
Zakonom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS,
št. 46/02) ter pogojev določenih v drugem
odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– znanje svetovnega jezika ter
– poznavanje dela z računalnikom.
Z izbranima kandidatoma/kandidatkama
bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja navedenega v prejšnji alinei.
Potrdili iz pete in šeste alinee prejšnjega
odstavka, ob prijavi lahko nadomesti izjava
kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in o tem,
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter
da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja navedenega v peti alinei
prejšnjega odstavka. Potrdili bodo izbrani
kandidati morali predložiti pred imenovanjem v naziv.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne
prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva
objave na naslov: Okrožno državno tožilstvo
v Ljubljani, Slovenska cesta št. 41, Ljubljana
ali na elektronski naslov: odt.lj@dt-rs.si. Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja smo na voljo na tel. 01/252-85-00
(Urad Okrožnega državnega tožilstva v
Ljubljani).
Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani
Št. 111-02-36/2004/1
Ob-20819/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto
notranji revizor – podsekretar v Notranjerevizijski službi.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj.
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Drugi posebni pogoji:
1. državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv),
2. opravljen izpit za revizorski naziv državni notranji revizor ali pred 21. 12. 2002
vpisan program izobraževanja oziroma pridobljen naziv preizkušeni notranji revizor,
revizor, pooblaščeni revizor, državni revizor, če kandidat predloži certifikat oziroma
potrdilo o opravljenih vseh izpitih, ki ga je
izdal Slovenski inštitut za revizijo ali Ministrstvo za finance ali Računsko sodišče ali
priznan naziv državni notranji revizor na
podlagi revizorskega naziva, pridobljenega v tujini ali Republiki Sloveniji.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da ima državljanstvo Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev.
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 (v
kolikor ga kandidat ima),
– dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje
drugih posebnih pogojev.
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 Notranjerevizijski službi Ministrstva za
finance, Prežihova 4, Ljubljana, v nazivu
notranji revizor – podsekretar. Delo na delovnem mestu notranji revizor – podsekretar
se opravlja samo v nazivu notranji revizor
– 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 za delovno mesto notranji
revizor – podsekretar pošljite v zaprti
ovojnici z označbo “za javni natečaj št.
111-02-36/2004“ 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.

Št. 1/40-2004
Ob-20889/04
Svet Knjižnice Grosuplje razpisuje delovno mesto
direktorja Knjižnice Grosuplje.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat,
ki poleg splošnih pogojev, izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne,
organizacijske ali druge ustrezne smeri,
– bibliotekarski izpit,
– pet let delovnih izkušenj po opravljenem bibliotekarskem izpitu na področju
knjižničarstva,
– znanje enega svetovnega jezika,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Kandidati za direktorja morajo v prijavi na
razpis predložiti razvojni program zavoda.
Mandat direktorja traja pet let, po izteku
te dobe je lahko ponovno imenovan. Kandidati naj pošljejo ponudbe v osmih dneh po
objavi na naslov: Knjižnica Grosuplje, Adamičeva cesta 15, 1290 Grosuplje, s pripisom
„Za svet knjižnice – razpis“. Kandidati bodo
o izboru obveščeni v osmih dneh po sklepu
sveta knjižnice.
Knjižnica Grosuplje
Št. 111-88/04-0515
Ob-20941/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na
podlagi 4. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike
mednarodnih sodišč (Uradni list RS, št.
64/01 in 59/02):
– 2 mesti kandidatov za izvolitev za
sodnika Mednarodnega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo.
Razpisni pogoji:
– diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje
za izvolitev na sodniško mesto vrhovnega
sodnika po določbah zakona, ki ureja sodniško službo ali pogoje za izvolitev za sodnika
ustavnega sodišča,
– visok moralni ugled, nepristranskost in
neoporečnost,
– strokovno uveljavljenost na področju
kazenskega prava in mednarodnega prava,
vključno z mednarodnim humanitarnim pravom in pravom človekovih pravic,
– aktivno znanje jezika ali vsaj enega
od jezikov, ki se pri sodišču uporabljajo kot
uradni jezik (angleški ali francoski).
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3. Prijave je potrebno vložiti
v 15 dneh po objavi. K prijavi mora biti
priložen tudi opis strokovne dejavnosti po
zadnjem pridobljenem strokovnem oziroma
znanstvenem naslovu.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-20946/04
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) Urad
Vlade Republike Slovenije za verske skupnosti objavlja javni natečaj za uradniško
delovno mesto
svetovalec.
Naloge uradniškega delovnega mesta je
mogoče opravljati v dveh zaporednih nazivih: svetovalec II in svetovalec I.
Naloge na delovnem mestu so:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov.
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Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
– najmanj 3 leta in 8 mesecev delovnih
izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje angleškega jezika.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z
univerzitetno izobrazbo pravne smeri. Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita
iz javne uprave, mora ta pogoj izpolniti v letu
dni po sklenitvi delovnega razmerja.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki so
določeni s predpisi s področja delovnega
prava in pogoje iz drugega odstavka 88.
člena Zakona o javni 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,
– da ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
– da aktivno zna slovenski jezik.
Delo bo javni uslužbenec opravljal v
Uradu Vlade Republike Slovenije za verske
skupnosti, Tržaška 21, Ljubljana.
Kandidati lahko prijave na javni natečaj
z življenjepisom in opisom delovnih izkušenj vložijo v 30 dneh po objavi javnega
natečaja. Prijavi morajo priložiti dokazila
o izpolnjevanju natečajnih pogojev (fotokopijo diplome, potrdilo o opravljenem
državnem izpitu iz javne uprave, potrdilo
o pridobljenih delovnih izkušnjah, potrdilo
o znanju tujega jezika, potrdilo, da niso
v kazenskem postopku (potrdilo ne sme
biti starejše od dneva uradne objave tega
javnega natečaja), potrdilo, da niso bili
pravnomočno obsojeni (potrdilo ne sme
biti starejše od dneva uradne objave tega
javnega natečaja), fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije).
Prijave pošljite na naslov: Urad Vlade
Republike Slovenije za verske skupnosti,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, z navedbo »ne
odpiraj – javni natečaj – svetovalec«.
Strokovna usposobljenost prijavljenih
kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka preverjala na podlagi predložene
dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom s kandidati.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili
v 45 dneh od poteka roka za prijavo na
natečaj. Izbranemu kandidatu bo izdana
upravna odločba, drugim kandidatom pa bo
vročen sklep, da niso bili izbrani.
Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo
o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Ta javni natečaj se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije in na spletni
strani Urada za verske skupnosti. Kot datum
objave javnega natečaja velja ta objava.
Urad za verske skupnosti
Št. 112-10/2004/1-0023048 Ob-20964/04
Ministrstvo za promet na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list
RS, št. 56/02 in 110/02-ZDT-B) ter v skladu
z 20. in 22. členom Uredbe o postopku za
zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 22/04), objavlja prosto
delovno mesto
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svetovalec v službi za finančne dejavnosti (šifra delovnega mesta 36).
Delovno mesto svetovalca je uradniško
delovno mesto, ki se lahko upravlja v nazivih
svetovalec I, svetovalec II in svetovalec III.
Javni uslužbenec bo naloge upravljal v nazivu svetovalec III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo RS;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– visoka strokovna izobrazba ekonomske smeri;
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– znanje dela z računalnikom.
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.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopija potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga krajevno pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili, navedeni v peti in šesti alinei
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi, na podlagi
razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma
praktičnim preverjanjem kandidatovega
znanja, kolikor bo to potrebno. Prednost
pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi
izkušnjami v državni upravi, s poznavanjem
področja javnih financ ter z izkušnjami z delom v program MFERAC – DPS (izvrševanje
proračuna).
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Delo se opravlja na sedežu Ministrstva za promet, Langusova ulica
4, Ljubljana.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v
osmih dneh od dneva objave na naslov:
Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4,
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1535 Ljubljana, s pripisom »za javni natečaj MZP, ne odpiraj – sklic na številko
112-10/2004/1-0023048«. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je
pravočasna, če je oddana na pošto zadnji
dan roka za prijavo.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dneva objave
javnega natečaja v Uradnem listu RS. O
izbiri uradnika bo izdana upravna odločba,
ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Nataša Bešter, tel.
01/478-85-10.
Ministrstvo za promet
Su 010603/04-17
Ob-20965/04
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list
RS, št. 56/02) Okrožno sodišče v Mariboru
objavlja javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto
višji pravosodni svetovalec.
1. Kraj opravljanja dela: Okrožno sodišče
v Mariboru, Sodna ulica 14, 2503 Maribor.
2. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.
3. Delovno mesto se lahko opravlja v
nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II,
– višji pravosodni svetovalec I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu višji pravosodni svetovalec III.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,
– delovne izkušnje: najmanj dve leti,
– dobro poznavanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v
skladu z drugih odstavkom 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02):
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje),
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee
(potrdilo izda pristojno sodišče).
5. Dokazila, ki jih morajo predložiti kandidati k prijavi:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma dokazila o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– potrdilo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanju in
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku osmih dni po objavi na naslov: Okrožno sodišče v Mariboru, Kadrovska služba,
Sodna ulica 14, 2503 Maribor, z oznako
»javni natečaj«.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.

Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel.
02/23-47-323.
Okrožno sodišče v Mariboru
Št. 1712
Ob-20966/04
Ministrstvo za notranje zadeve, 1501
Ljubljana, Štefanova 2, tel. 01/472-51-11,
objavlja dve prosti delovni mesti:
1. Notranji revizor – podsekretar – v
službi za notranjo revizijo:
Delovno mesto notranji revizor – podsekretar je uradniško delovno mesto. Javni
uslužbenec bo naloge izvrševal v nazivu notranji revizor – podsekretar. Delo na tem delovnem mestu se izvaja le v enem nazivu.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba ekonomske ali
pravne smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– izjava kandidata, da soglaša z varnostnim preverjanjem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– osnovna raven znanja tujega jezika,
– izpit za državnega notranjega revizorja.
Delovne naloge:
– dolgoročno načrtovanje revizij,
– letno načrtovanje revizij,
– določitev revizijskih tehnik in metod
vzorčenja,
– določitev revizijskih ciljev,
– preizkušanje, preiskovanje in vrednotenje podatkov in informacij s področja notranjih kontrol pri posameznih revizijah,
– izdelava in zbiranje revizijskega gradiva pri posameznih revizijah,
– pregledi in odobritve predlogov revizijskih poročil in priporočil za izboljšanje
notranjih kontrol,
– sodelovanje pri razčiščevalnih sestankih z vodstvom revidirane enote,
– izdelava dokončnih revizijskih poročil in
priporočil vodstvu,
– sprejemanje izvajanja revizijskih priporočil,
– izdelovanje letnih poročil za urad za
nadzor proračuna,
– sodelovanje pri pripravi plana izobraževanja za notranje revizorje,
– sodelovanje z uradom za nadzor proračuna in računskim sodiščem,
– zagotavljanje kakovosti dela notranjih
revizorjev.
Delo na prostem delovnem mestu se
opravlja na sedežu Ministrstva za notranje
zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko: 111-52-2004.
2. Podsekretar – v Direktoratu za lokalno samoupravo:
Delovno mesto podsekretar je uradniško
delovno mesto. Javni uslužbenec bo naloge izvrševal v nazivu podsekretar. Delo na
tem delovnem mestu se izvaja le v enem
nazivu.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem
družboslovne ali pravne smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Delovne naloge:
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
ministrstva,
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– vodenje projektnih skupin,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– opravljanje drugih zahtevnejših nalog,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah.
Prednost pri izboru bodo imeli kandidati, ki:
– imajo delovne izkušnje s področja lokalne samouprave,
– imajo izkušnje oziroma poznajo osnovna družboslovna metodološka in analitska
orodja.
Delo na prostem delovnem mestu se
opravlja na sedežu Urada za lokalno samoupravo Ministrstva za notranje zadeve,
Slovenska cesta 54, Ljubljana.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko: 111-53-2004.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave v roku deset dni od objave, pri čemer
začne rok za prijavo teči z dnem objave, na
naslov: Ministrstvo za notranje zadeve v RS,
Služba za organizacijo, kadre in kakovost,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
K prijavi je potrebno priložiti še dokazila
o izpolnjevanju splošnih in posrednih pogojev ter dodatnih znanjih in za delovno
mesto pod zaporedno številko 1. tudi pisno
izjavo kandidata, da soglaša z varnostnim
preverjanjem.
Z izbranima kandidatoma bo sklenjeno
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/472-42-78 (Maja Javornik).
Ministrstvo za notranje zadeve

Su 210101/04
Ob-21044/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02 in
2/04) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu objavlja javni natečaj za zasedbo uradniških
delovnih mest:
1. vodja skupne finančno računovodske službe,
2. vodja skupne kadrovske službe.
Delovni mesti pod 1. in 2. se opravljata v
nazivu svetnik v pravosodju II.
Kraj opravljanja dela: Okrožno sodišče v
Slovenj Gradcu, Kidričeva ulica 1, Slovenj
Gradec.
Za objavljeni delovni mesti bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Pogoji za opravljanje dela na delovnem
mestu pod 1. točko:
– univerzitetna izobrazba ekonomske
smeri,
– državni izpit iz javne uprave in izpit iz
sodnega reda,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj.
Pogoji za opravljanje dela na delovnem
mestu pod 2. točko:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– državni izpit iz javne uprave in izpit iz
sodnega reda,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati za objavljeni delovni mesti izpolnjevati
še naslednje pogoje v skladu z drugim od-
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stavkom 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02 in 2/04):
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje),
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee
(potrdilo izda pristojno sodišče).
Dokazila, ki jih morajo predložiti kandidati k prijavi:
– fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdil o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in izpitu iz
sodnega reda,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma dokazila o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– potrdilo o nekaznovanju,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku.
V naziv se lahko imenuje tudi posameznik, ki nima opravljenega državnega izpita iz
javne uprave in izpita iz sodnega reda, pod
pogojem, da oba izpita opravi najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv, sicer se
imenovanje v naziv razveljavi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrožno sodišče v Slovenj
Gradcu, Kadrovska služba, Kidričeva ulica
1, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »javni
natečaj«.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri
v osmih dneh po izbiri. Dodatne informacije
o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti
na tel. 02/88-42-471 pri Mariji Pajnik.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

Druge objave
Št. 106-01-1/2004
Ob-21046/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje za
potrebe pravosodnih organov v Republiki
Sloveniji (Pravilnik o štipendiranju, Ur. l. RS,
št. 14/95, 19/96, 83/02, 110/02 in 34/04)
8 kadrovskih štipendij v šolskem letu
2004/2005,
za program univ. dipl. pravnik, VII. stopnja zahtevnosti, in sicer:
– za 1. letnik – 3 štipendije,
– za 2. letnik – 2 štipendiji,
– za 3. letnik – 2 štipendiji,
– za 4. letnik – 1 štipendija.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– je študent pravne fakultete v Republiki
Sloveniji;
– je državljan Republike Slovenije;
– je pri izpitih v zadnjem šolskem letu
dosegel povprečno oceno vsaj 7,5 oziroma
prav dober učni uspeh;
– se obveže, da bo po končanem študiju
sklenil delovno razmerje pri sodišču oziroma
drugem pravosodnem organu, za najmanj
toliko časa, kolikor je trajalo štipendijsko
razmerje.
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Rok za prijavo je do vključno 1. 10.
2004.
Kandidati naj k prijavi priložijo:
– vlogo za pridobitev republiške štipendije – obrazec DZS 1,51;
– dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja;
– dokazilo o učnem oziroma študijskem
uspehu zadnjega letnika izobraževanja;
– potrdilo o številu doseženih točk na
maturi, če prosilec vlaga prošnjo za štipendijo za prvi letnik študija;
– potrdilo o državljanstvu Republike
Slovenije;
– kratek življenjepis;
– kopijo odločbe o odmeri dohodnine za
osebe, ki so prosilca dolžne preživljati po
zakonu, za predzadnje leto pred letom, v
katerem se vlaga prošnjo (za leto 2002);
– potrdilo o stalnem prebivališču;
– dokazilo oziroma izjava o bivanju izven
kraja stalnega prebivališča, če prosilec biva
izven kraja stalnega prebivališča.
Komisija za štipendiranje bo o izbiri kandidatov za štipendije pisno obvestila vsakega prosilca do 31. 12. 2004.
Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite do vključno 1. 10. 2004 na naslov:
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3,
Ljubljana, s pripisom: vloga za štipendijo v
letu 2004/2005.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-20891/04
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina, na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93 in kasnejše spremembe in dopolnitve), 10. člena Statuta Občine Ajdovščina
(Ur. glasilo št. 7/99 in Uradni list RS, št.
2/02) in določil Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03 in št. 77/03) ter sklepa Sveta Občine
Ajdovščina z dne 15. 4. 2004 objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnin
Predmet javne ponudbe je prodaja dveh
gradbenih parcel za gradnjo individualnih
stanovanjskih hiš v Zazidalnem načrtu
Grivče II (Uradno glasilo občin Ajdovščina,
Tolmin in Nova Gorica, št. 17/96) v Ajdovščini, in sicer:
1. gradbena parcela št. 28, ki jo sestavljajo parcele v k.o. Šturje v skupni izmeri
1007 m2:
– parc. št. 218/5 travnik 3. razreda v izmeri 59 m2;
– parc. št. 1667/2 pot v izmeri 132 m2;
– parc. št. 1667/14 pot v izmeri 8 m2;
– parc. št. 233/24 travnik 4. razreda v
izmeri 798 m2;
– parc. št. 215/5 travnik 4. razreda v izmeri 10 m2;
2. gradbena parcela št. 29, ki jo sestavljajo parcele v k.o. Šturje v skupni izmeri
1088 m2:
– parc. št. 218/6 travnik 3. razreda v izmeri 33 m2;
– parc. št. 1667/15 pot v izmeri 74 m2;
– parc. št. 233/23 travnik 4. razreda v
izmeri 167 m2;
– parc. št. 215/3 travnik 4. razreda v izmeri 810 m2;
– parc. št. 233/25 travnik 4. razreda v
izmeri 4 m2;
Gradbeno parcelo št. 29 sestavljajo tudi
parc. št. 176/10 travnik 3. razreda v izmeri
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10 m2, parc. št. 1667/18 cesta v izmeri 32 m2
ter parc. št. 217/11 travnik 3. razreda v izmeri 4 m2, ki pa se bodo bodočemu lastniku
gradbene parc. št. 29 prodale šele potem,
ko bo izvedena nova trase povezovalne
ceste v Grivče.
2. Ponudbena cena
Prodajajo se vsaka gradbena parcela
posebej, lahko pa en kupec kupi eno ali obe
gradbeni parceli, vendar se z eno varščino
lahko da ponudbo le za eno gradbeno parcelo. Najmanjša ponudbena cena
– gradbene parcele št. 28 znaša
5,538.500 SIT;
– gradbene parcele št. 29 znaša
5,984.000 SIT.
Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo Občini
Ajdovščina ponudil najvišjo ceno za posamezno gradbeno parcelo, vendar najmanj v
višini ponudbene cene.
Kupec je dolžan poleg kupnine, ki zajema vrednost zemljišč, plačati tudi davek na
dodano vrednost v višini 20% od dosežene
vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča za parc. št. 218/5, 233/24, 215/5, 218/6,
233/23, 215/3, 233/25 vse k.o. Šturje in davek na promet nepremičnin v višini 2% od
dosežene vrednosti zazidanega stavbnega
zemljišča za parc. št., 1667/14 in 1667/15
obe k.o. Šturje.
V območju gradbenih parcel je izvedeno cestišče, delno v asfaltni in delno v
makadamski izvedbi, izgrajeno vodovodno
omrežje ter še nedokončano električno in
kanalizacijsko omrežje. Strošek komunalne opreme ni zajet v ceno zemljišča in ga
je kupec dolžan poravnati pred pridobitvijo
gradbenega dovoljenja.
3. Čas in naslov za oddajo ponudbe:
pisne ponudbe naj ponudniki v zaprti in zapečateni ovojnici pošljejo ali dostavijo na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj
– ponudba za nakup gradbenih parcel v ZN
Grivče«. Ponudbe, poslane po pošti ali dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina, se
bodo upoštevale le, če bodo pravilno označene prispele do srede, 18. 8. 2004 do 14.
ure. Javno odpiranje prispelih pisnih ponudb
bo potekalo istega dne ob 14.15, v sejni sobi
Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270
Ajdovščina.
4. Drugi pogoji
Pogoji in način gradnje individualnih
stanovanjskih hiš so opredeljeni v Zazidalnem načrtu Grivče II (Uradno glasilo
občin Ajdovščina, Tolmin in Nova Gorica,
št. 17/96).
Nepremičnine se prodajajo v stanju kakršnem so, po sistemu »videno-kupljeno«.
Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnin lahko sodelujejo fizične osebe, ki
so državljani držav članic Evropske unije,
pravne osebe s sedežem v državah, ki so
članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in
ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje
za pridobitev lastninske pravice tujcev na
nepremičninah v RS.
Pisna ponudba mora poleg navedbe ponudbene cene vsebovati še:
– potrdilo o vplačani varščini v višini
600.000 SIT na podračun EZR Občine Ajdovščina št. 01201-0100014597, odprt pri
Upravi RS za javna plačila;
– potrdilo o državljanstvu za fizične
osebe oziroma izvirnik ali overjeno kopijo
izpiska iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, za pravne osebe;
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– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina,
v primeru neuspele ponudbe.
Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval pogoje in ponudil najvišjo ceno.
Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 30 dneh
po opravljenem javnem odpiranju prispelih
pisnih ponudb in plačati celotno kupnino
za zemljišča vključno z davkom na dodano
vrednost oziroma davkom na promet nepremičnin v roku 15 dni od sklenitve pogodbe
oziroma izstavitve računa.
Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim
ponudnikom pa se neobrestovana vrne v
roku 8 dni od dneva izbora najugodnejšega
ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne
bo sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma
izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem
roku, bo vplačana varščina zapadla v korist
Občine Ajdovščina.
Za sestavo pogodbe poskrbi Občina
Ajdovščina. Ostala določila, pomembna za
ureditev odnosov med prodajalcem in kupcem, se opredelijo v pogodbi.
Ogled zemljišča je možen ob predhodni najavi na kraju samem, in sicer v petek,
6. 8. 2004 od 10. do 11. ure. Dodatne informacije in vpogled v Zazidalni načrt lahko
dobite na sedežu Občine Ajdovščina ali po
tel. 05/365-91-18, kontaktna oseba Sonja
Lovrekovič oziroma na tel. 05/365-91-14,
kontaktna oseba: Katarina Ambrožič.
Občina Ajdovščina
Št. 4652-200/2004
Ob-20915/04
Mestna občina Koper na podlagi 80.f člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 47/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 110/02),
45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in
77/03) in sklepa Občinskega sveta mestne
občine Koper št. K4652-4/2004 z dne 15. julija 2004, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo zemljišča na območju ZN
nad Dolinsko cesto v Kopru za gradnjo
objektov
1. Predmet prodaje je zemljišče z dela
parc. št. 1813, 1814, 1815, 1816, 1817,
1818 in 1819, vse k.o. Semedela, v izmeri
27.900 m2, za izhodiščno ceno 437,190.210
SIT na dan 30. 6. 2004.
V ceni ni vključen 20% davek na dodano
vrednost, ki ga plača kupec.
Zemljišče se prodaja po načelu ‘’videno
kupljeno’’ ter se izroči bremen prosto.
Zemljiškoknjižno stanje zemljišča je
urejeno. V teku je postopek parcelacije
zemljišča s parc. št. 1817, 1818, 1819,
k.o. Semedela zaradi oddelitve zemljišča
potrebnega za cesto in komunalno infrastrukturo.
2. Zemljišče se nahaja na območju urbanih zemljišč, namenjenih gosti pozidavi
– gradnja stanovanjskih nizov, ki se ureja po
določilih Odloka o zazidalnem načrtu Nad
Dolinsko cesto v Kopru (Uradne objave, št.
4/94, 24/98 in 40/03). Kupec lahko predlaga
spremembe prostorskega akta z namenom
racionalizacije in izboljšave stanovanjske
gradnje ter izboljšave zasnove komunalne
infrastrukture.
3. Rok plačila kupnine: določi ponudnik
v svoji ponudbi tako, da upošteva naslednje
zahteve Mestne občine Koper:

– v roku 8 dni od sklenitve pogodbe mora
kupec plačati 30% celotne kupnine,
– najkasneje v roku 1 leta od sklenitve
pogodbe mora kupec plačati preostali del
kupnine s tem, da lahko preostali del kupnine plačuje v več obrokih, kupec mora ob
sklenitvi pogodbe za neplačani del kupnine
izstaviti nepreklicno bančno garancijo na
prvi poziv,
– izhodiščna cena stavbnega zemljišča iz tega razpisa velja, kolikor je celotna
kupnina plačana najkasneje v roku 8 dni od
sklenitve pogodbe o prodaji, v nasprotnem
primeru se neplačani del plačila revalorizira
v skladu z indeksi IGM – povprečna stanovanjska gradnja.
– kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini po plačilu celotne kupnine,
– vpis v zemljiško knjigo se opravi na
podlagi listine, ki bo vsebovala zemljiškoknjižno dovolilo,
– neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca je razlog za takojšnjo razvezo prodajne pogodbe, ob kateri si Mestna
občina Koper obdrži vplačano varščino,
– v primeru, da ponudbena cena ne bo
oblikovana v skladu z zgoraj navedenimi
pogoji, se bo taka ponudba štela za neveljavno.
4. Zemljišče je delno komunalno opremljeno. Kupec bo zavezan zgraditi manjkajočo komunalno opremo, o čemer se bo
sklenila urbanistična pogodba.
5. Kupec je dolžan pred pridobitvijo
gradbenega dovoljenja plačati komunalni
prispevek.
6. Obravnavane bodo pisne ponudbe,
ki bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper, z oznako »za javni razpis št.
K4652-4/2004« do ponedeljka, dne 23. avgusta 2004 do 11. ure.
Na ovojnici mora biti naveden naziv ponudnika.
7. Ponudba mora vsebovati:
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne,
– rok in način plačila kupnine ter dokazila o finančnem stanju ponudnika (podatki o
boniteti, potrdilo banke o stanju na bančnih
računih ali druge garancije),
– terminski plan za izgradnjo objekta
na prodani nepremičnini – kupec je dolžan
zgraditi objekt najkasneje v roku 3 let od
dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe. Za
zgrajen oziroma dokončan objekt se šteje
objekt, ki ima veljavno uporabno dovoljenje.
Ta rok je bistven pogoj za veljavnost pogodbe o prodaji zemljišča. Mestna občina Koper
lahko zahteva sodno razveljavitev sklenjene
pogodbe v primeru, da kupec ne izpolni roka
iz te točke in uveljavlja nastalo škodo.
8. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačilu varščine, ki znaša
10% od izhodiščne cene zemljišča in ki
mora biti nakazana na podračun proračuna
Mestne občine Koper pri Upravi Republike
Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad
Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko »00« K4652-4/2004.
Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v osmih dneh po sprejemu
sklepa o izbiri, uspelemu ponudniku pa bo
upoštevana pri plačilu kupnine,
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 3 mesecev od zadnjega dne,
določenega za vložitev ponudbe,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
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9. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
zemljišča umakne ali jo dopolni do roka
za sprejem ponudbe, ki je določen v javnem razpisu; v primeru umika ponudbe se
plačana garancija za resnost (varščina) ponudbe ne vrne.
10. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
(ponudnikov) bodo upoštevana naslednja
merila:
– ponujena višina kupnine: 80%, kar
pomeni, da bo najvišja ponujena kupnina
prejela 8 točk, prva naslednja nižja 3 točke
manj, in vsaka naslednja po 2 točki manj,
– rok plačila kupnine 10%, kar pomeni,
da ponudnik, ki ponudi najkrajši rok plačila
celotne kupnine prejme 1 točko, prvi naslednji 0,5 točk, ostali 0 točk,
– rok izgradnje objekta: 10%, kar pomeni
za najkrajši rok izgradnje bo ponudnik prejel
1 točko, naslednji 0,5 točk, ostali 0 točk.
11. V primeru več pravilno in pravočasno prispelih enakovrednih ponudb, ki so bolj
ugodne od ostalih vlog, župan odloči, da se
izvede dražba, na katero se povabi vse ponudnike, ki so predložili enakovredno vlogo
za isto parcelo.
12. O izbiri najugodnejšega ponudnika
ali ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki
so sodelovali na javnem razpisu, in sicer v
roku petnajst dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
13. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti
pogodbo najkasneje v roku 30 dni od dneva sprejema sklepa o izbiri. Odločitev župana je dokončna. V primeru, da ponudnik
ne sklene pogodbe v navedenem roku, se
šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe in v tem primeru se vplačana
garancija za resnost ponudbe (varščina)
ne vrne.
14. Mestna občina Koper si pridržuje
pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb
ne sklene pogodbe o prodaji z nobenim ponudnikom.
15. Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji zemljišča.
16. Stroške sklenitve pogodbe, davek na
dodano vrednost, stroške notarske storitve,
takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec
nepremičnine.
17. Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji zemljišča
in služnost za potrebe izgradnje objektov in
omrežja javne komunalne infrastrukture.
Omejitve lastninske pravice se vpišejo v
zemljiško knjigo.
18. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
dne 24. avgusta 2004 ob 15. uri v sejni
sobi Mestne občine Koper, Verdijeva 10,
pritličje.
19. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo na Uradu
za nepremičnine Mestne občine Koper,
tel. 05/664-62-85.
Mestna občina Koper
Št. 4652-200/2004
Ob-20916/04
Mestna občina Koper na podlagi 80.f člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 47/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 110/02),
45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 12/03),
sklepa Občinskega sveta mestne občine
Koper št. K4652-172/2003 z dne 11. septembra 2003 in sklepa Občinskega sveta
mestne občine Koper št. K4652-172/2003
z dne 13. maja 2004, objavlja

Št.

javno zbiranje ponudb
za prodajo zemljišča na območju ZN
Oskrbni center Ob Dolinski cesti v
Kopru za gradnjo objektov
1. Predmet prodaje je zemljišče s parc.
št. 1836/5, 1836/6, 1835/13, 1835/14,
1839/1, 1837/2, 1835/12, 1835/8, 1829/7,
1831, 1833/1, 1828/1, 1834/1, 1833/2, 1836/3,
1836/2, 1836/4, 1836/1, 1834/11, 1835/11,
1834/10, 1835/10, 1834/4, 1835/9, 1835/1,
vse ležeče v k.o. Semedela, v skupni izmeri
26.082 m2, za izhodiščno ceno 439,669.490
SIT.
2. Izhodiščna cena je izračunana na dan
30. 6. 2004 in se revalorizira z indeksom
IGM – povprečna stanovanjska gradnja na
dan sklenitve pogodbe.
V ceni ni vključen 20% davek na dodano
vrednost, ki ga plača kupec.
Zemljišče se prodaja po načelu videno
– kupljeno.
3. Rok plačila kupnine določi ponudnik v
svoji ponudbi tako, da upošteva naslednje
zahteve Mestne občine Koper:
– v roku 8 dni od sklenitve pogodbe
mora kupec plačati najmanj 30% celotne
kupnine,
– najkasneje v roku 1 leta od sklenitve
pogodbe mora kupec plačati preostali del
kupnine s tem, da lahko preostali del kupnine plačuje v več obrokih. Kupec mora ob
sklenitvi pogodbe za neplačani del kupnine
izstaviti nepreklicno bančno garancijo na
prvi poziv,
– izhodiščna cena stavbnega zemljišča iz tega razpisa velja, kolikor je celotna
kupnina plačana najkasneje v roku 8 dni od
sklenitve pogodbe o prodaji, v nasprotnem
primeru se neplačani del plačila revalorizira
v skladu z indeksi IGM – povprečna stanovanjska gradnja,
– kupec pridobi lastninsko pravico po
plačilu celotne kupnine,
– vpis v zemljiško knjigo se opravi na
podlagi listine, ki bo vsebovala zemljiškoknjižno dovolilo,
– neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca je razlog za takojšnjo razvezo prodajne pogodbe, ob kateri si Mestna
občina Koper obdrži vplačano varščino,
– v primeru, da ponudbena cena ne bo
oblikovana v skladu z zgoraj navedenimi
pogoji, se bo taka ponudba štela za neveljavno.
4. Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
nahaja na območju urbanih zemljišč namenjenih za centralne dejavnosti v mestu
Koper, ki se ureja po določilih Odloka o zazidalnem načrtu Oskrbni center Ob Dolinski
cesti v Kopru (Uradne objave, št. 38/91).
Zemljišče se prodaja za gradnjo objektov z
obrtnimi dejavnostmi ter trgovskih objektov
(trgovine z neživili, spremljajoča gostinska
ponudba). Za gradnjo objektov, za katere se
zemljišče prodaja, je potrebna sprememba
prostorskega akta oziroma sprejetje lokacijskega načrta. Postopek sprememb prostorskega akta se je že začel s sprejetjem
programa priprave sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta »Oskrbni center ob Dolinski cesti« v Kopru. Vse stroške lokacijskega načrta krije kupec.
5. Zemljišče, ki je predmet prodaje, je
delno komunalno opremljeno. V programu
opremljanja, ki bo izdelan in sprejet skupaj
s spremembo prostorskega akta, bo določen obseg izgradnje potrebne komunalne
infrastrukture, rok in financiranje izgradnje

81-84 / 30. 7. 2004 /

Stran

5327

ter višina komunalnega prispevka, katerega
je dolžan pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja plačati investitor gradnje objektov.
6. Obravnavane bodo pisne ponudbe,
ki bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper, z oznako »za javni razpis
št. K4652-203/2004, ne odpiraj« do ponedeljka, 23. avgusta 2004 do 11. ure.
Na ovojnici mora biti naveden naziv ponudnika.
7. Ponudba mora vsebovati:
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne,
– rok in način plačila kupnine ter dokazila o finančnem stanju ponudnika (podatki o
boniteti, potrdilo banke o stanju na bančnih
računih ali druge garancije),
– terminski plan za izgradnjo objekta
na prodanem zemljišču s tem, da rok za
začetek gradnje objekta (objektov) ne sme
biti daljši od 3 let od nakupa zemljišča in
rok dokončanja objekta in pridobitve uporabnega dovoljenja ne sme biti daljši od
3 let od pridobitve gradbenega dovoljenja.
Za dokončan objekt se šteje objekt, ki ima
veljavno uporabno dovoljenje. Oba roka sta
bistvena pogoja za veljavnost pogodbe o
prodaji zemljišča. Mestna občina Koper
lahko zahteva sodno razveljavitev sklenjene
pogodbe v primeru, da kupec zemljišča ne
izpolni roka iz te točke razpisa in uveljavlja
nastalo škodo.
8. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačilu varščine, ki znaša
10% od izhodiščne cene zemljišča in ki
mora biti nakazana na podračun proračuna
Mestne občine Koper pri Upravi Republike
Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni
sklic na številko »00« K4652-203-2004.
Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v osmih dneh po sprejemu
sklepa o izbiri, uspelemu ponudniku pa bo
upoštevana pri plačilu kupnine,
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev
od zadnjega dne, določenega za vložitev
ponudbe in potrdilo o državljanstvu za fizične osebe,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
9. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
zemljišča umakne ali jo dopolni do roka
za sprejem ponudbe, ki je določen v javnem razpisu; v primeru umika ponudbe se
plačana garancija za resnost (varščina) ponudbe ne vrne.
10. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
(ponudnikov) bodo upoštevana naslednja
merila:
– ponujena višina kupnine: 60%, kar pomeni, da najvišja ponujena kupnina prejme
6 točk, prva naslednja nižja 4 točke manj, in
vsaka naslednja po 1 točko manj,
– idejna zasnova predvidenih objektov
in zunanje ureditve: 20%, kar pomeni, da
program, ki najbolj ustreza razvojnim načrtom Mestne občine Koper prejme 2 točki,
naslednji 1 točko, ostali 0 točk,
– rok izgradnje objekta: 20%, kar pomeni
za najkrajši rok izgradnje bo ponudnik prejel
2 točki, naslednji 1 točko, ostali 0 točk.
11. V primeru več pravilno in pravočasno prispelih enakovrednih ponudb, ki so bolj
ugodne od ostalih vlog, župan odloči, da se
izvede dražba, na katero se povabi vse ponudnike, ki so predložili enakovredno vlogo
za isto parcelo.
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12. O izbiri najugodnejšega ponudnika
ali ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki
so sodelovali na javnem razpisu, in sicer v
roku petnajst dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
13. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti
pogodbo najkasneje v roku 30 dni od dneva
sprejema sklepa o izbiri. Odločitev župana je
dokončna. V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se šteje, da
je odstopil od namere za sklenitev pogodbe
in v tem primeru se vplačana garancija za
resnost ponudbe (varščina) ne vrne.
14. Mestna občina Koper si pridržuje
pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb
ne sklene pogodbe o prodaji z nobenim ponudnikom.
15. Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji zemljišča.
16. Stroške sklenitve pogodbe, davek na
dodano vrednost, stroške notarske storitve,
takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec
stavbnega zemljišča.
17. Mestna občina Koper si obdrži služnostno pravico za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture. Omejitve lastninske pravice se vpišejo
v zemljiško knjigo.
18. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
dne 24. avgusta 2004 ob 14. uri v sejni
sobi Mestne občine Koper, Verdijeva 10,
pritličje.
19. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03 in 77/03).
20. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo na Uradu
za nepremičnine Mestne občine Koper,
tel. 05/664-62-85.
Mestna občina Koper
Št. 4652-200/2004

Ob-20917/04

Mestna občina Koper na podlagi
80.f člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 47/99, 124/00, 79/01, 30/02 in
110/02), 45. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03) in sklepa Občinskega sveta mestne občine Koper št. K4652-91/2002 z dne
10. julija 2003, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo zemljišča na območju ZN
Žusterna III. za gradnjo stanovanjskih
objektov
1. Predmet prodaje je zemljišče s parc.
št. 223/1 k.o. Semedela, v izmeri 7.937 m2
za izhodiščno ceno 148,226.174 SIT na dan
30. 6. 2004.
V ceni ni vključen 20% davek na dodano
vrednost, ki ga plača kupec.
2. Zemljišče se prodaja po načelu videno
– kupljeno.
Zemljišče se prodaja za gradnjo stanovanjskih objektov – vrstne hiše in vila bloki,
etažnost do P + 2.
3. Rok plačila kupnine določi ponudnik v
svoji ponudbi tako, da upošteva naslednje
zahteve Mestne občine Koper:
– najkasneje v roku 8 dni od sklenitve
pogodbe mora kupec plačati celotno kupnino,
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– kupec pridobi lastninsko pravico po
plačilu celotne kupnine,
– vpis v zemljiško knjigo se opravi na
podlagi listine, ki bo vsebovala zemljiškoknjižno dovolilo,
– neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca je razlog za takojšnjo razvezo prodajne pogodbe, ob kateri si Mestna
občina Koper obdrži vplačano varščino,
– v primeru, da ponudbena cena ne bo
oblikovana v skladu z zgoraj navedenimi
pogoji, se bo taka ponudba štela za neveljavno.
4. Zemljišče se nahaja na območju urbanih zemljišč, ki se ureja po določilih Odloka o spremembi novelacije zazidalnega
načrta Žusterna III – Kare med cesto ‘’A’’ in
cesto ‘’B’’ (Uradne objave, št. 28/92, 29/01
in 29/02). Zemljišče se prodaja za gradnjo
stanovanjskih objektov (nadaljevanje obstoječe stanovanjske gradnje – vrstne hiše in
vila bloki), za katero bo potrebna sprememba prostorskega akta. Po izbiri najugodnejše ponudbe bo Mestna občina Koper na
podlagi pobude kupca začela postopek za
spremembo prostorskega akta oziroma za
sprejem lokacijskega načrta. Vse stroške
lokacijskega načrta krije kupec.
5. Zemljišče, ki je predmet prodaje, je
delno komunalno opremljeno. V programu
opremljanja, ki bo izdelan in sprejet skupaj
s spremembo prostorskega akta, bo določen obseg izgradnje potrebne komunalne
infrastrukture, rok in financiranje izgradnje
ter višina komunalnega prispevka, katerega
je dolžan pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja plačati investitor gradnje objektov.
6. Obravnavane bodo pisne ponudbe,
ki bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper, z oznako »za javni razpis št.
K4652-200/2004, ne odpiraj« do 23. avgusta 2004 do 11. ure.
Na ovojnici mora biti naveden naziv ponudnika.
7. Ponudba mora vsebovati:
– navedbo parcele, za katere se vlaga
ponudba,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne,
– rok in način plačila kupnine ter dokazila o finančnem stanju ponudnika (podatki o
boniteti, potrdilo banke o stanju na bančnih
računih ali druge garancije),
– terminski plan za izgradnjo objekta na
prodanem zemljišču s tem, da rok za začetek
gradnje objekta (objektov) ne sme biti daljši
od 3 let od nakupa zemljišča in rok dokončanja objekta in pridobitve uporabnega dovoljenja ne sme biti daljši od 3 let od pridobitve
gradbenega dovoljenja. Za dokončan objekt
se šteje objekt, ki ima veljavno uporabno
dovoljenje. Oba roka sta bistvena pogoja
za veljavnost pogodbe o prodaji zemljišča.
Mestna občina Koper lahko zahteva sodno
razveljavitev sklenjene pogodbe v primeru,
da kupec zemljišča ne izpolni roka iz te točke
razpisa in uveljavlja nastalo škodo.
8. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačilu varščine, ki znaša
10% od izhodiščne cene zemljišča in ki
mora biti nakazana na podračun proračuna
Mestne občine Koper pri Upravi Republike
Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni
sklic na številko »00« K4652-200-2004.

Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v osmih dneh po sprejemu
sklepa o izbiri, uspelemu ponudniku pa bo
upoštevana pri plačilu kupnine,
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev
od zadnjega dne, določenega za vložitev
ponudbe in potrdilo o državljanstvu za fizične osebe,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
9. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
zemljišča umakne ali jo dopolni do roka
za sprejem ponudbe, ki je določen v javnem razpisu; v primeru umika ponudbe se
plačana garancija za resnost (varščina) ponudbe ne vrne.
10. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
(ponudnikov) bodo upoštevana naslednja
merila:
– ponujena višina kupnine: 60%, kar pomeni, da najvišja ponujena kupnina prejme
6 točk, prva naslednja nižja 4 točke manj, in
vsaka naslednja po 1 točko manj,
– predviden program dejavnosti z idejno
zasnovo predvidenega objekta: 20%, kar
pomeni, da program, ki najbolj ustreza razvojnim načrtom Mestne občine Koper prejme 2 točki, naslednji 1 točko, ostali 0 točk,
rok izgradnje objekta: 20%, kar pomeni za
najkrajši rok izgradnje bo ponudnik prejel 2
točki, naslednji 1 točko, ostali 0 točk.
11. V primeru več pravilno in pravočasno prispelih enakovrednih ponudb, ki so bolj
ugodne od ostalih vlog, župan odloči, da se
izvede dražba, na katero se povabi vse ponudnike, ki so predložili enakovredno vlogo
za isto parcelo.
12. O izbiri najugodnejšega ponudnika
ali ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki
so sodelovali na javnem razpisu, in sicer v
roku petnajst dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
13. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti
pogodbo najkasneje v roku 30 dni od dneva
sprejema sklepa o izbiri. Odločitev župana je
dokončna. V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se šteje, da
je odstopil od namere za sklenitev pogodbe
in v tem primeru se vplačana garancija za
resnost ponudbe (varščina) ne vrne.
14. Mestna občina Koper si pridržuje
pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb
ne sklene pogodbe o prodaji z nobenim ponudnikom.
15. Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji zemljišča.
16. Stroške sklenitve pogodbe, davek na
dodano vrednost, stroške notarske storitve,
takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec
stavbnega zemljišča.
17. Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji zemljišča
in služnostno pravico za potrebe izgradnje
objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture ter zgrajene javne komunalne
infrastrukture. Omejitve lastninske pravice
se vpišejo v zemljiško knjigo.
18. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
dne 24. avgusta 2004 ob 14.30, v sejni sobi
Mestne občine Koper, Verdijeva 10, pritličje.
19. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo na Uradu
za nepremičnine Mestne občine Koper,
tel. 05/664-62-85.
Mestna občina Koper
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Ob-21050/04
Mestna občina Murska Sobota objavlja
pogoje
za pridobitev pravice do uporabe
plakatnih mest med volilno kampanjo
za volitve poslancev v Državni zbor
Republike Slovenije in volitve župana
Mestne občine Murska Sobota
V skladu z 8. členom Zakona o volilni
kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97),
21. členom Odloka o oglaševanju in plakatiranju v Mestni občini Murska Sobota (Uradni
list RS, št. 60/02), obveščamo organizatorje volilne kampanje ob volitvah poslancev
v Državni zbor Republike Slovenije in volitvah župana Mestne občine Murska Sobota,
o pogojih, načinu in lokacijah plakatiranja
na območju Mestne občine Murska Sobota.
Plakatna mesta so rezervirana na:
1. Stalnih plakatnih mestih:
1.1. plakatna mesta v mestu Murska Sobota – obvestilni panoji:
– enostranski panoji: 2 kom (2 plakatni
mesti)
– dvostranski panoji: 11 kom (22 plakatnih mest)
– tristranski panoji: 6 kom (18 plakatnih
mest).
Kolikor površine oglasnih panojev ne zadoščajo za vse organizatorje, ki bodo podali
vloge do spodaj navedenega roka, se zagotovijo potrebna plakatna mesta na panojih
za namen volitev, neposredno ob naslednjih
ulicah oziroma pešpoteh:
– Lendavska ulica,
– Ul. Štefana Kovača,
– Slovenska ulica,
– Panonska ulica.
1.2. plakatna mesta v naseljih Mestne
občine Murska Sobota:
– Bakovci, Partizanska ul. (pri vaškem
domu),
– Krog, Murska ulica (pri trgovini),
– Satahovci (pri gasilskem domu),
– Rakičan (pri gasilskem domu),
– Černelavci (pri gostišču Špirič),
– Veščica (od magistr. ceste do gasilskega doma),
– Kupšinci (pri trgovini),
– Polana (pri gasilskem domu),
– Pušča (od magistr. ceste do vrtca),
– Markišavci (od pokopališča do vasi),
– Nemčavci (od glavne ceste do kapele).
Mestna občina zagotavlja vsem organizatorjem volilne kampanje, ki želijo nameščati plakate z volilnopropagandnimi
sporočili na območju Mestne občine Murska Sobota, enakopraven položaj s tem,
da vsakemu organizatorju volilne kampanje
namenja štiri plakatna mesta (eno plakatno
mesto sta dve plakatni površini B1 oziroma
velikosti 1,4 m (š) x 1,0 m (v)) na obvestilnih panojih ali 4 dvostranske plakatne panoje, velikosti 1,2 m x 0,7 m, na lokacijah,
navedenih v točki 1.1. in en dvostranski
plakatni pano, velikosti 1,2 m x 0,7 m na
vsaki od lokacij, navedenih pod točko 1.2.
Oznake plakatnih mest so sestavni del teh
pogojev in na vpogled na Mestni občini
Murska Sobota.
Vloge za pridobitev pravice do namestitve plakatov z označbo »plakatiranje na
stalnih plakatnih mestih« naslovijo organizatorji volilne kampanje na Mestno občino

Št.

Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska
Sobota. Dodelitev plakatnih mest organizatorjem volilne kampanje, za lokacije pod 1.1.
in 1.2. za vloge, ki bodo prispele v vložišče
mestne občine do 30. 8. 2004 do 10. ure,
se opravi na javnem žrebanju tega dne ob
11. uri, v prostorih mestne občine. Organizatorjem volilne kampanje, ki ne bodo podali
vloge do navedenega roka, Mestna občina
Murska Sobota ne zagotavlja plakatiranja na
stalnih plakatnih mestih.
Postavitev panojev in plakatiranje na teh
lokacijah opravlja javno podjetje Komunala
d.o.o., Murska Sobota, Kopališka 2. Plakati
se izobešajo dvakrat tedensko.
Organizatorji volilne kampanje so oproščeni plačila komunalne takse in stroškov
nameščanja panojev, povrniti pa morajo
stroške nameščanja plakatov, ki jih plačajo
ob predaji plakatov javnemu podjetju Komunala d.o.o.
2. Dodatna plakatna mesta:
2.1. v mestu Murska Sobota – neposredno ob naslednjih ulicah oziroma peš poteh:
– Kardoševa ulica, Kocljeva ulica, Cankarjeva ulica, Štefana Kovača ulica (pri
srednješolskem centru), Lendavska ulica
(pri BTC-ju), Tišinska ulica.
2.2. v naseljih Mestne občine Murska
Sobota:
– Bakovci, ul. Ob Muri, Krog – Trubarjeva
ul. (pri igrišču) in Rakičan (med Tomšičevo
in Panonsko ul.).
Vloga oziroma zahtevek za plakatiranje
na dodatnih plakatnih mestih se naslovi na
javno podjetje Komunala d.o.o., Kopališka
2, 9000 Murska Sobota, ki opravi postavitev
panojev velikosti 1,2 m x 0,7 m in plakatiranje na lokacijah pod 2.1. in 2.2. po vrstnem
redu prispelih vlog. Stroške nameščanja
panojev in plakatiranja plača organizator
volilne kampanje.
3. Plakatiranje zunaj določenih plakatnih mest
Plakatiranje zunaj navedenih plakatnih
mest pod točko 1 in 2 se izvaja v skladu z
določili 9., 10. in 11. člena Zakona o volilni
kampanji in določili Odloka o oglaševanju
in plakatiranju v Mestni občini Murska Sobota.
Za morebitne dodatne informacije se obrnite na Oddelek za infrastrukturo, okolje in
prostor ter gospodarske javne službe Mestne občine Murska Sobota (tel. 531-10-00,
kontaktna oseba M. Vöröš).
Mestna občina Murska Sobota
Ob-20968/04
Na svoji seji dne 27. 5. 2004 je Upravni
odbor GZS-Združenja lesarstva na podlagi
točke D uvodnih določb Kolektivne pogodbe za lesarstvo Slovenije sprejel naslednji
sklep:
Upravni odbor GZS-Združenje lesarstva
odpoveduje Kolektivno pogodbo za lesarstvo Slovenije s tarifno prilogo (Uradni list
RS, št. 67/95, 13/97 in 69/02).
Skladno s točko D uvodnih določb Kolektivna pogodba preneha veljati z dnem 31.
8. 2004, uporablja pa se še do dne 31. 12.
2004. Pravni učinki odpovedi s tem nastopijo s 1. 1. 2005.
Obenem z odpovedjo Upravni odbor
GZS-Združenja lesarstva vlaga pobudo za
prenovo Kolektivne pogodbe, s predlogom
besedila naše Kolektivne pogodbe dejavnosti, ki je sestavni del te odločitve.
Predsednik UO GZS-Združenja
lesarstva: mag. Miroslav Štrajhar
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Št. 1-2004
Ob-20927/04
Skupščina družbe je na seji dne 13. 7.
2004 sprejela sklep, ki glasi:
1. Sklep o prenehanju družbe in začetku
likvidacije /sklep o likvidaciji/ z naslednjimi
podatki:
– firma in sedež družbe: Treles, mizarsko podjetje Trebnje, d.o.o., Temeniška pot
4, 8210 Trebnje,
– organ, ki je sprejel sklep: skupščina
družbe,
– razlog za prenehanje: ni nikakršnih
možnosti, da bi družba z dejavnostjo, ki
jo opravlja in v obsegu, kot je to potrebno,
glede na razmere na tržišču in v družbi, poslovala s pozitivnim rezultatom,
– rok za prijavo terjatev upnikov: 30 dni
od dneva objave tega sklepa,
– ime likvidacijskega upravitelja: Andrej
Mihevc, univ. dipl. iur., Notranjska c. 38,
1370 Logatec,
– likvidacijski upravitelj je upravičen do
povrnitve stroškov in do plačila za svoje
delo v višini, ki ga določi nadzorni svet
družbe najkasneje do vpisa tega sklepa v
sodni register,
– po vpisu začetka likvidacijskega postopka družba v svoji firmi uporablja pristavek »v likvidaciji«,
– likvidacijski upravitelj je upravičen nadaljevati dejavnost s sklepanjem novih poslov.
2. Poziv upnikom za prijavo terjatve
Skladno s 4. točko sklepa o likvidaciji se
pozivajo upniki, da v roku 30 dni od dneva
objave tega sklepa, s priporočeno pošto prijavijo svoje terjatve do družbe, in sicer na
naslov: Treles Trebnje d.o.o. – v likvidaciji,
Temeniška pot 4, 8210 Trebnje, s pripisom:
prijava terjatve.
Upniki morajo k prijavi priložiti ustrezna
dokazila.
Likvidacijski upravitelj

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 2/05-05-02003-324/2002-3 Ob-20825/04
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: Kegljaški
klub Rogovilc, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu v Ljubljani, Glavarjeva ulica 10,
po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Kegljaški klub Rogovilc,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Glavarjeva ulica 10, 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. 2/05-05-02003-329/2002-3 Ob-20826/04

Št. 2/05-05-02003-319/2002-3 Ob-20829/04

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: Šahovsko
društvo Zadobrova Sneberje, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu v Ljubljani,
Zadobrovška cesta 88, po uradni dolžnosti,
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Šahovsko društvo
Zadobrova Sneberje, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Zadobrovška
cesta 88, 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.

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: Mešani
pevski zbor Jakob Aljaž Vodice, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu v Vodicah,
Vodice 21, po uradni dolžnosti, naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Mešani pevski zbor
Jakob Aljaž Vodice, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Vodice, Vodice 21, 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. 2/05-05-02003-326/2002-3 Ob-20827/04

Št. 2/05-05-02003-330/2002-3 Ob-20830/04

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: Pevsko
društvo IMP Ljubljana, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu v Ljubljani, Dunajska
cesta 5 Z, po uradni dolžnosti, naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Pevsko društvo IMP
Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu Ljubljana, Dunajska cesta 5 Z, 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. 2/05-05-02003-337/2002-3 Ob-20828/04
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: Delavsko
športno rekreacijsko društvo SCT, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu v Ljubljani,
Slovenska cesta 56, po uradni dolžnosti,
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Delavsko športno rekreacijsko društvo SCT, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu Ljubljana, Slovenska
cesta 56, 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.

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: Plavalni
klub Slavija, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Vevška cesta 57, po
uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Plavalni klub Slavija, z
zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Vevška cesta 57, 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. 35102-202/2003-155

Ob-20831/04

Republika Slovenija, Upravna enota Brežice izdaja na podlagi prvega odstavka 51.
člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02
– v nadaljevanju: ZUP), po uradni dolžnosti,
v zadevi izdaje gradbenega dovoljenja za
vinsko klet, na zemljišču parc. št. 339/18 in
673/1 k.o. Cerklje, investitorjev Karla Gramca in Branke Gramc, oba Simona Jenka 8,
1230 Domžale, naslednji sklep:
1. Monika Volk, Rajec 16, 8261 Jesenice na Dolenjskem, se postavi za začasno
zastopnico stranskemu udeležencu, neznanega prebivališča na območju Republike
Hrvaške, Silvestru Pavloviču, Golovaška 5,
10000 Zagreb, Republika Hrvaška.
Začasna zastopnica bo stranskega udeleženca zastopala v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za vinsko klet, na zemljišču
parc. št. 339/18 in 673/1 k.o. Cerklje dokler
bodo podani razlogi za zastopanje.
2. Sklep se objavi na oglasni deski naslovnega organa in v Uradnem listu RS.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba na
podlagi 258. člena ZUP ni dovoljena.

Št. 35106-84/2004-13-05
Ob-20832/04
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 izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo industrijskega objekta,
na parc. št. 530/38 in 530/29 k.o. Mali Videm v Šentlovrencu investitorja Mizarskega
podjetja Hrast d.o.o. Šentlovrenc, se stranskima udeležencema Gorc Alojzu in Jožefu
iz Kanade, solastnikoma parc. št. 490 k.o.
Mali Videm, postavi začasnega zastopnika
in pooblaščenca za vročanje, in sicer: Horvat Stanislava, Višji referent na Oddelku za
okolje in kmetijstvo UE Trebnje, Goliev trg
5, 8210 Trebnje.
2. Vročitev tega sklepa se začasnemu
zastopniku in pooblaščencu za vročanje
opravi z obvezno osebno vročitvijo, Gorc
Alojzu in Jožefu pa z razglasitvijo tega sklepa na oglasni deski UE Trebnje in objavo v
Uradnem listu RS.
3. Zoper ta sklep je dovoljena posebna
pritožba.
Št. 35102-202/2003-155
Ob-20833/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Brežice izdaja na podlagi prvega odstavka
51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02
– v nadaljevanju: ZUP), po uradni dolžnosti,
v zadevi izdaje gradbenega dovoljenja za
vinsko klet, na zemljišču parc. št. 339/18 in
673/1 k.o. Cerklje, investitorjev Karla Gramca in Branke Gramc, oba Simona Jenka 8,
1230 Domžale, naslednji sklep:
1. Monika Volk, Rajec 16, 8261 Jesenice na Dolenjskem, se postavi za začasno
zastopnico stranski udeleženki neznanega
prebivališča na območju Republike Hrvaške, Mimi Vukasovič, Golovaška 5, 10000
Zagreb, Republika Hrvaška.
Začasna zastopnica bo stransko udeleženko zastopala v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za vinsko klet, na zemljišču
parc. št. 339/18 in 673/1 k.o. Cerklje, dokler
bodo podani razlogi za zastopanje.
2. Sklep se objavi na oglasni deski naslovnega organa in v Uradnem listu RS.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba na
podlagi 258. člena ZUP ni dovoljena.
Št. 2/05-08-21102-422/2004-17 Ob-20892/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice
št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003,
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Zajc Aleksandra, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Zajc
Aleksandru, roj. 12. 5. 1975, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Ulica bratov Babnik 26, 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.
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Št. 2/05-08-21102-353/2004-13 Ob-20944/04
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 Viti Monice, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Viti Monici, roj. 10. 1. 1974, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na Ravbarjevi ulici 3,
Ljubljana, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-06-02003-245/2002-3 Ob-20969/04
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
»Združenje kristjanov – Synaxis«, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Dunajska cesta 9, po uradni dolžnosti
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
Društva »Združenje kristjanov – Synaxis«,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Dunajska cesta 9, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 2/05-06-02003-243/2002-5 Ob-20970/04
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 za mednarodni razvoj, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 1,
po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Društvo za mednarodni razvoj, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Kardeljeva ploščad 1, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 2/05-06-02003-248/2002-3 Ob-20971/04
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

Št.

(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 opernih
solistov Slovenije, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Župančičeva 1,
po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Društvo opernih solistov Slovenije, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Župančičeva 1, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 2/05-06-02003-247/2002-3 Ob-20972/04
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 Zveze društev socialnih delavcev Slovenije, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Štefanova ulica 5, po uradni dolžnosti
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
Zveza društev socialnih delavcev Slovenije,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Štefanova ulica 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 posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 2/05-06-02003-244/2002-3 Ob-20973/04
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 Združenja
samostojnih podjetnikov »Naša pot«, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Pod akacijami 45, po uradni dolžnosti
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki – Združenja samostojnih podjetnikov
»Naša pot«, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu Ljubljana, Pod akacijami 45, 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. 2/05-06-02003-239/2002-2 Ob-20974/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29.
in 33. členom Zakona o društvih (Uradni list
RS, št. 65/95, 49/98 – odloča US in 89/99)
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in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/
2003 z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja Društva artistov Slovenije,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu v
Ljubljani, Koseska 3, po uradni dolžnosti
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
Društva artistov Slovenije, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu v Ljubljani, Koseska 3,
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.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 013-9/2004-4
Ob-20840/04
Sindikat ZSSS, SKEI, Sindikat podjetja Iskra avtoelektrika orodjarna d.o.o.,
s sedežem v Šempetru, Vrtojbenska 62,
katerega pravila sindikata podjetja so bila
sprejeta v hrambo z odločbo upravnega
organa št. 013-1/95-1 dne 23. 1. 1995 in so
bila vpisana v evidenco statutov sindikatov
pod zaporedno št. 99, se z dnem 9. 7. 2004
izbriše iz evidence statutov sindikatov.
Št. 026-2/2004
Ob-20841/04
Upravna enota Radlje ob Dravi, Oddelek
za občo upravo, druge upravne naloge in
skupne zadeve sprejme v hrambo Pravila
Osnovne organizacije sindikata Upravne
enote Radlje ob Dravi pod zaporedno številko registra 2/2004.
Z dnem izdaje odločbe o hrambi teh pravil postane sindikat pravna oseba.
Št. 028-12/2004-3
Ob-20842/04
Statut Sindikata podjetja Iris d.o.o.,
s sedežem v Ljubljani, Rimska cesta 8,
ki je v hrambi v Upravni enoti Ljubljana,
izpostava Center, na podlagi odločbe, št.
028-98/94-04/IO z dne 20. 12. 1994 in vpisan v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno številko 196 z dnem 20. 12. 1994,
se z dnem 21. 7. 2004 izbriše iz evidence
statutov sindikatov.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-22/04-7
Ob-20918/04
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 23. 7. 2004 izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence (Uradni list RS, št.
56/99; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da
je koncentracija, ki bo nastala z ustanovitvijo skupnega podjetja s strani družb Sava
Tires d.o.o. (v nadaljevanju: Sava Tires),
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Škofjeloška c. 6, Kranj, in Petrol d.d., Dunajska c. 50, Ljubljana (v nadaljevanju:
Petrol), skladna s pravili konkurence in da
ji Urad ne bo nasprotoval.
Koncentracija se bo izvedla na podlagi
družbene pogodbe o ustanovitvi družbe Karkasa, ki je bila podpisana dne 20. 5. 2004.
Na podlagi sklenitve te pogodbe podpisnika
Sava Tires in Petrol ustanavljata skupno
podjetje, v katerem bo vsak izmed družbenikov udeležen s 50% poslovnim deležem.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov Urad ugotavlja, da v
zvezi obravnavano koncentracijo ni izkazan
resen sum o neskladnosti koncentracije s
pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-20943/04
Na podlagi drugega odstavka 64. člena
Zakona o medijih sporočamo spremembo
imen članov uprave izdajatelja Dnevnik,
Časopisna družba, d.d., Kopitarjeva 2 in
4, Ljubljana v zvezi z izdajanjem medijev
Dnevnik, Nedeljski dnevnik, Hopla in
Dnevnik Online.
Uprava družbe izdajatelja Dnevnik, Časopisna družba, d.d. je od 1. 7. 2004 dalje
enočlanska in jo zastopa in predstavlja
predsednik uprave mag. Branko Pavlin.

Objave po Zakonu o
poštnih storitvah
Ob-21043/04
Popravek
V objavi spremembe cenika univerzalne
poštne storitve naročnika Pošta Slovenije,
d.o.o. Maribor, objavljene v Uradnem listu
RS, št. 80 z dne 23. 7. 2004, Ob-20089/04,
se v tretji koloni popravi cena in pravilno
glasi:
Pošta Slovenije, d.o.o. velja od 1. 8. 2004
Sprememba cenika univerzalne
poštne storitve
Vrsta storitve

1

Cena
v SIT
z DDV

Cena
v SIT
brez DDV

2

3

I. Rezervirane storitve
1. Notranji poštni promet
Standardno pismo
45,00
Navadno pismo
do 20 g
52,00
nad 20 g do 100 g
91,00
Dopisnica
45,00

37,50
43,33
75,83
37,50
Uredništvo
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Objave
gospodarskih družb
Objave gospodarskih družb
Št. 459
Ob-20836/04
Uprava družbe Gradis Inženiring d.d.,
Letališka 33, 1000 Ljubljana obvešča delničarje te družbe o vložitvi s strani nadzornega
sveta družbe pregledane Pogodbe o spojitvi
z družbama Gradis GP Gradbeno podjetje
Jesenice d.d., Cesta Franceta Prešerna 5,
4270 Jesenice ter družbo Gradis TEO, tehnične, ekonomske in organizacijske storitve
d.d., Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana, v
sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana.
Pogodba o spojitvi je bila v sodni register
vložena dne 23. 7. 2004.
Vložna številka pod katero je sodišče
vložilo Pogodbo o spojitvi v zbirko listin je
10759600.
Delničarji družbe Gradis Inženiring d.d.
imajo na sedežu družbe pravico pregledati
listine v zvezi s spojitvijo ter zahtevati, da jim
družba brezplačno izroči prepis teh listin.
Listine katere imajo delničarji družbe pravico pregledati so: Pogodba o spojitvi; statut
družbe Gradis skupina G, d.d.; letna poročila vseh družb, ki se spajajo za pretekla tri
poslovna leta; revidirana zaključna poročila
družb, ki se spajajo, z dne 1. 1. 2004; poročilo uprav družb, ki se spajajo, o spojitvi;
poročila nadzornih svetov družb, ki se spajajo, o pregledu nameravane spojitve; poročilo o reviziji spojitve; izjava uprav družb, ki
se spajajo, da je bila pogodba podpisana v
6 mesecih po zaključku poslovnega leta na
katero se nanaša zadnje letno poročilo.
Gradis Inženiring d.d.
uprava družbe
Št. 459
Ob-20837/04
Uprava družbe Gradis GP Gradbeno
podjetje Jesenice d.d., Cesta Franceta Prešerna 5, 4270 Jesenice obvešča delničarje
te družbe o vložitvi s strani nadzornega sveta družbe pregledane Pogodbe o spojitvi z
družbama Gradis Inženiring d.d., Letališka
33, 1000 Ljubljana ter družbo Gradis TEO,
tehnične, ekonomske in organizacijske storitve d.d., Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana,
v sodni register pri Okrožnem sodišču v
Kranju, Zoisova ul. 2, 4000 Kranj.
Pogodba o spojitvi je bila v sodni register
vložena dne 23. 7. 2004.
Vložna številka pod katero je sodišče
vložilo Pogodbo o spojitvi v zbirko listin je
1/163/00.
Delničarji družbe Gradis GP Gradbeno
podjetje Jesenice, d.d. imajo na sedežu
družbe pravico pregledati listine v zvezi s
spojitvijo ter zahtevati, da jim družba brezplačno izroči prepis teh listin.
Listine katere imajo delničarji družbe pravico pregledati so: Pogodba o spojitvi; statut
družbe Gradis skupina G, d.d.; letna poročila vseh družb, ki se spajajo za pretekla tri
poslovna leta; revidirana zaključna poročila
družb, ki se spajajo, z dne 1. 1. 2004; poročilo uprav družb, ki se spajajo, o spojitvi;
poročila nadzornih svetov družb, ki se spajajo, o pregledu nameravane spojitve; poročilo o reviziji spojitve; izjava uprav družb, ki
se spajajo, da je bila pogodba podpisana v

6 mesecih po zaključku poslovnega leta na
katero se nanaša zadnje letno poročilo.
Gradis GP Gradbeno podjetje
Jesenice d.d.
uprava družbe
Št. 459
Ob-20838/04
Uprava družbe Gradis TEO, tehnične,
ekonomske in organizacijske storitve d.d.,
Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana, obvešča
delničarje te družbe o vložitvi s strani nadzornega sveta družbe pregledane Pogodbe
o spojitvi z družbama Gradis GP Gradbeno
podjetje Jesenice d.d., Cesta Franceta Prešerna 5, 4270 Jesenice ter družbo Gradis
Inženiring d.d., Letališka 33, 1000 Ljubljana
v sodni register pri Okrožnem sodišču v
Ljubljani, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana.
Pogodba o spojitvi je bila v sodni register
vložena dne 23. 7. 2004.
Vložna številka pod katero je sodišče
vložilo Pogodbo o spojitvi v zbirko listin je
1/7546/00.
Delničarji družbe Gradis TEO d.d. imajo
na sedežu družbe pravico pregledati listine
v zvezi s spojitvijo ter zahtevati, da jim družba brezplačno izroči prepis teh listin.
Listine katere imajo delničarji družbe pravico pregledati so: Pogodba o spojitvi; statut
družbe Gradis skupina G, d.d.; letna poročila vseh družb, ki se spajajo za pretekla tri
poslovna leta; revidirana zaključna poročila
družb, ki se spajajo, z dne 1. 1. 2004; poročilo uprav družb, ki se spajajo, o spojitvi;
poročila nadzornih svetov družb, ki se spajajo, o pregledu nameravane spojitve; poročilo o reviziji spojitve; izjava uprav družb, ki
se spajajo, da je bila pogodba podpisana v
6 mesecih po zaključku poslovnega leta na
katero se nanaša zadnje letno poročilo.
Gradis TEO, tehnične, ekonomske
in organizacijske storitve d.d.
uprava družbe
Ob-21128/04
Uprava družbe Unior Kovaška industrija
d.d., Kovaška cesta 10, Zreče, matična številka 5042437, št. reg. vl. 1/00248/00 (kot
prevzemna družba), obvešča delničarje, da
je bila dne 27. 7. 2004 Okrožnemu sodišču
v Celju, kot registrskemu sodišču, predložena pogodba o pripojitvi družbe Inexa Adria,
družba za investicije, d.o.o., Železarska cesta 3, Štore, matična št. 1381415, št. reg. vl.
1/07225/00 (kot prevzeta družba) k družbi
Unior d.d. z dne 23. 6. 2004.
Delničarji imajo na sedežu družbe pravico vpogledati:
– pogodbo o pripojitvi,
– letna poročila obeh družb za zadnja tri
poslovna leta,
– zaključno poročilo prevzete družbe na
dan obračuna pripojitve,
– poročila uprav obeh družb o pripojitvi,
– poročilo nadzornega sveta d.d. o pregledu pripojitve.
O soglasju k pripojitvi bo odločala uprava
prevzemne družbe kot ustanovitelj prevzete
družbe po izteku 30 dni od objave tega obvestila v Uradnem listu RS.
Delničarji prevzemne družbe, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala
družbe, imajo pravico v roku 30 dni od dneva
sprejema soglasja prevzete družbe k pripojitvi, zahtevati tudi sklic skupščine prevzemne
družbe, ki naj odloči o soglasju za pripojitev.
Unior d.d.
predsednik uprave
Gorazd Korošec, univ. dipl. ek.
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Ob-20967/04
Skupščina družbe SGP Posavje Sevnica
d.o.o. je na 3 seji, dne 15. 7. 2004 v 3. točki
dnevnega reda, ki se glasi: Predlog za začetek postopka likvidacije (sklep o likvidaciji),
kot sledi:
Na podlagi določil iz prvega odstavka
327. člena Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD), skupščina družbe sprejme naslednji
sklep o prenehanju družbe in začetku likvidacije družbe (sklep o likvidaciji)
1. Firma in sedež družbe: SGP Posavje
Sevnica, d.o.o., Trg svobode 9, 8290 Sevnica.
2. Organ, ki je sprejel sklep: skupščina
družbe.
3. Razlog za prenehanje družbe: ni nikakršne možnosti, da bi družba z dejavnostjo,
ki jo opravlja, glede na razmere na tržišču
in v družbe in glede na pretekle obveznosti
poslovala s pozitivnim rezultatom.
4. Rok za prijavo terjatev upnikov: 30
dni od dneva objave sklepa o likvidaciji
družbe.
5. Ime in naslov likvidacijskega upravitelja: Andrej Mihevc, univ. dipl. jur., Notranjska
c. 38, 1370 Logatec.
6. Z dnem imenovanja likvidacijskega
upravitelja se razreši direktor Mihael Kežman, Čolnarska pot 38, 8250 Brežice.
7. Likvidacijski upravitelj je upravičen nadaljevati dejavnost s sklepanjem novih poslov ali dokončanje še nedokončanih poslov,
za kar daje ustanovitelj soglasje skladno z
določbami iz 382. člena ZGD.
8. Likvidacijski upravitelj ima pravico do
povrnitve stroškov in do plačila nagrade iz
premoženja družbe, v višini, ki ga določi
skupščina družbe, na predlog likvidacijskega upravitelja.
9. Ta sklep se pošlje sodišču zaradi vpisa
likvidacije v sodni register.
10. Po vpisu začetka likvidacijskega postopka v register družbe posluje s firmo:
SGP Posavje Sevnica, d.o.o. – v likvidaciji.
11. Ta sklep začne veljati takoj.
2. Poziv upnikom za prijavo terjatev
Skladno s 4. točko sklepa o likvidaciji se
pozivajo upniki, da v roku 30 dni od dneva
objave citiranega sklepa, s priporočeno pošto prijavijo svoje terjatve do družbe in sicer
na naslov: SGP Posavje Sevnica d.o.o.
– likvidaciji, Trg svobode 9, s pripisom: prijava terjatve. Upniki morajo k prijavi priložiti
ustrezna dokazila.
Likvidacijski upravitelj

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-20834/04
Na podlagi sklepa družbenika družbe
Peter’s Teleurh telekomunikacijski inženiring in trgovina Ljubljana, d.o.o., s sedežem
Drenikova 33, Ljubljana, mat. št. 5406978,
z dne 25. 7. 2003, se zmanjša osnovni kapital družbe za 60,000.000 SIT, iz dosedanjih
147,931.000 SIT na 87,931.000 SIT.
Na podlagi drugega odstavka 454. člena ZGD pozivam upnike, da se zglasijo na
sedežu družbe ter izjavijo ali soglašajo z
navedenim zmanjšanjem osnovnega kapitala.

Št.

Razširitev dnevnega reda
Št. 5/04
Ob-21048/04
Uprava delniške družbe Studio D, d.d.
Novo mesto v skladu z določili 286. člena
ZGD razširja dnevni red 10. redne skupščine
Studia D, d.d. Novo mesto, ki je sklicana za
četrtek, 26. 8. 2004, ob 10. uri, z dodatno:
3. točko – Izvolitev članov nadzornega
sveta.
Uprava predlaga naslednji sklep: v nadzorni svet se izvolita Marjanca Kavšek in
Alojz Bojanc.
Uprava Studia D, d.d. Novo mesto
Ob-21154/04
Na podlagi 286/I člena Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe Maxina, d.d.
Maribor, Ul. 10. oktobra 1, objavlja na zahtevo delničarja Koloniale Veletrgovina d.d.
Maribor, ki razpolaga z več kot dvajsetino
osnovnega kapitala družbe, predmet, o katerem naj odloča skupščina družbe, sklicana
za 31. 8. 2004, in sicer dopolnitev dnevnega
reda z novo točko 6: “Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta”.
Predlog sklepa:
1. Z dnem 31. 8. 2004 se odpokličejo
člani nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev:
– Dejan Radšel,
– Milan Meža,
– Majda Dušak,
– Jožica Markač.
2. Z dnem 31. 8. 2004 se za člane
nadzornega sveta, ki zastopajo interese
delničarjev, za mandatno obdobje štirih let
izvolijo:
– Boštjan Marovt,
– Mateja Perger,
– Tanja Bedič,
– Marjetka Stopinšek.
Maxina, d.d.
uprava družbe

Sklici skupščin
Ob-21036/04
Popravek
V sklicu skupščine, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 80 z dne 23. 7. 2004, se
popravi in se pravilno glasi:
– datum sklica skupščine: v ponedeljek,
30. 8. 2003.
– dnevni red točka 2.: v poslovnem letu
2003 in poročilo o delu nadzornega sveta
v letu 2003.
– predlog sklepa k točki 2.: v poslovnem
letu 2003 in poročilo o delu nadzornega
sveta v letu 2003.
Lesno podjetje Azienda Legnam
Interier d.d. Izola
direktor
inž. Marko Škvarč
Ob-20772/04
Na podlagi 515. člena ZGD uprava delniške družbe Gradis TEO Tehnične, ekonomske in organizacijske storitve, d.d. vabi
delničarje na
spojitveno skupščino
družbe Gradis TEO d.d.,
ki bo v sredo, 1. septembra 2004, ob
13. uri na sedežu družbe, Šmartinska cesta
134a, Ljubljana.

81-84 / 30. 7. 2004 /

Stran

5333

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, potrditev dnevnega reda, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
1.1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta skupščina sprejme naslednji sklep:
za predsedujočega skupščini se izvoli Drago Trbanc, za preštevalki glasov se izvolita
Sonja Malerič in Mojca Lazar. Skupščini prisostvuje vabljena notarka Nada Kumar.
2. Sprejem sklepa o spojitvi in soglasje k
Pogodbi o spojitvi.
2.1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta skupščina sprejme naslednji sklep:
na podlagi Pogodbe o spojitvi; statuta družbe Gradis skupina G, d.d.; letnih poročil
družb, ki se spajajo za pretekla tri poslovna
leta; revidiranih zaključnih poročil družb, ki
se spajajo, z dne 1. 1. 2004; poročila uprav
družb, ki se spajajo, o spojitvi; poročila nadzornih svetov družb, ki se spajajo, o spojitvi;
analize premoženjskega stanja družb, ki se
spajajo; poročila o reviziji spojitve; obvestila
o predložitvi Pogodbe o spojitvi registrskemu sodišču, se delniška družba Gradis TEO
Tehnične, ekonomske in organizacijske storitve, d.d., Šmartinska 134a, Ljubljana, spoji
z delniškima družbama Gradis GP Gradbeno podjetje Jesenice, d.d., Cesta Franceta
Prešerna 5, Jesenice in Gradis inženiring,
d.d., Letališka 33, Ljubljana, v novo delniško
družbo Gradis skupina G, d.d., Šmartinska
134a, 1000 Ljubljana.
2.2. Na predlog uprave in nadzornega
sveta skupščina sprejme naslednji sklep:
sprejme se soglasje k Pogodbi o spojitvi
v delniško družbo Gradis skupina G, d.d. z
vsebino iz predloga uprave.
Sklep stopi v veljavo, ko sprejmejo soglasje k Pogodbi o spojitvi v delniško družbo
Gradis skupina G, d.d. v predlaganem besedilu vse družbe iz prvega odstavka sklepa
pod točko 2.1 dnevnega reda. Podpisan
predlog Pogodbe o spojitvi v notarskem zapisu je priloga in sestavni del sklepa.
3. Sprejem statuta delniške družbe Gradis skupina G, d.d.
3.1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta skupščina sprejme naslednji sklep:
sprejme se statut delniške družbe Gradis
skupina G, d.d. v predlaganem besedilu.
Sklep stopi v veljavo, ko sprejmejo statut delniške družbe Gradis skupina G, d.d.
v predlaganem besedilu skupščine vseh
družb, ki se spajajo in sicer z dnem, ko
ga sprejme zadnja od navedenih družb v
točki 2.1.
4. Imenovanje začasnih članov nadzornega sveta delniške družbe Gradis skupina
G, d.d. in določitev sejnin začasnim članom
nadzornega sveta.
4.1. Na predlog nadzornega sveta skupščina sprejme naslednji sklep: v začasni
nadzorni svet delniške družbe Gradis skupina G, d.d. se do naslednje skupščine kot
predstavniki delničarjev za začasne člane
nadzornega sveta imenujejo:
– Milan Brečko – predsednik NS Gradis
Jesenice d.d.;
– Ljubo Cimerman – predsednik NS Gradis TEO, d.d.;
– Jože Bajuk – predsednik NS Gradis
Inženiring, d.d.;
– Boris Pesjak – predsednik uprave Factor banke, d.d.
Skupščina se seznani z dvema predstavnikoma delavcev, ki so jih v začasni nadzorni svet imenovali sveti delavcev družb,
ki se spajajo.
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4.2. Na predlog nadzornega sveta skupščina sprejme naslednji sklep: za udeležbo
na sejah nadzornega sveta se članom nadzornega sveta in predsedniku nadzornega
sveta zagotovijo sejnine.
Za člana nadzornega sveta znaša sejnina za udeležbo na seji nadzornega sveta
60.000 SIT bruto.
Za predsednika nadzornega sveta znaša sejnina za udeležbo na seji nadzornega
sveta 85.000 SIT bruto.
5. Imenovanje revizorja družbe Gradis
skupina G, d.d. za poslovno leto 2004 in
2005.
5.1. Na predlog nadzornega sveta skupščina sprejme naslednji sklep: za pregled
računovodskih izkazov novoustanovljene
družbe Gradis skupina G, d.d. za poslovni
leti 2004 in 2005 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje
in poslovno svetovanje, d.o.o.; Neubergerjeva ulica 30, SL – 1000 Ljubljana, Slovenija.
Gradivo za dnevni red seje skupščine s
predlogi sklepov je na vpogled vsem delničarjem vsak delovni dan med 8. in 14. uro
do dneva skupščine na operativnem sedežu
družbe na Letališki 33.
Gradiva za dnevni red skupščine so:
– Pogodba o spojitvi;
– Statut družbe Gradis skupina G, d.d.;
– Letna poročila družb, ki se spajajo za
pretekla tri poslovna leta;
– Revidirana zaključna poročila družb, ki
se spajajo, z dne 1. 1. 2004;
– Poročilo uprav družb, ki se spajajo, o
spojitvi;
– Poročila nadzornih svetov družb, ki se
spajajo, o spojitvi;
– Poročilo o reviziji spojitve;
– Analiza premoženjskega stanja družb,
ki se spajajo;
– Obvestilo o predložitvi Pogodbe o spojitvi registrskemu sodišču.
Pogoji za udeležbo in glasovanje: skupščine se lahko udeležijo s pravico glasovanja vsi delničarji, njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti zastopniki, če svojo udeležbo na
skupščini pisno prijavijo družbi najkasneje tri
dni pred zasedanjem. Pooblaščenec delničarja mora predložiti tudi pisno pooblastilo.
Člani uprave in nadzornega sveta se lahko
udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Ponovno zasedanje: če skupščina ob uri
sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi sklic) istega dne, ob 13.30, v istem
prostoru, z istim dnevnim redom. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradis TEO d.d.
uprava
Ob-20773/04
Na podlagi 515. člena ZGD uprava
družbe Gradis GP Jesenice d.d., Cesta
Franceta Prešerna 5, 4270 Jesenice, vabi
delničarje na
spojitveno skupščino
družbe Gradis GP Jesenice d.d.,
ki bo 1. septembra 2004, ob 9. uri na sedežu družbe Gradis GP Jesenice d.d.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, potrditev dnevnega reda, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
1.1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta skupščina sprejme naslednji sklep:
za predsedujočega skupščini se izvoli Jože
Bajuk in preštevalca glasov Alenka Zupan
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in Alojz Skol. Skupščini prisostvuje vabljena
notarka Nada Kumar.
2. Sprejem sklepa o spojitvi in soglasje k
Pogodbi o spojitvi.
2.1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta skupščina sprejme naslednji sklep:
na podlagi Pogodbe o spojitvi; statuta družbe Gradis skupina G, d.d.; letnih poročil
družb, ki se spajajo za pretekla tri poslovna
leta; revidirana zaključna poročila družb, ki
se spajajo, z dne 1. 1. 2004; poročila uprav
družb, ki se spajajo o spojitvi; poročila nadzornih svetov družb, ki se spajajo, o spojitvi; analize premoženjskega stanja družb,
ki se spajajo; poročila o reviziji spojitve;
obvestila o predložitvi Pogodbe o spojitvi
registrskemu sodišču, se delniška družba
Gradis GP Jesenice d.d. spoji z delniškima
družbama Gradis Inženiring d.d. in Gradis
TEO d.d. v novo delniško družbo Gradis
skupina G, d.d., Šmartinska 134a, 1000
Ljubljana.
2.2. Na predlog uprave in nadzornega
sveta skupščina sprejme naslednji sklep:
sprejme se soglasje k Pogodbi o spojitvi
v delniško družbo Gradis skupina G, d.d. z
vsebino iz predloga uprave.
Sklep stopi v veljavo, ko sprejmejo soglasje k Pogodbi o spojitvi v delniško družbo
Gradis skupina G, d.d. v predlaganem besedilu vse družbe iz prvega odstavka sklepa
pod točko 2.1 dnevnega reda. Podpisan
predlog Pogodbe o spojitvi v notarskem zapisu je priloga in sestavni del sklepa.
3. Sprejem statuta delniške družbe Gradis skupina G, d.d.
3.1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta skupščina sprejme naslednji sklep:
sprejme se statut delniške družbe Gradis
skupina G, d.d. v predlaganem besedilu.
Sklep stopi v veljavo, ko sprejmejo statut
delniške družbe Gradis skupina G, d.d.
v predlaganem besedilu skupščine vseh
družb, ki se spajajo, in sicer z dnem, ko
ga sprejme zadnja od navedenih družb v
točki 2.1.
4. Imenovanje začasnih članov nadzornega sveta delniške družbe Gradis skupina
G, d.d. in določitev sejnin začasnim članom
nadzornega sveta.
4.1. Na predlog nadzornega sveta skupščina sprejme naslednji sklep: v začasni
nadzorni svet delniške družbe Gradis skupina G, d.d. se do naslednje skupščine kot
predstavniki delničarjev za začasne člane
nadzornega sveta imenujejo:
– Milan Brečko – predsednik NS Gradis
Jesenice, d.d.,
– Ljubo Cimerman – predsednik NS Gradis TEO, d.d.,
– Jože Bajuk – predsednik NS Gradis
Inženiring, d.d.,
– Boris Pesjak – predsednik uprave Factor banke, d.d.
Skupščina se bo naknadno seznanila
z dvema predstavnikoma delavcev, ki jih
bo imenoval v nadzorni svet svet delavcev
nove družbe.
4.2. Na predlog nadzornega sveta skupščina sprejme naslednji sklep: za udeležbo
na sejah nadzornega sveta se članom nadzornega sveta in predsedniku nadzornega
sveta zagotovijo sejnine.
Za člana nadzornega sveta znaša sejnina za udeležbo na seji nadzornega sveta
60.000 SIT bruto.
Za predsednika nadzornega sveta znaša sejnina za udeležbo na seji nadzornega
sveta 85.000 SIT bruto.

5. Imenovanje revizorja družbe Gradis
skupina G, d.d. za poslovno leto 2004 in
2005.
5.1. Na predlog nadzornega sveta skupščina sprejme naslednji sklep: za pregled
računovodskih izkazov novoustanovljene
družbe Gradis skupina G, d.d. za poslovno leto 2004 in 2005 se imenuje revizijska
družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje, d.o.o.; Neubergerjeva ulica 30, SL – 1000 Ljubljana,
Slovenija.
Gradivo za dnevni red seje skupščine s
predlogi sklepov je na vpogled vsem delničarjem vsak delovni dan med 8. in 14. uro
do dneva skupščine na sedežu družbe.
Gradiva za dnevni red skupščine so:
– Pogodba o spojitvi;
– Statut družbe Gradis skupina G, d.d.;
– Letna poročila družb, ki se spajajo za
pretekla tri poslovna leta;
– Revidirana zaključna poročila družb, ki
se spajajo, z dne 1. 1. 2004;
– Poročilo uprav družb, ki se spajajo, o
spojitvi;
– Poročila nadzornih svetov družb, ki se
spajajo, o spojitvi;
– Poročilo o reviziji spojitve;
– Analiza premoženjskega stanja družb,
ki se spajajo;
– Obvestilo o predložitvi Pogodbe o spojitvi registrskemu sodišču.
Pogoji za udeležbo in glasovanje: skupščine se lahko udeležijo s pravico glasovanja vsi delničarji, njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti zastopniki, če svojo udeležbo na
skupščini pisno prijavijo družbi najkasneje tri
dni pred zasedanjem. Pooblaščenec delničarja mora predložiti tudi pisno pooblastilo.
Člani uprave in nadzornega sveta se lahko
udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Ponovno zasedanje: če skupščina ob uri
sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi sklic) istega dne, ob 10. uri v istem
prostoru, z istim dnevnim redom. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradis GP Jesenice d.d.
uprava
Ob-20774/04
Direktor družbe Krona holding d.d. na
podlagi Zakona o gospodarskih družbah in
na podlagi 10.3. točke Statuta Krona holding
d.d. sklicuje
13. sejo skupščine,
ki bo dne 30. 8. 2004 ob 16.30, na sedežu družbe, Štefanova 13a, 1000 Ljubljana.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Direktor družbe prične skupščino in ugotovi sklepčnost.
2. Izvolitev organov skupščine.
Uprava predlaga skupščini naslednji
sklep: skupščina za predsednika skupščine
imenuje Ivana Pajka in preštevalko glasov
Ireno Lavrič. Seji prisostvuje notarka Nada
Kumar.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Krona holding d.d. za poslovno
leto 2003, z mnenjem revizorja in poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letne-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
ga poročila, s pozitivnim mnenjem revizorja
ter letnim poročilom uprave družbe za poslovno leto 2003.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini naslednji sklep: skupščina potrjuje in
odobrava delo uprave in nadzornega sveta
v poslovnem letu 2003 ter jima podeljuje
razrešnico.
5. Spremembe statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini naslednji sklep: skupščina sprejme
spremembe in dopolnitve statuta ter njegov
čistopis v predloženem besedilu, ki je kot
priloga sestavni del tega sklepa.
6. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2004.
Nadzorni svet predlaga skupščini naslednji sklep: za revidiranje poslovnih izkazov poslovnega leta 2004 skupščina družbe
imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija,
d.o.o. Ljubljana.
Glasovanje
Skladno s točko 10.3.3. Statuta Krona holding d.d. imajo pravico udeležbe
in uresničevanja glasovalne pravice na
skupščini tisti delničarji, ki svojo udeležbo
pisno prijavijo družbi najkasneje tri dni pred
sejo skupščine in se skupščine udeležijo
pravočasno. Prijave in pooblastila naj na
sedež družbe prispejo najkasneje do 27. 8.
2004. Skladno s točko 10.2. Statuta Krona
holding d.d. število glasov posameznega
delničarja določajo glasovi delnic, ki so po
evidenci v delniški knjigi v njihovi lasti 10
dni pred sejo skupščine. Udeleženci lahko dvignejo glasovnice za sejo skupščine
v prostorih zasedanja skupščine eno uro
pred pričetkom seje.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem družbe na sedežu družbe Krona holding d.d., Štefanova
13a, Ljubljana, vsak delovni dan med 10. in
12. uro od dneva objave sklica skupščine do
dneva zasedanja le-te.
Krona holding d.d.
direktor
Ob-20775/04
Na podlagi 7.3.2 točke Statuta delniške
družbe Avtoservis Gorica, servisne storitve,
trgovina, tehnični pregledi d.d., Nova Gorica, Vojkova 49, uprava družbe sklicuje
10. sejo skupščine družbe
Avtoservis Gorica d.d., Nova Gorica,
ki bo 31. avgusta 2004 ob 13. uri v
prostorih na sedežu družbe v Novi Gorici,
Vojkova 49.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi
sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine in imenuje notar po predlogu
uprave.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.
4. Obravnava in sklepanje o uporabi
bilančnega dobička ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in mnenja nadzornega sveta bilančni dobiček iz leta 2003 v višini 65,113.658,92 SIT ostane nerazporejen
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in bo o njegovi uporabi odločala skupščina
v naslednjih poslovnih obdobjih (preneseni
dobiček).
b) Skupščina daje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v letu 2003.
5. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
soglasju nadzornega sveta, skupščina pooblasti upravo družbe, da lahko v dobi 18
mesecev od dneva sprejetja tega sklepa na
skupščini, po svojem preudarku in v dobro
družbe kupi lastne delnice za namene iz
240. člena ZGD. Skupni nominalni znesek
kupljenih delnic ne sme presegati 10%
osnovnega kapitala družbe ob tem, da je
najnižja prodajna cena delnice določena
v višini povprečne revalorizirane nakupne
vrednosti, najvišja prodajna cena pa je knjigovodska vrednost.
Družba je pooblaščena, da lahko odsvaja lastne delnice poleg primerov iz 240.
člena ZGD tudi v duhu dobrega gospodarja
ter pod pogoji, navedenimi v predhodnem
odstavku tega predloga sklepa in na podlagi Pravilnika o poslovanju lastnih delnic,
katerega sprejme nadzorni svet. Pri odsvajanju lastnih delnic so izključene prednostne
pravice delničarjev.
6. Imenovanje revizorja družbe za leto
2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2004 imenuje revizijska
družba KPMG Slovenija d.o.o., Dunajska
21, Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo
vpisani v delniško knjigo družbe v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih
papirjev pri KDD v Ljubljani, deset dni pred
zasedanjem skupščine. Pooblastilo mora
biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Delničarje se poziva, da se prijavijo najkasneje eno uro pred začetkom skupščine v
tajništvu družbe.
Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebnim dokumentom,
zastopniki pravnih oseb pa še z izpisom
iz sodnega registra. Pravico udeležbe na
skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki pisno prijavo osebno ali
s priporočeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno s sprejetim letnim poročilom in poročilom
nadzornega sveta, je delničarjem na voljo
na sedežu družbe Avtoservis Gorica d.d., v
Novi Gorici, Vojkova 49, vsak delovni dan
od 9. do 11. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo
biti v pisni obliki posredovani upravi v roku
sedem dni po objavi tega sklica.
Prostor bo odprt od 12. ure dalje. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 14. uri
v istem prostoru. Ob ponovnem sklicu bo
skupščina sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Avtoservis Gorica d.d., Nova Gorica
uprava družbe
Ob-20776/04
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Iskra Baterije Zmaj,
d.d., Šentvid pri Stični 108, Šentvid pri Stični, uprava sklicuje
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11. sejo skupščine družbe
Iskra Baterije Zmaj, d.d.,
ki bo dne 30. avgusta 2004 ob 14. uri v
sejni sobi poslovne zgradbe Iskra, Cesta
dveh cesarjev 403, Ljubljana, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
za predsedujočo skupščini izvoli Slavica
Mrkun, za preštevalca glasov se izvolita
Zdravko Gubanec in Irena Stritih.
Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja
Kotar Marjana.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2003.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2003 z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi poslovanja družbe.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme naslednja sklepa:
a) Bilančni dobiček v višini 3,667.110,73
SIT ostane nerazporejen, odločanje o njegovi uporabi se prenese v naslednja poslovna leta.
b) Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2003.
4. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta za pooblaščeno revizijsko družbo za
leto 2004 skupščina imenuje družbo KPMG
Slovenija, d.o.o., Ljubljana.
5. Poročilo uprave in sprejem sklepov o
pripojitvi družbe Iskra TELA-SEM, d.o.o.,
Ljubljana k družbi Iskra Baterije Zmaj, d.d.,
Šentvid pri Stični.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejema naslednje sklepe:
A) Skupščina daje soglasje k pripojitvi
družbe Iskra TELA-SEM, proizvodnja elementov in naprav za avtomatizacijo d.o.o.
Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 403 kot prevzete družbe k družbi Iskra Baterije Zmaj,
d.d., Šentvid pri Stični, Šentvid pri Stični 108
kot prevzemne družbe. Obračunski dan pripojitve je 31. 12. 2003.
Skupščina potrdi skupno poročilo uprav
o pripojitvi, revizijo pripojitve pripojitvenega
revizorja in poročilo nadzornega sveta o
pregledu nameravane pripojitve.
B) Skupščina daje soglasje k Pogodbi
o pripojitvi družbe Iskra TELA-SEM, d.o.o.,
Ljubljana k družbi Iskra Baterije Zmaj, d.d.,
Šentvid pri Stični.
Sklep začne veljati, ko sprejmeta pogodbo o pripojitvi v predlaganem besedilu obe
družbi iz prvega odstavka sklepa pod točko
5.B) dnevnega reda.
Podpisan predlog pogodbe o pripojitvi v
notarskem zapisu je priloga in sestavni del
tega sklepa.
C) Za zastopnika za prevzem delnic v
postopku pripojitve se v skladu z določili pripojitvene pogodbe ter 521/2 člena Zakona
o gospodarskih družbah in na podlagi 75/7
člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih imenuje KDD Centralna klirinško
depotna družba d.d., Ljubljana.
D) Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da skladno z veljavnimi odločitvami sodišča
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in drugih organov, če je to potrebno, prilagodi na skupščini sprejete sklepe tako, da
se bo pripojitev lahko izvedla in vpisala v
sodni register.
6. Poročilo uprave in sprejem sklepov o
pripojitvi družbe Iskra Antene, d.o.o., Vrhnika k družbi Iskra Baterije Zmaj, d.d., Šentvid
pri Stični.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejema naslednje sklepe:
A) Skupščina daje soglasje k pripojitvi
družbe Iskra Antene d.o.o., Podjetje anten
in elektronskih naprav, Vrhnika, Idrijska 42
kot prevzete družbe k družbi Iskra Baterije
Zmaj, d.d., Šentvid pri Stični, Šentvid pri
Stični 108 kot prevzemne družbe. Obračunski dan pripojitve je 31. 12. 2003.
Skupščina potrdi skupno poročilo uprav
o pripojitvi, revizijo pripojitve pripojitvenega
revizorja in poročilo nadzornega sveta o
pregledu nameravane pripojitve.
B) Skupščina daje soglasje k Pogodbi o
pripojitvi družbe Iskra Antene, d.o.o., Vrhnika k družbi Iskra Baterije Zmaj, d.d., Šentvid
pri Stični.
Sklep začne veljati, ko sprejmeta pogodbo o pripojitvi v predlaganem besedilu obe
družbi iz prvega odstavka sklepa pod točko
6.B) dnevnega reda.
Podpisan predlog pogodbe o pripojitvi v
notarskem zapisu je priloga in sestavni del
tega sklepa.
C) Za zastopnika za prevzem delnic v
postopku pripojitve se v skladu z določili
pripojitvene pogodbe ter 521/2 člena Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi 75/7 člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih imenuje KDD
Centralna klirinško depotna družba d.d.,
Ljubljana.
D) Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da skladno z veljavnimi odločitvami sodišča
in drugih organov, če je to potrebno, prilagodi na skupščini sprejete sklepe tako, da
se bo pripojitev lahko izvedla in vpisala v
sodni register.
7. Povečanje osnovnega kapitala.
V skladu s sklepi skupščine, sprejetimi
pod 5. in 6. točko dnevnega reda te seje
skupščine, se zaradi izvedbe pripojitev
družb Iskra Antene, d.o.o., Vrhnika in Iskra
TELA-SEM, d.o.o., Ljubljana k delniški
družbi Iskra Baterije Zmaj, d.d., Šentvid pri
Stični, osnovni kapital družbe Iskra Baterije
Zmaj, d.d., Šentvid pri Stični, poveča za do
125,819.000 SIT, tako da bo po povečanju
znašal do 279,995.000 SIT.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede
z izdajo do 125.819 navadnih delnic z enakimi lastnostmi, kot veljajo za že obstoječe
delnice družbe, tako da bo celotni osnovni
kapital družbe po povečanju razdeljen na do
279.995 navadnih delnic.
Povečanje osnovnega kapitala se opravi
s stvarnim prevzemom, katerega predmet je
celotno premoženje skupaj z obveznostmi
prevzetih družb Iskra Antene, d.o.o., Vrhnika
in Iskra TELA-SEM, d.o.o., Ljubljana, ki ga
bo družba pridobila od prevzetih družb na
podlagi pogodbe o pripojitvi z vpisom pripojitve v sodni register.
Do novih delnic iz prvega odstavka
tega sklepa so upravičene osebe, ki bodo
imetniki poslovnih deležev prevzetih družb
na dan, ko bo Centralna klirinško depotna
družba, d.d., Ljubljana, po 75. členu Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih
opravila zamenjavo poslovnih deležev za
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delnice zaradi izvedbe pripojitve. Vsak od
njih je upravičen do takšnega števila delnic,
kot izhaja iz menjalnega razmerja ter pogodbe o pripojitvi.
Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe Iskra Baterije Zmaj, d.d., Šentvid pri
Stični, da s sklepom uskladi besedilo statuta družbe skladno s spremembo osnovnega kapitala, upoštevajoč spremembe imetništva poslovnih deležev prevzete družbe
do dneva vpisa pripojitve v sodni register,
tako da ugotovi dokončno število izdanih
delnic, potrebnih za izvedbo sklepa o povečanju osnovnega kapitala, in dokončno
višino povečanja osnovnega kapitala, ter
skladno z veljavnimi odločitvami sodišča in
drugih organov, če bo to potrebno, prilagodi
na skupščini sprejete sklepe tako, da se bo
pripojitev lahko izvedla in vpisala v sodni
register.
8. Spremembe in dopolnitve firme, skrajšane firme, dejavnosti in statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejema naslednje sklepe:
a) Firma družbe se spremeni in je: Iskra
TELA, Podjetje za proizvodnjo anten, baterij
in industrijske elektronike, d.d.
b) Skrajšana firma družbe se spremeni in
je: Iskra TELA, d.d.
c) Dejavnost družbe, kot je določena v 2.
členu statuta družbe, se razširi z naslednjimi
dejavnostmi:
28.511 Prekrivanje kovin s kovino
28.512 Druga površinska in toplotna obdelava kovin
28.620 Proizvodnja drugega orodja
28.750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.
31.100 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev
31.200 Proizvodnja naprav za distribucijo
in krmiljenje elektrike
31.300 Proizvodnja izoliranih električnih
kablov in žic
32.100 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent
32.300 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in
opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike
33.200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje
33.300 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje
45.310 Električne inštalacije
51.540 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
51.560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
51.570 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki
51.650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo
51.700 Druga trgovina na debelo
52.440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo
52.450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati
52.461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki

52.480

Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
52.720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov
63.110 Prekladanje
63.120 Skladiščenje
70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
70.320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi
71.340 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem
72.100 Svetovanje o računalniških napravah
72.220 Oskrba z računalniškimi programi
in svetovanje
72.300 Obdelava podatkov
72.400 Omrežne podatkovne storitve
72.600 Druge računalniške dejavnosti
73.100 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja
in tehnologije
74.120 Računovodske,
knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje
74.130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja
74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje
74.400 Oglaševanje
74.700 Čiščenje objektov in opreme
74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
74.853 Druga splošna tajniška opravila
74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
d) Naslov statuta družbe se spremeni
tako, da se glasi »Statut delniške družbe
Iskra TELA, d.d.«
e) Spremembe in dopolnitve statuta
stopijo v veljavo z dnem vpisa v sodni register.
V skladu s spremembami firme, skrajšane firme, dejavnosti, osnovnega kapitala
in statuta družbe se pripravi čistopis statuta
družbe, ki ga potrdi notar.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji in
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najkasneje do 25. 8. 2004 v tajništvu uprave
na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
V primeru, da skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina
bo takrat ponovno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Skladno z določili prvega odstavka 516.
člena Zakona o gospodarskih družbah
uprava družbe Iskra Baterije Zmaj, d.d.,
Šentvid pri Stični, vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani pod vl.
št. 1/104667/00 objavlja obvestilo, da je bila
dne 21. 7. 2004 sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani predložena pogodba
o pripojitvi prevzete družbe Iskra Antene,
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d.o.o., Vrhnika in Iskra TELA-SEM, d.o.o.,
Ljubljana, ki jih je pred tem dne 20. 7. 2004
pregledal nadzorni svet družbe.
Iskra Baterije Zmaj, d.d.
uprava
Gabrijel Ambrožič
Ob-20777/04
Na podlagi 33. člena statuta družbe Poligalant, industrija za predelavo plastičnih
mas d.d., uprava sklicuje
6. sejo skupščine
Poligalant industrija za predelavo
plastičnih mas d.d.,
ki bo dne 30. 8. 2004 ob 11. uri, na sedežu podjetja v upravni stavbi Poligalanta
d.d., Volčja Draga 42, 5293 Volčja Draga, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa št. 1: ugotovi se sklepčnost skupščine, izvolijo se organi skupščine – predsednik in dva preštevalca glasov.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka Lučovnik Eva.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2003, poročilom revizijske hiše
»ITEO-Abeceda« podjetje za revizijo in sorodne storitve d.o.o. Ljubljana, in s poročilom
nadzornega sveta ter odločanje o uporabi
bilančnega dobička in podelitvi razrešnice
članom uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 2: na podlagi sprejetega letnega poročila Poligalanta d.d. za
leto 2003, ostaja bilančni dobiček podjetja v
višini 6,400.855,48 SIT nerazporejen.
Predlog sklepa št. 3: skupščina podjetja
podeli razrešnico članom uprave in nadzornega sveta za leto 2003.
3. Imenovanje revizijske hiše za leto
2004.
Predlog sklepa št. 4: skupščina imenuje
za leto 2004 za pooblaščeno revizijsko družbo: »ITEO-Abeceda« podjetje za revizijo in
sorodne storitve d.o.o., Kotnikova 28, 1001
Ljubljana.
4. Razno »vprašanja in predlogi delničarjev«.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepa
delničarjev, so na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Za morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda delničarje
pozivamo, da podajo pisne predloge upravi
v roku 7 dni od datuma objave sklica.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo in tisti delničarji, ki so 3 dni
pred sklicem skupščine vpisani v register
delnic pri KDD centralna klirinška depotna
družba d.d.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.

Št.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Prostori zasedanja bodo odprti eno uro
pred začetkom zasedanja skupščine. Če
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Poligalant industrija za predelavo
plastičnih mas d.d.
predsednik uprave
Lasič Marjan
Ob-20778/04
V skladu s Statutom delniške družbe in
Zakonom o gospodarskih družbah sklicuje
uprava
7. skupščino
delniške družbe Aluminij Montal d.d.
Komen,
ki bo v ponedeljek, dne 30. 8. 2004 ob
8. uri, na sedežu družbe (prostori uprave)
v Komnu 129a.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa št. 1.: ugotovi se, da je
skupščina sklepčna. Po predlogu uprave in
nadzornega sveta se v delovna telesa za 7.
sejo skupščine izvolijo:
– za predsednico: Konjedič Adrijana,
– za preštevalca glasov: Grmek Ivanka
in Švara Boris.
Notarski zapisnik sestavi notar Milan
Mesar iz Sežane.
2. Obravnava poročila nadzornega sveta o revidiranem letnem poročilu družbe za
leto 2003.
Predlog sklepa št. 2.: skupščina se
seznani s poročilom nadzornega sveta o
revidiranem letnem poročilu družbe za leto
2003.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Predlog sklepa št. 3.: ugotovljeni bilančni dobiček na dan 31. 12. 2003 v višini
7,290.612,32 SIT se uporabi za druge rezerve iz dobička.
4. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu in upravi družbe.
Predlog sklepa št. 3.: skupščina delničarjev Aluminij Montal d.d. Komen podeli
razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s
katero potrdi in odobri delo teh dveh organov v letu 2003.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2004.
Predlog sklepa št. 4.: za revizorja poslovanja družbe Aluminij Montal d.d. Komen
v letu 2004 se imenuje revizijska družba
KPMG Slovenija, d.o.o., Neubergerjeva ul.
30, Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi pooblaščenci, ki se bodo pisno prijavili
(osebno ali s priporočeno pošiljko) najkasneje 3 dni pred sejo skupščine v tajništvu
družbe v Komnu, Komen 129a.
Najavljeni udeleženci so v tajništvu družbe pol ure pred začetkom zasedanja dolžni
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podpisati seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev in se ob prijavi izkažejo z
osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom,
zakoniti zastopnik pa še z izpisom iz sodnega registra ali sklepom o imenovanju.
Celoviti predlogi sklepov za vsako točko
dnevnega reda in gradivo, ki sklepe pojasnjuje ter druge informacije so delničarjem
na vpogled na sedežu podjetja, v tajništvu,
vsak delavnik od 9. do 12. ure.
Vabljene prosimo, da v sedmih dneh po
prejemu tega vabila svoje pripombe, spreminjevalne oziroma nasprotne predloge pisno
sporočijo upravi. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine pol ure za prvim sklicem z enakim
dnevnim redom. V tem primeru bo veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Aluminij Montal d.d. Komen
uprava družbe – direktor
Alen Tibljaš dipl. ek., MBA
Ob-20779/04
Na podlagi 36. člena Statuta družbe
Telekom Slovenije, d.d., uprava Telekoma
Slovenije d.d. sklicuje
8. skupščino
Telekoma Slovenije, d.d.,
ki bo v Ljubljani, dne 31. 8. 2004, ob 13.
uri, v dvorani poslovne stavbe GIO (bivši
Smelt), Dunajska c. 160, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina imenuje organe skupščine:
– za predsednika skupščine se imenuje
Stojan Zdolšek,
– za preštevalca glasov se imenujeta
Jože Bajuk in Denis Kostrevc.
Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisotna notarka Nada Kumar.
2. Pisno poročilo nadzornega sveta o
potrditvi letnega poročila za poslovno leto
2003.
3. Predlog uporabe bilančnega dobička
za poslovno leto 2003 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2003.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina Telekoma Slovenije, d.d.
po obravnavi rezultatov poslovanja sprejme
predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2003, ki znaša 9.010,311.117,92
SIT, za naslednje namene:
– za izplačilo dividend v višini
3.057,574.660 SIT oziroma 470 SIT bruto
na delnico,
– nerazporejeni
dobiček
v
višini
5.952,736.457,92 SIT.
Za izplačilo dividend se uporabi del bilančnega dobička, v višini 2.181,730.950,90
SIT, ki izhaja iz nerazporejenega čistega dobička leta 2002 in del bilančnega dobička, v
višini 875,843.709,10 SIT, ki izhaja iz nerazporejenega čistega dobička leta 1998.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki
so dva dni po sprejemu tega sklepa na
skupščini družbe vpisani v delniško knjigo
kot imetniki delnic s pravico do dividend, in
sicer v roku 60 dni po sprejemu tega sklepa
na skupščini družbe.
3.2. Skupščina Telekoma Slovenije, d.d.,
podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2003.
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4. Predlog za imenovanje revizorja za
revidiranje računovodskih izkazov Telekoma
Slovenije, d.d., za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina Telekoma
Slovenije, d.d., imenuje revizijsko družbo
KPMG Slovenija, d.o.o., Neubergerjeva 30,
1000 Ljubljana, za revidiranje računovodskih izkazov Telekoma Slovenije, d.d., za
poslovno leto 2004.
5. Odstop člana nadzornega sveta in
imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina Telekom
Slovenije, d.d., se seznani z odstopom
Liborja Vončine s funkcije člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, z dne
22. 12. 2003.
Na predlog nadzornega sveta skupščina na njegovo mesto za člana nadzornega
sveta, ki predstavlja kapital, imenuje Jožeta
Colariča, univ. dipl. ek., katerega mandat
začne teči na dan imenovanja na skupščini in traja do izteka mandata nadzornega
sveta.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred sejo skupščine pisno prijavijo na sedežu družbe, Cigaletova 15, Ljubljana.
Pooblaščenci delničarjev lahko uresničujejo pravico udeležbe in glasovalno pravico
na podlagi pisnega pooblastila, ki ga morajo delničarji deponirati na sedežu družbe in
ostane shranjeno pri družbi do preklica.
Gradivo
Popolno gradivo za skupščino, skupaj z
letnim poročilom in poročilom nadzornega
sveta družbe bo na vpogled na sedežu družbe, Cigaletova 15, Ljubljana, vsak delovni
dan po objavi sklica skupščine od 10. do 12.
ure, do vključno 30. 8. 2004.
Ponovni sklic skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 15. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število zastopanih
delnic.
Telekom Slovenije, d.d.
predsednik uprave
Libor Vončina

a) Na predlog uprave in nadzornega
sveta se celotni bilančni dobiček na dan
31. 12. 2003, v višini 27,292.435,40 SIT
nameni za:
– oblikovanje rezerv družbe oblikovanih
iz dobička.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2003.
4. Seznanitev skupščine s članom nadzornega sveta – predstavnikom delavcev.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
članom nadzornega sveta – predstavnikom
delavcev.
5. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za osnovno leto 2004 za revizorja imenuje revizijska družba Revidicom,
d.o.o.
Gradivo za skupščino je s predlogi sklepov, delničarjem na vpogled vsak delovni
dan na sedežu družbe v Ljubljani, Vojkova
58, v tajništvu uprave delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji skladno s statutom oziroma njihovi
pooblaščenci in zastopniki.
Delničarji morajo najmanj tri dni pred
skupščino prijaviti svojo udeležbo na skupščini, kar je pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice.
Pooblastilo mora biti pisno in mora
vsebovati splošne podatke (ime, priimek,
naslov, EMŠO, oziroma firmo in sedež)
pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis
pooblastitelja. Pooblastila morajo biti na
sedežu družbe prav tako najkasneje 3 dni
pred skupščino.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci glasujejo na podlagi glasovnic, ki jih
prejmejo ob vstopu v dvorano pri vpisu v
seznam prisotnosti. Vsaka delnica daje
en glas.
IMP Telekom, d.d.
korporativni direktor
Vladimir Palčec

Ob-20780/04
Na podlagi določil Statuta IMP Telekom,
d.d. uprava sklicuje

9. sejo skupščine
družbe Universal d.d. Ivančna Gorica
Uprava družbe sklicuje sejo skupščine v
Ivančni Gorici, Malo Hudo 4a, v torek, dne
31. 8. 2004, s pričetkom ob 8. uri.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
a) Za predsednika skupščine se imenuje
Jože Nosan.
b) Za preštevalca glasov se imenujeta
Jelka Kastelec in Vendel Vaš.
c) Skupščini prisostvuje vabljeni notar
Marjan Kotar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2003 ter poročilom nadzornega sveta; uporaba bilančnega dobička
za leto 2003 in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2003 ter s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za
leto 2003.

8. redno skupščino
delniške družbe IMP Telekom, d.d.,
ki bo dne 30. 8. 2004, ob 15. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Vojkova 58, sejna
soba v stari upravni stavbi – pritličje, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles.
Predlogi sklepov:
a) Ugotovi se sklepčnost skupščine.
b) Izvolijo se delovna telesa skupščine
po predlogu uprave.
c) Ugotovi se prisotnost notarke Marine
Ružič Tratnik.
2. Seznanitev z Letnim poročilom IMP
Telekom, d.d., z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta za poslovno leto
2003.
3. Obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2003 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:

Št. 133/2004
Ob-20781/04
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in 24. člena statuta delniške družbe Universal obrtno podjetje d.d. Ivančna Gorica,
uprava sklicuje

b) Skupščina sprejme predlog uprave in
nadzornega sveta glede uporabe bilančnega dobička.
c) Skupščina upravi družbe in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno
leto 2003.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se predlog
nadzornega sveta glede imenovanja dveh
članov nadzornega sveta.
Skupščino se seznani z novim članom,
izvoljenim na seji sveta delavcev v skladu z
19. členom Statuta in v skladu z Zakonom o
sodelovanju delavcev pri upravljanju.
4. Lastne delnice družbe in zmanjšanje
osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih
delnic iz dobička družbe. Skupščina pooblašča upravo, da kupi lastne delnice družbe
pod naslednjimi pogoji:
– cena delnice je nominalna vrednost
delnice 1.000 SIT.
Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic
velja 30 dni od dneva sprejetja tega sklepa
na skupščini družbe. Skupščina pooblašča
nadzorni svet, da po izvršenem nakupu lastne delnice umakne v skladu z 356. členom
ZGD brez nadaljnjega sklepanja skupščine
o zmanjšanju osnovnega kapitala.
5. Določitev sejnin nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: članom in predsedniku
nadzornega sveta družbe se določi sejnina
v predloženi višini.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblastilom o lastništvu delnic pooblastitelja.
Pozivamo udeležence in pooblaščence,
da se javijo v sprejemnici najmanj eno uro
pred pričetkom skupščine. Udeleženci skupščine se morajo podpisati na seznam udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.
Vsa gradiva so na vpogled pri Jožetu
Kastelec na sedežu družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.
Vse informacije se dobi pri Jožetu Kastelec na tel. 78-69-410 ali po faksu 78-69-411,
od 7. do 15. ure, vsak delavnik.
Universal d.d. Ivančna Gorica
uprava družbe
Ob-20782/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah sklicuje uprava družbe
KEFO, d.d., Dunajska 156, Ljubljana
redno letno skupščino
delničarjev družbe KEFO d.d.,
Dunajska 156, Ljubljana,
ki bo dne 31. 8. 2004, s pričetkom ob 17.
uri v sejni sobi v 15. nadstropju poslovne
stavbe WTC (World Trade Center), Dunajska 156, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
njenih organov.
Predlog sklepa št. 1: za predsednika
skupščine se imenuje Saša Koštial, za preštevalki glasov pa Helena Zvonarek ter Nina
Gantar. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje
vabljena notarka Nina Češarek.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2003 s stališčem nad-
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zornega sveta do priloženega revizijskega
poročila.
Predlog sklepa št. 2: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2003
in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi
in potrditvi letnega poročila za poslovno leto
2003, skupaj s pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 3.1.: skupščina ugotavlja, da na dan 31. 12. 2003 družba ne
izkazuje bilančnega dobička.
Predlog sklepa št. 3.2: skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu družbe
razrešnico za poslovno leto 2003.
4. Sprememba firme družbe.
Predlog sklepa št. 4: spremeni se firma
družbe, ki se po novem glasi: “KEF, kreativne ekonomsko finančne storitve, d.d.”
in skrajšana firma družbe, ki se po novem
glasi: “KEF, d.d.”
5. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa št. 5.1.: sprejmejo se
spremembe in dopolnitve statuta družbe,
skupaj s prečiščenim besedilom, po predlogu uprave in nadzornega sveta, kot sledi:
Spremenita se točki A. in B. drugič statuta, ki na novo glasita:
A. Firma družbe je: KEF, kreativne ekonomsko finančne storitve, d.d.
B. Skrajšana firma družbe je: KEF, d.d.
Predlog sklepa št. 5.2.: skupščina pooblašča nadzorni svet, da skladno z odločitvami
sodišča ali drugih organov, če bo to potrebno,
s posebnim sklepom prilagodi na skupščini
sprejete spremembe firme in statuta tako, da
bodo lahko vpisane v sodni register.
6. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa št. 6: na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revizorja
za poslovno leto 2004 revizijsko družbo
KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana, Neubergerjeva 30.
Pogoji za udeležbo
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo vsaj
3 dni pred zasedanjem skupščine.
Udeleženci skupščine bodo ob prihodu
na skupščino, najprej pol ure pred njenim
začetkom, podpisali seznam prisotnih delničarjev. Pri tem so se delničarji, fizične
osebe, dolžni izkazati z ustreznim osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki delničarjev, pravnih oseb, so se dolžni izkazati z izpisom iz sodnega registra, vsi pooblaščenci
pa s predložitvijo pisnega pooblastila.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, vsak delavnik med 10. in 12. uro ter med
13.30 in 15. uro.
KEFO d.d.
direktor družbe

Uprava otvori skupščino in ugotovi
sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine in imenuje notar po predlogu
uprave.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta, revizorjevim poročilom in letnim poročilom za leto 2003.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
A – podelitev razrešnice upravi,
B – podelitev razrešnice nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
A – skupščina ne podeli razrešnice
upravi, glede na to, da je bila razrešena iz
krivdnih razlogov,
B – skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za delo v letu 2003.
5. Imenovanje revizorja družbe za leto
2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2004 imenuje revizijska
družba ITEO Abeceda d.o.o., Ljubljana.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi pri
KDD v Ljubljani, deset dni pred zasedanjem
skupščine in ki se pisno prijavijo osebno ali
priporočeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebnim dokumentom,
zastopniki pravnih oseb pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno s sprejetim letnim poročilom in poročilom
nadzornega sveta, je delničarjem na voljo
na sedežu družbe Koloniale Veletrgovina
d.d., v Mariboru, Tržaška cesta 39, vsak
delovni dan od 8. do 10. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo
biti v pisni obliki posredovani upravi v roku
sedem dni po objavi tega sklica.
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu v prostor zasedanja, razen za 2. točko
dnevnega reda, o kateri se odloča z javnim
glasovanjem z dvigom rok.
Prostor bo odprt od 11.30 dalje. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 13. uri
v istem prostoru. Ob ponovnem sklicu bo
skupščina sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Koloniale Veletrgovina d.d., Maribor
uprava družbe

Ob-20783/04
Na podlagi 26. točke Statuta delniške
družbe Koloniale Veletrgovina d.d., Maribor,
Tržaška cesta 39, uprava družbe sklicuje

Ob-20784/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 6. člena Statuta družbe
NTU d.d., Strossmayerjeva 30, Maribor,
sklicujem

11. sejo skupščine
družbe Koloniale Veletrgovina d.d.,
Maribor,
ki bo 2. septembra 2004 ob 12. uri v
prostorih družbe Koloniale Veletrgovina
d.d., Maribor, Tržaška cesta 39.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

9. skupščino družbe
NTU upravljanje z naložbami d.d.,
ki bo dne 30. 8. 2004 ob 12. uri v sejni
sobi Strossmayerjeva 30, Maribor, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih organov
skupščine.
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Predlog sklepa: na predlog uprave skupščina imenuje predsednika skupščine in dva
preštevalca glasov. Seji prisostvuje vabljen
notar Friderik Bukovič.
2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom za poslovno leto 2003 in poročilom nadzornega sveta, sprejem sklepa o
uporabi bilančnega dobička za leto 2003,
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu ter sprejem sklepa o nagradi nadzornemu svetu.
Predlog sklepa 2.1: skupščina sprejme
informacijo o Letnem poročilu za poslovno
leto 2003 ter potrjuje Poročilo nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa 2.2.: na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
se bilančni dobiček na dan 31. 12. 2003 v
višini 191,234.415,19 SIT, ki je sestavljen iz
79,667.905,09 SIT prenesenega bilančnega
dobička preteklih let in 111,566.510,10 SIT
čistega dobička leta 2003, uporabi na naslednji način:
– 184,910.000 SIT za izplačilo dividend v
višini 2.500 SIT bruto na delnico,
– 5,000.000 SIT za nagrado upravi in
nadzornemu svetu,
– 1,324.415,19 SIT ostane nerazporejeno.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki
bodo vpisani v evidenci KDD–Centralni
klirinško depotni družbi na dan 1. 9. 2004
v roku 30 dni.
Predlog sklepa 2.3.: skupščina podeli
upravi in članom nadzornega sveta razrešnico za leto 2003.
3. Povečanje in zmanjšanje osnovnega
kapital družbe.
Predlog sklepa 3.1.: osnovni kapital delniške družbe se iz dosedanjih 369,820.000
SIT poveča za 147,928.000 SIT na
517,748.000 SIT. Delniška družba povečuje osnovni kapital skladno z določili Zakona
o gospodarskih družbah ter navezujoč se na
določila ZFPPod, ter določil Statuta družbe.
Povečanje se izvede iz sredstev družbe, iz
splošnega prevrednotovalnega popravka
kapitala. Izdaja se 73.964 navadnih prosto
prenosljivih imenskih nematerializiranih delnic, vsaka z nominalno vrednostjo 2.000 SIT
(dva tisoč tolarjev). Skupna vrednost celotne
izdaje delnic znaša 147,928.000 SIT. Vsaka na novo izdana delnica nosi delničarju
enake pravice, kot jih imajo že vplačane in
prevzete delnice in so opredeljene v Statutu
družbe. Dividende za delnice se izplačujejo
skladno s sklepom skupščine o delitvi bilančnega dobička. Delnice brez glasovalne
pravice se ne izdajo. Za razdelitev delnic se
pooblasti uprava družbe in skupščina pooblašča upravo družbe, da pri izdaji novih
delnic izključi prednostno pravico obstoječim delničarjem. Izdajatelj delnic je družba
NTU upravljanje z naložbami d.d., Maribor,
Strossmayerjeva 30.
Predlog sklepa 3.2.: osnovni kapital
družbe, ki na dan sprejetja tega sklepa znaša 517,748.000 SIT se zniža za
443,784.000 SIT, tako da znaša nova vrednost osnovnega kapitala 73,964.000 SIT.
Znižanje osnovnega kapitala družbe se
izvede z znižanjem nominalne vrednosti
delnic iz 7.000 SIT na 1.000 SIT. Razlog
zmanjšanja kapitala je v prevelikem obsegu
sredstev, glede na obseg poslovanja družbe. Upnikom bo zagotovljeno zavarovanje
njihovih terjatev v skladu z zakonom. Delničarjem, ki bodo na dan 1. 9. 2004 vpisani
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v delniški knjigi družbe, se po izpolnitvi pogojev izplača 6.000 SIT po delnici.
Predlog sklepa 3.3.: skupščina pooblašča nadzorni svet, da skladno s sprejetimi
sklepi uskladi besedilo statuta.
4. Imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa 4.1.: skupščina ugotovi,
da zaradi odstopne izjave preneha 30. 8.
2004 članstvo v nadzornem svetu Diti Kastelic.
Predlog sklepa 4.2.: za člana nadzornega sveta se za obdobje od 31. 8. 2004 do
24. 11. 2005 imenuje Boštjan Drevenšek.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
vključno s sprejetim letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe NTU d.d., Strossmayerjeva
ulica 30, Maribor, vsak delavnik od objave
sklica skupščine, med 10. in 12. uro.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
in pooblaščeni zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo družbi najmanj tri dni pred
skupščino. Delničarji, njihovi zastopniki in
pooblaščenci, se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom in veljavnim pisnim pooblastilom, pravne osebe pošljejo ob prijavi
tudi izpisek iz sodnega registra.
Uprava NTU d.d.
Ob-20785/04
Na podlagi zahteve manjšinskega delničarja Engrotuš d.o.o. ter na osnovi 55. člena
statuta družbe Izbira Laško, d.d., Trubarjeva
ulica 4, Laško, uprava družbe Izbira Laško,
d.d. sklicuje
11. skupščino družbe
Izbira Laško, d.d.,
ki bo dne 3. 9. 2004 ob 12. uri v prostorih
družbe Izbira Laško, d.d., Trubarjeva ulica
4, Laško.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Dušan Kecman, za preštevalca
glasov pa Marko Lavrinc in Marina Ožek.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2003 s poročilom nadzornega sveta in poročilom revizorja.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo za leto 2003, s poročilom nadzornega sveta in poročilom revizorja.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2003 in pridobitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepov:
3.1. Dobiček za leto 2003 ostane nerazporejen.
3.2. Skupščina daje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu.
4. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2004 se imenuje revizorska družba Ernest & Yung.
5. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepov:
5.1. Razrešijo se člani nadzornega sveta: Dina Novak, Gregor Kovač in Matjaž
Pavčič, ki so bili imenovani na 10. skupščini
družbe dne 20. 6. 2004.
5.2. Skupščina družbe za mandatno
obdobje 4 let izvoli naslednje nove člane
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nadzornega sveta: Tatjana Šarlah, Gorazd
Lukman, Milan Mlinar.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, ki vključuje letno poročilo o poslovanju
družbe za leto 2003, revizorjevo mnenje in
poročilo nadzornega sveta je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe, vsak delovni dan po objavi tega vabila, med 10. in
11. uro.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo
udeležbo pisno prijavijo tri dni pred skupščino na sedežu družbe. Delničar lahko pooblasti s pisnim pooblastilom tretjo osebo.
Pooblastilo se deponira na družbi skupaj s
prijavo udeležbe na skupščino, tri dni pred
skupščino.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino vsaj pol ure prej prijavijo
v sprejemni pisarni in s podpisom seznama
prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost
na skupščini.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, za katere želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 12.30, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Izbira Laško, d.d.
uprava družbe
Ob-20786/04
Na podlagi točke 7.3. statuta družbe
A1, d.d., Ljubljana, Vodovodna cesta 93 in
skladno z določili Zakona o gospodarskih
družbah uprava družbe sklicuje
8. skupščino
delniške družbe A1, d.d., Ljubljana,
Vodovodna cesta 93,
ki bo 31. 8. 2004 ob 8.30. na sedežu
družbe na Vodovodni cesti 93, Ljubljana z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Za organe skupščine se izvolijo:
– predsednik odvetnik: Dušan Kecman,
– preštevalka glasov: Petra Kapl.
1.2. Skupščini prisostvuje vabljeni notar
Darko Jerše iz Postojne, Prešernova 1.
2. Seznanitev s potrjenim letnim poročilom za leto 2003 z mnenjem revizorja,
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, odločanje o uporabi
bilančnega dobička in podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
2.1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta se ugotovljeni bilančni dobiček v višini
3.450,631.268,42 SIT v skladu z določbami
228., 274a in 282. člena ZGD uporabi za:
– preneseni dobiček iz preteklih let v
znesku 1.967,584.047,52 SIT (leto 1997
v znesku 15,886.141,02 SIT, leto 1998 v
znesku 572,195.012,69 SIT, leto 2000 v
znesku 243,358.916,54 SIT, leto 2001 v
znesku 537,966.254,04 SIT in leto 2002
v znesku 598,177.723,23 SIT) ostane nerazporejen;
– čisti dobiček poslovnega leta 2003 v
višini 1.147.118.972,90 SIT ostane nerazporejen;

– del bilančnega dobička v višini
324,825.000 SIT oziroma 15.000 SIT bruto
na delnico se nameni za izplačilo dividend;
– del bilančnega dobička v višini
11,103.248 SIT bruto v skladu s točkama
8.4 in 8.5 statuta družbe.
2.2. Dividende in izplačila v skladu s točkama 8.4 in 8.5 statuta družbe se izplačajo
iz prenesenega čistega dobička za leto 1997
v skupnem znesku 335,928.248 SIT.
2.3. Knjiženje se opravi na dan 1. 1.
2004. Dividende se izplačajo v roku 30 dni
po skupščini delničarjem, ki so bili v delniško
knjigo vpisani na dan 29. 8. 2004.
2.4. Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2003.
3. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za l. 2004
Predlog sklepa:
3.1. Za revizorja računovodskih izkazov
za poslovno leto 2004 se na predlog nadzornega sveta imenuje družbo IN Revizija
d.o.o., Linhartova 11a, Ljubljana.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi. Pogoj
za udeležbo na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice je, da delničar prijavi svojo udeležbo najkasneje tri dni pred
skupščino.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo delničarjem na vpogled v prostorih
uprave v Ljubljani, Vodovodna cesta 93,
vsak delovni dan od prvega naslednjega
delovnega dne od dne objave sklica od 8.
do 12. ure.
A1, d.d. Ljubljana
uprava družbe
Franc Jakša
Ob-20787/04
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe KIG d.d., Ig, Ig 233a,
uprava družbe sklicuje
11. redno sejo skupščine
družbe KIG d.d.,
ki bo potekala v torek, dne 31. avgusta
2004 s pričetkom ob 8.30 na sedežu družbe
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa št. 1: izvolitev predsednika skupščine in preštevalca glasov.
Seji skupščine bo prisostvala vabljena
notarka mag. Nina Češarek.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2003 ter
s pisnim poročilom nadzornega sveta o
preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa št. 2: skupščina se seznani z letnim poročilom uprave družbe za
poslovno leto 2003 ter s pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila za poslovno leto 2003.
3 Obravnava in sprejem predloga uporabe bilančnega dobička za poslovno leto
2003.
Predlog sklepa št. 3: celotni bilančni dobiček v skupnem znesku 429.785 tisoč SIT
se prenese v naslednje obdobje kot rezerve
za lastne delnice oziroma deleže.
4. Podelitev razrešnice upravi družbe
in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2003.
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Predlog sklepa št. 4: skupščina podeli
razrešnico upravi družbe in nadzornemu
svetu družbe, s katero se odobrava in potrjuje delo teh dveh organov v poslovnem
letu 2003.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
hiše za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa št. 5: za revidiranje poslovanja družbe za leto 2004 se imenuje
revizijska hiša BDO EOS Revizija d.o.o.,
Ljubljana.
6. Odkup lastnih delnic:
Predlog sklepa št. 6: upravo se zadolži, da odkupi do 120.000 lastnih delnic za
namene po sedmi alinei točke 240. člena
Zakona o gospodarskih družbah. Odkup
se izvrši po najnižji ceni 1.600 SIT oziroma
po najvišji ceni 8.000 SIT za delnico. Umik
lastnih delnic se izvrši v skladu s 365. členom Zakona o gospodarskih družbah v
roku 3 let.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničijo le tisti
delničarji, ki svojo udeležbo najavijo pisno
s priporočenim pismom, ki mora prispeti na
sedež družbe najkasneje tri dni pred dnem
zasedanja skupščine.
Pri tem so se delničarji, fizične osebe,
dolžni izkazati z ustreznim osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki delničarjev, pravnih oseb, so se dolžni izkazati z izpisom
iz sodnega registra, vsi pooblaščenci pa s
predložitvijo pisnega pooblastila.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu družbe vsak delavnik od 23. 8. 2004 do vključno
31. 8. 2004 med 9. in 11. uro.
uprava družbe
KIG d.d.
Ob-20788/04
Uprava in nadzorni svet Inde Koper Izdelava orodij, predelava termoplastov, rehabilitacijska dejavnost, kadrovski inženiring, d.d. Koper, Ulica 15. maja 6, sklicuje
na podlagi 10. in 15. člena statuta družbe
7. redno sejo skupščine družbe,
ki bo dne 31. avgusta 2004 ob 15. uri v
prostorih jedilnice na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: predsednik skupščine
je Branko Pišlar, izvoli se dve preštevalki
glasov: Sonja Šavron in Mirjana Bratož in
imenuje za notarja Dravo Ferligoj.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
za leto 2003 z mnenjem revizorske družbe,
predstavitev poročila nadzornega sveta ter
podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: upravi družbe – direktorju, predsednici in članoma nadzornega
sveta se potrdi in odobri delo ter podeli razrešnico za poslovno leto 2003.
3. Imenovanje revizijske hiše za leto
2004.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2004 se imenuje revizijska hiša Ernst&Young d.o.o. Ljubljana.
4. Prisilna poravnava ali stečaj družbe.
Predlog sklepa:
a) Sproži se postopek prisilne poravnave
družbe Inde Koper d.d.
Upravo družbe – direktorja se zadolži,
da stori vse potrebno za izvedbo prisilne
poravnave.

Št.

b) Sproži se postopek stečaja družbe
Inde Koper d.d. kolikor ne bo na 7. skupščini družbe sprejet predlagani sklep o prisilni
poravnavi.
Upravo družbe – direktorja se zadolži, da
stori vse potrebno za izvedbo stečaja.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda s poročilom nadzornega sveta
in Letnim poročilom uprave je na vpogled
vsem delničarjem v splošnem sektorju na
sedežu družbe od 9. do 12. ure vsak delovni dan.
Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo imetniki delnic, sami ali po svojih pooblaščencih
oziroma zakonitih zastopnikih. Pooblaščenci
morajo predložiti tudi pisno pooblastilo.
Ponovno zasedanje
Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot 15% glasov zastopanega osnovnega kapitala (prvi sklic). Če
se ob prvem sklicu ne doseže sklepčnosti,
bo ponovno zasedanje skupščine naslednji
dan ob isti uri in v istem prostoru, na njej pa
se bo veljavno odločalo ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Inde Koper, d.d.
uprava – direktor:
Danilo Pines, univ. dipl. ek.
Ob-20789/04
Uprava delniške družbe Varnost Kranj
d.d., Kranjska varnostna družba, Bleiweisova c. 20, Kranj, sklicuje na podlagi 7.3 točke
statuta in 284. člena ZGD
9. skupščino
delniške družbe Varnost Kranj d.d.,
ki bo 30. 8. 2004, ob 10. uri, v prostorih
Varnost Kranj d.d., Kranjska varnostna družba, Bleiweisova c. 20, v Kranju, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Blaž Pipp, za preštevalca glasov
se izvolita Branko Malešič in Tina Sajovec.
Ugotovi se prisotnost vabljene notarke.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2003 in konsolidiranim
letnim poročilom družb v skupini za leto
2003, s pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi in potrditvi letnega poročila in
konsolidiranega letnega poročila, in o njegovem stališču do obeh revizijskih poročil.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2003 in s
konsolidiranim letnim
poročilom družb v skupini za poslovno leto
2003, s pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi in potrditvi teh poročil za poslovno leto 2003, skupaj s pozitivnim stališčem
nadzornega sveta do obeh revizijskih poročil.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2003 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe,
ki znaša na dan 31. 12. 2003 34,521.000
SIT ostane nerazporejen. O njegovi uporabi
bo odločeno v naslednjih letih.
Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2003.
4. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
Skupščina imenuje za revizorja družbe
za leto 2004 družbo Deloitte&Touche revizija d.o.o., Ljubljana.
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5. Izvolitev članov nadzornega sveta
in seznanitev skupščine s predstavnikom
sveta delavcev.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
je dosedanjim članom nadzornega sveta
dne 21. 8. 2004 potekel mandat.
Skupščina za člane nadzornega sveta
izvoli:
– Zdenko Fritz,
– Marko Gaber.
Gradivo za dnevni red skupščine s
predlogi sklepov, letnim poročilom uprave
družbe, poročilom nadzornega sveta je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe Varnost Kranj d.d., Bleiweisova c. 20, v
Kranju, v tajništvu predsednika uprave, vsak
delovni dan od 8. do 15. ure.
Skupščina je sklicana za 30. 8. 2004, ob
10. uri. Če tedaj ni dosežena sklepčnost, bo
ponovno zasedanje skupščine istega dne,
ob 10.30 in bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico vsi delničarji
osebno, njihovi pooblaščenci in zastopniki če svojo udeležbo pisno prijavijo
družbi najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine. Udeležba se prijavi po telefaksu, telegramu ali s priporočeno pošto, ki
mora prispeti na sedež družbe najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo mora biti pisno in ostane na sedežu
družbe.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in
zastopniki se izkažejo na skupščini z osebnim, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki
pa še z izpiskom iz sodnega registra.
Člani uprave in nadzornega sveta se
lahko udeležijo skupščine tudi če niso delničarji.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora najaviti svojo udeležbo na skupščini
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Varnost Kranj d.d.
uprava
Št. 15/04
Ob-20790/04
Na podlagi določil ZGD in V/3 člena 33
Statuta delniške družbe Sora industrija pohištva Medvode d.d., Gorenjska c. 12, Medvode, uprava družbe sklicuje
6. redno sejo skupščine
delniške družbe Sora Medvode d.d.,
ki bo v ponedeljek, 30. 8. 2004 ob 12.
uri na sedežu družbe Sora Medvode d.d.,
Gorenjska c. 12, Medvode.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
1a) Izvolijo se predlagani organi skupščine: za predsednika skupščine se imenuje Janez Ilovar, za preštevalki glasov pa
Jožica Prebil in Tanja Podjed. Ugotovi se
prisotnost vabljene notarke.
1b) Ugotovi se sklepčnost skupščine in
potrdi dnevni red skupščine.
2. Sprejem letnega poročila uprave o
poslovanju družbe za leto 2003 z mnenjem
revizorja.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo uprave z mnenjem revizorja za
leto 2003.
3. Bilančni dobiček za poslovno leto
2003 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Stran

5342 /

Št.

81-84 / 30. 7. 2004

Predlog sklepov:
3a) Ugotovi se, da je družba Sora Medvode d.d. v letu 2003 ustvarila čisti dobiček
v višini 5,706.328,97 SIT.
3b) Bilančni dobiček iz lanskega leta v višini 5,706.328.97 SIT in dobiček prenesen iz
prejšnjih let v višini 1,961.000 SIT, kar skupaj znese 7,667.328,97 SIT, se ne razporedi
in se prenese v naslednje leto.
3c) Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2003 in jima podeli razrešnico.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2004.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov družbe Sora Medvode d.d. za
poslovno leto 2004 se imenuje revizijska
družba Constantia UHY d.o.o., Vilharjeva
27, Ljubljana.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Sklepe pod točko 1, 2 in 3 predlagata
uprava in nadzorni svet skupaj, sklep pod
točko 4 pa predlaga nadzorni svet sam.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov, vključno z letnim poročilom in poročilom
nadzornega sveta je na vpogled delničarjem
družbe na sedežu družbe – v tajništvu uprave vsak dan od 8. do 12. ure.
Pogoji udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in imajo
glasovalno pravico vsi delničarji, ki so na
dan 30. 8. 2004 vpisani v delniško knjigo in
so svojo udeležbo pisno prijavili najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine Upravi
družbe. Vsaka delnica daje delničarju 1
glas.
Udeleženci naj se ob prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu uprave, in sicer
najmanj trideset minut 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,
pooblaščenci delničarjev naj hkrati s prijavo
udeležbe priložijo pooblastila, zakoniti zastopniki pa dokazilo o zakonitem zastopanju
(izpis iz sodnega registra).
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to
je 30. 8. 2004 ob 14. uri v istem prostoru.
Po ponovnem sklicu bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Sora industrija pohištva Medvode d.d.
uprava – direktor
Franc Rozman, org. dela
Ob-20791/04
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in 8.3. člena Statuta Triglav, finančne
družbe, d.d., Slovenska 54, Ljubljana, uprava družbe sklicuje
2. skupščino
Triglav, finančna družba d.d., Slovenska
54, Ljubljana,
ki bo dne 30. 8. 2004, ob 9. uri, v konferenčni dvorani GH Union, Garni hotel (bivši
hotel Astral), Miklošičeva 9, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
organov skupščine.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se imenuje
Nada Burič,
– za preštevalca glasov se imenujeta
Matija Majcenovič in Igor Kotnik,
– skupščini prisostvuje vabljeni notar
Miro Košak.
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2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
za poslovno leto 2003, revizijskim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta
k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini sprejem naslednjega sklepa:
skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe za poslovno leto 2003, z revizijskim
poročilom in s pisnim poročilom nadzornega
sveta, s katerim je sprejeto letno poročilo ter
v skladu z določilom 282. člena Zakona o
gospodarskih družbah podeljuje razrešnico
članom uprave in nadzornega sveta.
3. Sprememba statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: sprejmejo
se spremembe in dopolnitve statuta družbe
v predloženem besedilu, ki je kot priloga
sestavni del tega sklepa.
4. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: za revizorja za
poslovno leto 2004 se imenuje Pricewaterhousecoopers d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe v Ljubljani,
Slovenska 54, vsak delovni dan med 10.
in 12. uro.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
družbi vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine. Število glasov posameznega delničarja se določi na podlagi števila delnic, ki
so po evidenci v delniški knjigi v njegovi
lasti 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Če bo delničar zastopan po pooblaščencu, mora prijava vsebovati tudi originalno
pooblastilo z navedbo osebnih podatkov
pooblaščenca.
Če skupščina ob prvem sklicu ni sklepčna, se zasedanje ponovi isti dan ob 9.30.
Ponovljeno zasedanje veljavno odloča ne
glede na višino na zasedanju zastopanega
osnovnega kapitala.
Triglav, finančna družba, d.d.
uprava družbe
Št. 4/04
Ob-20792/04
Na podlagi 7.2. točke statusa Gradbenega podjetja Bohinj, d.d., Triglavska cesta
008, 4264 Bohinjska Bistrica, sklicuje uprava družbe
7. skupščino
družbe Gradbeno podjetje Bohinj, d.d.,
ki bo 30. 8. 2004 ob 13. uri, na sedežu podjetja Triglavska cesta 8, Bohinjska
Bistrica.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, seznanitev z dnevnim redom in
izvolitev delovnih teles.
Uprava predlaga naslednji sklep: za
predsednika skupščine se izvoli Jože Kocjanc, za preštevalki glasov Tancar Andreja
in Škrinjarič Karmen. Za sestavo notarskega
zapisnika se imenuje notar Stane Krainer.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2003, revizorjevim poročilom in poročilom
nadzornega sveta ter odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: skupščina se seznani s predloženim letnim poročilom uprave o poslovanju družbe v letu 2003, z mnenjem revizorja
in poročilom nadzornega sveta. Skupščina

podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu
svetu za delo v letu 2003.
3. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za revizorja za poslovno leto 2004 skupščina imenuje družbo Revizijski center d.o.o.,
družba za revizijo, Podvine 36, 1410 Zagorje.
4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovalno pravico na skupščini imajo
delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo
tri dni pred skupščino.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine ter
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini.
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošto dostavijo družbi tako, da jo le-ta sprejme
najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled
vsak delovni dan, v tajništvu uprave na sedežu družbe, od dneva objave tega sklica
skupščine.
Prostor za zasedanje skupščine bo
odprt eno uro pred začetkom zasedanja
skupščine.
Gradbeno podjetje Bohinj, d.d.
Bohinjska Bistrica
uprava
nadzorni svet
Ob-20793/04
Na podlagi 7.3. člena Statuta delniške
družbe Loške tovarne hladilnikov Škofja
Loka, d.d., Kidričeva 66, 4220 Škofja Loka,
uprava družbe sklicuje
10. redno skupščino
delničarjev LTH Škofja Loka, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 30. 8. 2004 ob 13.
uri, na sedežu družbe v Škofji Loki, Kidričeva 66.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsednika skupščine se izvoli
Gorazd Rakovec, za preštevalki glasov se
izvolita Mojca Dolenc in Marjeta Hudolin.
Sejo bo spremljal vabljeni notar Vojko Pintar, ki bo sestavil notarski zapisnik.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2003, konsolidiranim letnim poročilom za
leto 2003 in revizijskim poročilom, seznanitev s poročilom nadzornega sveta, uporaba
dobička in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1. Bilančni dobiček izkazan v letnem
poročilu za leto 2003 v višini 669.318,39
SIT se v celoti odvede v druge rezerve iz
dobička.
2. Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica.
3. Imenovanje revizorja poslovanja za
leto 2004.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina za revizorja poslovanja družbe v letu
2004 imenuje revizijsko družbo EBIT d.o.o.,
Revizija, računovodske storitve in davčno
svetovanje, Trg mladosti 6, 3320 Velenje.
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Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe vsak delovnik
med 9. in 12. uro v času od objave sklica
do dne skupščine. Tam je dostopno letno
poročilo za leto 2003, revizijsko poročilo in
poročilo nadzornega sveta.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda. Morebitni nasprotni predlogi delničarjev morajo biti v pisni obliki obrazloženi in oddani v 7 dneh po objavi sklica
v tajništvu uprave družbe.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji (oziroma njihovi
pooblaščenci):
a) ki so kot delničarji družbe vpisani
v centralni register nematerializiranih
vrednostnih papirjev pri KDD Centralni
klirinško depotni družbi d.d. 10 dni pred
skupščino;
b) katerih prijava udeležbe je prispela na
sedež družbe vsaj 3 dni pred skupščino;
c) ki vsaj 15 minut pred pričetkom skupščine svojo prisotnost vpišejo v listo udeležencev in prevzamejo glasovnice;
d) katerih pooblaščenci skupaj s prijavo
vsaj 3 dni pred skupščino predložijo tudi pisna pooblastila za zastopanje.
LTH Škofja Loka, d.d.
predsednica uprave – generalna
direktorica
Marjeta Cesar Janežič
Ob-20794/04
Na podlagi 8. člena Statuta družbe Kompas d.d. uprava družbe sklicuje
skupščino delničarjev
delniške družbe Kompas d.d.,
ki bo v torek, 31. 8. 2004 ob 15. uri, v
hotelu Union Garni (bivši hotel Astral), Miklošičeva 9, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika in dva
preštevalca glasov se izvolijo osebe po
predlogu uprave oziroma delničarjev na
skupščini.
Skupščini prisostvuje notarka Nada
Kumar.
2. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta z dne 13. 7. 2004 o
sprejemu letnega poročila za leto 2003.
2. Na podlagi sprejetega letnega poročila se bilančni dobiček družbe uporabi
takole:
a) višina bilančnega dobička
po stanju na dan 31. 12. 2003 znaša
365,486.000 SIT in se uporabi za druge
rezerve iz dobička;
b) upravi in nadzornemu svetu se
podeli razrešnica za poslovno leto 2003.
3. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: statut Kompas d.d. z
dne 29. 8. 2002 se spremeni tako, da se v
besedilu prvega odstavka 19. člena Statuta
število 2/3 (dve tretjini) nadomesti s številom: »3/4 (tri četrtine)«, besedilo 23. člena
statuta pa se spremeni tako, da odslej glasi: »Člane uprave imenuje nadzorni svet za
dobo največ 5 let z možnostjo neomejenega
ponovnega imenovanja.«.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revidiranje letnih
računovodskih izkazov za leto 2004 se

Št.

imenuje revizijska družba ITEO – Abeceda
d.o.o., Ljubljana.
Predlagatelja sklepov pod točkami 1, 2
in 3 sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj
sklepa pod točko 4 pa le nadzorni svet.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Delničarji so dolžni kot pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini prijaviti svojo
udeležbo na skupščini najmanj 3 dni pred
skupščino.
Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo zasedanje skupščine, in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost
na skupščini. Za udeležbo na skupščini se
fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci pa tudi s
pisnim pooblastilom.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine isti
dan in na istem kraju eno uro kasneje z istim
dnevnim redom in predlogi sklepov.
Gradivo za skupščino je na voljo na sedežu družbe vsak delavnik od 8. do 12. ure
do dneva zasedanja skupščine. V gradivu
se nahaja letno poslovno poročilo uprave
z razporeditvijo dobička, revizijsko poročilo ter pisno mnenje nadzornega sveta o
poslovnem poročilu in predlogu uporabe
bilančnega dobička.
Uprava Kompas, d.d.
Ob-20795/04
Na podlagi 515. člena ZGD uprava družbe Gradis Inženering d.d., Letališka 33,
1000 Ljubljana, vabi delničarje na
10. skupščino
družbe Gradis Inženiring d.d.,
ki bo 1. septembra 2004, ob 12. uri na
sedežu družbe, Letališka 33, V. nadstropje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, potrditev dnevnega reda, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
1.1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta skupščina sprejme naslednji sklep:
za predsedujočega skupščini izvoli Jože
Bajuk, univ. dipl. prav. in preštevalki glasov
Alenka Prosen in Irena Tomšič.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Sprejem sklepa o spojitvi in soglasje k
Pogodbe o spojitvi.
2.1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta skupščina sprejme naslednji sklep:
na podlagi Pogodbe o spojitvi; statuta družbe Gradis skupina G, d.d.; letnih poročil
družb, ki se spajajo za pretekla tri poslovna
leta; revidiranih zaključnih poročil družb, ki
se spajajo, z dne 1. 1. 2004; poročila uprav
družb, ki se spajajo o spojitvi; poročila nadzornih svetov družb, ki se spajajo, o spojitvi;
analize premoženjskega stanja družb, ki se
spajajo; poročila o reviziji spojitve; obvestila
o predložitvi Pogodbe o spojitvi registrskemu sodišču, se delniška družba Gradis Inženiring d.d. spoji z delniškima družbama
Gradis Jesenice d.d. in Gradis TEO d.d.
v novo delniško družbo Gradis skupina G,
d.d., Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana.
2.2. Na predlog uprave in nadzornega
sveta skupščina sprejme naslednji sklep:
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sprejme se soglasje k Pogodbi o spojitvi
v delniško družbo Gradis skupina G, d.d. z
vsebino iz predloga uprave.
Sklep stopi v veljavo, ko sprejmejo
soglasje k Pogodbo o spojitvi v delniško
družbo Gradis skupina G, d.d. v predlaganem besedilu vse družbe iz prvega
odstavka sklepa pod točko 2.1. dnevnega
reda. Podpisan predlog Pogodbe o spojitvi
v notarskem zapisu je priloga in sestavni
del sklepa.
3. Sprejem statuta delniške družbe Gradis skupina G, d.d.
3.1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta skupščina sprejme naslednji sklep:
sprejme se statut delniške družbe Gradis
skupina G, d.d. v predlaganem besedilu.
Sklep stopi v veljavo, ko sprejmejo statut delniške družbe Gradis skupina G, d.d.
v predlaganem besedilu skupščine vseh
družb, ki se spajajo, in sicer z dnem, ko
ga sprejme zadnja od navedenih družb v
točki 2.1.
4. Imenovanje začasnih članov nadzornega sveta delniške družbe Gradis skupina
G, d.d. in določitev sejnin začasnim članom
nadzornega sveta.
4.1. Na predlog nadzornega sveta skupščina sprejme naslednji sklep: v začasni
nadzorni svet delniške družbe Gradis skupina G, d.d. se do naslednje skupščine kot
predstavniki delničarjev za začasne člane
nadzornega sveta imenujejo:
– Milan Brečko – predsednik NS Gradis
Jesenice, d.d.,
– Ljubo Cimerman – predsednik NS Gradis TEO, d.d.,
– Jože Bajuk – predsednik NS Gradis
Inženiring, d.d.,
– Boris Pesjak – predsednik uprave Factor banke, d.d.
Skupščina se seznani z dvema predstavnikoma delavcev, ki jih bodo v nadzorni svet
nove družbe imenovali sveti delavcev.
4.2. Na predlog nadzornega sveta skupščina sprejme naslednji sklep: za udeležbo
na sejah nadzornega sveta se članom nadzornega sveta in predsedniku nadzornega
sveta zagotovijo sejnine.
Za člana nadzornega sveta znaša sejnina za udeležbo na seji nadzornega sveta
60.000 SIT bruto.
Za predsednika nadzornega sveta znaša sejnina za udeležbo na seji nadzornega
sveta 85.000 SIT bruto.
5. Imenovanje revizorja družbe Gradis
skupina G, d.d. za poslovno leto 2004 in
2005.
5.1. Na predlog nadzornega sveta skupščina sprejme naslednji sklep: za pregled
računovodskih izkazov novoustanovljene
družbe Gradis skupina G, d.d. za poslovno
leto 2004 in 2005 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje
in poslovno svetovanje, d.o.o.; Neubergerjeva ulica 30, SL – 1000 Ljubljana, Slovenija.
Gradivo za dnevni red seje skupščine s
predlogi sklepov je na vpogled vsem delničarjem vsak delovni dan med 8. in 14. uro
do dneva skupščine na sedežu družbe.
Gradiva za dnevni red skupščine so:
– Pogodba o spojitvi;
– Statut družbe Gradis skupina G, d.d.;
– Letna poročila družb, ki se spajajo za
pretekla tri poslovna leta;
– Revidirana zaključna poročila družb, ki
se spajajo, z dne 1. 1. 2004;
– Poročilo uprav družb, ki se spajajo, o
spojitvi;
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– Poročila nadzornih svetov družb, ki se
spajajo, o spojitvi;
– Poročilo o reviziji spojitve;
– Analiza premoženjskega stanja družb,
ki se spajajo;
– Obvestilo o predložitvi Pogodbe o spojitvi registrskemu sodišču.
Pogoji za udeležbo in glasovanje: skupščine se lahko udeležijo s pravico glasovanja vsi delničarji, njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti zastopniki, če svojo udeležbo na
skupščini pisno prijavijo družbi najkasneje tri
dni pred zasedanjem. Pooblaščenec delničarja mora predložiti tudi pisno pooblastilo.
Člani uprave in nadzornega sveta se lahko
udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Ponovno zasedanje: če skupščina ob uri
sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi sklic) istega dne, ob 12.30, v istem
prostoru, z istim dnevnim redom. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradis Inženiring d.d.
predsednik uprave
Milan Pukšič
Ob-20796/04
Na podlagi 7.3 Statuta Cvetje Čatež Proizvodnja in trgovina d.d., Topliška cesta 034,
Brežice, uprava družbe sklicuje
12. redno sejo skupščine
delničarjev družbe Cvetje Čatež
Proizvodnja in trgovina d.d., Topliška
cesta 034, Brežice,
ki bo v torek, 31. 8. 2004 ob 15. uri na
sedežu družbe.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Darko Bratanič, za preštevalki glasov pa Marjanca Bratanič in
Irena Omejec.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2003 z mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2003, z mnenjem revizorja in s
pisnim poročilom nadzornega sveta. Izguba
tekočega leta ostane nepokrita.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornem svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
upravi in nadzornemu svetu razrešnico za
delo v poslovnem letu 2003.
4. Imenovanje revizorja za revidiranje
poslovnih rezultatov za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: po predlogu uprave se
za revidiranje poslovnih rezultatov za poslovno leto 2004 imenuje revizijska hiša
Constantia UHY d.o.o. Ljubljana.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda je na vpogled na sedežu družbe,
Topliška cesta 034, Brežice, vsak delovni
dan od 8. do 12. ure.
Delničarji lahko teden dni po objavi sklica skupščine podajo družbi predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne
predloge sklepov. Predlogi morajo biti pisni
in utemeljeni.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki
so na dan 31. 7. 2004 vpisani v Centralnem
registru KDD oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki pisno prijavijo
udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.
Glasovanje na skupščini bo javno.
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Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo drugo zasedanje istega dne
ob 16. uri z istim dnevnem redom. Na tem
zasedanju se veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Cvetje Čatež
Proizvodnja in trgovina, d.d.
uprava družbe
Ob-20797/04
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in 8.3. člena Statuta Triglav Naložbe,
d.d., Slovenska 54, Ljubljana, uprava družbe sklicuje
1. skupščino
Triglav Naložbe, d.d. Slovenska 54,
Ljubljana,
ki bo dne 31. 8. 2004, ob 11. uri, v konferenčni dvorani GH Union, Garni hotel (bivši
hotel Astral), Miklošičeva 9, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Nada Burič.
Za preštevalca glasov se imenujeta Matija Majcenovič in Igor Kotnik.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Miro
Košak.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
za poslovno leto 2003, revizijskim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta
k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini sprejem naslednjega sklepa:
skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe za poslovno leto 2003, z revizijskim poročilom in s pisnim poročilom nadzornega sveta, s katerim je sprejeto letno
poročilo ter v skladu z določilom 282. člena
Zakona o gospodarskih družbah podeljuje
razrešnico članom uprave in nadzornega
sveta.
3. Sprememba statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: sprejmejo
se spremembe in dopolnitve statuta družbe
v predloženem besedilu, ki je kot priloga
sestavni del tega sklepa.
4. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: za revizorja za
poslovno leto 2004 se imenuje Pricewaterhousecoopers d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe v Ljubljani,
Slovenska 54, vsak delovni dan med 10.
in 12. uro.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
družbi vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine. Število glasov posameznega delničarja
se določi na podlagi števila delnic, ki so po
evidenci v delniški knjigi v njegovi lasti 3 dni
pred zasedanjem skupščine. Če bo delničar zastopan po pooblaščencu, mora prijava vsebovati tudi originalno pooblastilo z
navedbo osebnih podatkov pooblaščenca.
Če skupščina ob prvem sklicu ni sklepčna, se zasedanje ponovi isti dan ob 11.30.
Ponovljeno zasedanje veljavno odloča ne
glede na višino na zasedanju zastopanega
osnovnega kapitala.
Triglav Naložbe, d.d.
uprava družbe

Ob-20798/04
Uprava družbe na podlagi 26. člena Statuta družbe sklicuje
9. sejo skupščine
delniške družbe Stilles d.d., Inženiring
in notranja oprema, Sevnica,
ki bo v torek 31. 8. 2004 ob 12.30, na sedežu družbe, na Savski cesti 13, v Sevnici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles ter določitev
notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franc Ernestl, za preštevalca
glasov pa se določita Alenka Tomažin in
Marko Vouk.
Skupščini prisostvuje notar Alojz Vidic.
2. Predstavitev revidiranega letnega poročila uprave za leto 2003, pisnega poročila
nadzornega sveta, ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
pisnim poročilom nadzornega sveta in sprejemom letnega poročila uprave družbe za
leto 2003 ter podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za leto 2003.
3. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovanja in računovodskih izkazov Stilles d.d. za
leto 2004 se na predlog nadzornega sveta
imenuje revizijska hiša Abeceda, revizijska
družba d.o.o., Celje.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov za skupščino, letno poročilo, revizorjevo
mnenje, poročilo nadzornega sveta, so na
vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe, Savska cesta 13, Sevnica v tajništvu
uprave in sicer vsak delovni dan od 8. do
10. ure od dneva objave, do vključno dneva
zasedanja skupščine.
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
tudi pisna pooblastila.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Glasovalno pravico na seji skupščine
imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo na podlagi podatkov Klirinško depotne družbe na dan 27. 8. 2004.
Stilles d.d.
Inženiring in notranja oprema
uprava
Aleksander Hatlak
Ob-20799/04
Na podlagi 41. člena statuta delniške
družbe Iskre, d.d., Kotnikova 28, Ljubljana uprava družbe sklicuje
skupščino delničarjev,
ki bo dne 31. 8. 2004, ob 10. uri, v dvorani Upravne enote Vič, Trg mladinskih delovnih brigad 7, v Ljubljani.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejema
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naslednji sklep: za predsednika skupščina
imenuje Leonarda Peklarja; za preštevalca
glasov Denisa Kostrevca in Marka Jeriča.
Na skupščino je vabljen notar.
2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom Iskre, d.d. in skupine Iskra za leto 2003,
s poročilom o reviziji računovodskih izkazov
za poslovno leto 2003 in s poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve vodenja
družbe v poslovnem letu 2003.
3. Sprejem sklepa o razporeditvi bilančnega dobička ter o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejema sklep:
Bilančni dobiček družbe za poslovno
leto 2003 v višini 465,365.610,33 SIT, ki
ga sestavljata preneseni čisti dobiček iz
preteklih let v višini 228,486.227,76 SIT
in čisti dobiček poslovnega leta 2003,
zmanjšan za oblikovane rezerve za
lastne delnice (52,059.000 SIT) v višini
236,879.382,57 SIT se uporabi na naslednji način:
– del bilančnega dobička, ki izvira iz prenesenih čistih dobičkov iz preteklih let v višini 228,486.227,76 SIT se razporedi v druge
rezerve iz dobička;
– del bilančnega dobička v višini
6,500.000 SIT bruto se razporedi za udeležbo na dobičku članom nadzornega sveta;
– preostanek bilančnega dobička v višini
230,379.382,57 SIT ostane nerazporejen.
Skupščina družbe podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2003.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina sprejema naslednji sklep:
za revizorja družbe za poslovno leto 2004
skupščina imenuje revizijsko družbo KPMG,
d.o.o., Ljubljana.
5. Odstop in imenovanje novega člana
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga
skupščini v sprejem naslednji sklep: na podlagi odstopne izjave je prenehalo članstvo
v nadzornem svetu Milošu Pavlici in se namesto njega imenuje za novega člana nadzornega sveta Mitja Močivnika.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo napovejo tako, da njihova prijava
prispe na sedež družbe najkasneje tri dni
pred skupščino.
Delovno gradivo, letno poročilo z revizorskim mnenjem in poročilo nadzornega sveta
bo po objavi sklica skupščine na vpogled na
sedežu družbe do seje skupščine vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Iskra, d.d.
uprava družbe
Št. 993/04
Ob-20800/04
Direktor družbe GZL-GS, gradbeništvo,
sanacije, d.d., Dimičeva ulica 16, Ljubljana
na podlagi drugega odstavka 283. člena
Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD) in na podlagi točke 27. Statuta
družbe sklicuje
1. skupščino
delničarjev družbe GZL-GS,
gradbeništvo, sanacije, d.d.,
ki bo dne 31. 8. 2004, ob 8.30, v dvorani
Geološkega Zavoda Slovenije, Dimičeva
14/VI, Ljubljana, z naslednjim dnevnim
redom:

Št.

1. Otvoritev skupščine in imenovanje
organov skupščine.
Predlog uprave in nadzornega sveta: za
predsednika skupščine se imenuje Franc
Novak, za preštevalca glasov pa Dragica
Perne in Miroslav Markovič.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
Na podlagi Letnega poročila družbe
GZL-GS, d.d. za leto 2003, revizorjevega
poročila in poročila nadzornega sveta o
pregledu letnega poročila in pregledu predloga uporabe bilančnega dobička, skupščina sprejme sklep:
1. Bilančni dobiček družbe iz leta
2003 v znesku 10,976.939 SIT se pusti nerazdeljen.
2. Upravi in nadzornemu svetu se za
delo v letu 2003 podeli razrešnica.
3. Zmanjšanje osnovnega kapitala.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
osnovni kapital družbe se zmanjša za
30,000.000 SIT iz sedanjih 100,000.000
SIT na 70,000.000 SIT.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede zaradi zmanjšanja števila delničarjev
in posledično izvajanja konsolidacije lastništva.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z umikom 30.000 delnic, ki jih bo družba
pridobila na podlagi tega sklepa.
Uprava lahko pridobiva lastne delnice na
podlagi tega sklepa le na podlagi predhodne
odobritve nadzornega sveta.
Družba bo delnice na podlagi tega
sklepa pridobila v breme prostih sestavin
iz druge alinee tretjega odstavka 356. člena ZGD.
V primeru, da za pridobitev vseh 30.000
delnic ni dovolj prostih sestavin kapitala iz
druge alinee tretjega odstavka 356. člena
ZGD, se glede umika preostalih delnic
zmanjšanje osnovnega kapitala uporabljajo
določbe glede varstva upnikov v postopku
rednega zmanjšanja osnovnega kapitala.. V
tem primeru se plačila delničarjem izvršijo
šele potem, ko je od objave vpisa sklepa
o zmanjšanju osnovnega kapitala preteklo
šest mesecev in je bilo upnikom, ki so se
pravočasno javili, zagotovljeno poplačilo in
zavarovanje.
Skupščina pooblašča nadzorni svet za
uskladitev besedila Statuta družbe z izvedenim zmanjšanjem osnovnega kapitala.
4. Spremembe statuta družbe.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
skupščina sprejme dopolnitve Statuta družbe GZL-GS, gradbeništvo, sanacije, d.d. v
predloženem besedilu.
5. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog nadzornega sveta: za revizorja
poslovanja družbe GZL-GS, gradbeništvo,
sanacije, d.d. za leto 2004 se imenuje revizijska hiša KPMG, d.d., Ljubljana.
Gradivo za skupščino
Letno poročilo družbe za leto 2003, poročilo nadzornega sveta o pregledu letnega
poročila in predloga uporabe bilančnega
dobička in predlagane dopolnitve statuta
družbe so delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Dimičeva ulica 16,
vsak delovni dan med 12. in 14. uro.
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Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji in njihovi zastopniki oziroma pooblaščenci če dostavijo družbi pisno prijavo najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Kolikor se skupščine udeleži pooblaščenec
mora priložiti pisno pooblastilo, ki ostane
deponirano na sedežu družbe.
GZL-GS, gradbeništvo, sanacije, d.d.
Ljubljana
direktor
Roman Sladič, univ. dipl. inž. rud.
Ob-20801/04
Na podlagi 8.3. točke Statuta družbe Železar Štore D.P. delniška družba pooblaščenka d.d., Železarska c. 3, Štore, uprava
družbe vabi delničarje na
3. sejo skupščine
družbe Železar Štore D.P. delniška
družba pooblaščenka d.d., Štore,
ki bo v torek, dne 3 1. 8. 2004 ob 12. uri v
mali telovadnici Osnovne šole Štore (Lipa),
Cvetke Jerin 5, Štore.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine imenuje Danico Klemenc, za preštevalca glasov pa Vlasto Verhovšek in Markota Jeriča. Skupščini bo prisostvoval vabljeni
notar Anton Rojec.
3. Seznanitev s poročilom o delu nadzornega sveta za leto 2003.
4. Uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
za leto 2003.
Predlog sklepa:
a) Bilančni dobiček v višini 274.000 SIT
se v celoti uporabi za pokrivanje izgub iz poslovanja v preteklih letih.
b) Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za opravljeno delo
v letu 2003.
5. Sprejem sprememb Statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave
in nadzornega sveta skupščina sprejme
spremembi Statuta družbe, v predlaganem
besedilu.
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, pooblaščenci ali zastopniki, ki
bodo vsaj 3 dni pred sejo skupščine pisno
prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe in
so vpisani v delniški knjigi, po stanju na zadnji dan prijave.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan od 10. do 12. ure pri sekretarki.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh od objave sklica skupščine.
Skupščina bo sklepčna takoj, ne glede
na število prisotnih delnic.
Železar Štore D.P.
delniška družba pooblaščenka d.d.
uprava družbe
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Ob-20802/04
Na podlagi določila 283. člena Zakona
o gospodarskih družbah sklicuje uprava
delniške družbe Polzela tovarna nogavic,
d.d., Polzela 171

Ob-20803/04
Na podlagi 8.3. člena statuta družbe
Adriacommerce, financiranje, ustanavljanje
in upravljanje podjetij d.d., Koper, Pristaniška ulica 8, uprava sklicuje

9. skupščino
družbe Polzela tovarna nogavic, d.d.,
ki bo v torek, dne 31. 8. 2004, ob 12.30,
na sedežu družbe Polzela 171, Polzela.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli
Franc Ogris,
– za preštevalki glasov Zvonka Rednak
in Danica Srčnik,
– skupščini prisostvuje notar Srečko Gabrilo, Savinjska cesta 20, Žalec.
2. Obravnava poročila nadzornega sveta o letnem poročilu družbe za leto 2003,
sklepanje o uporabi bilančnega dobička za
leto 2003 ter o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
sprejemu letnega poročila za leto 2003.
Celotni bilančni dobiček na dan 31. 12.
2003, ki znaša 87,17.691,79 SIT, ki ga
sestavljajo preneseni čisti dobiček iz preteklih let v višini 85,126.318,83 SIT in čisti
dobiček iz leta 2003 v višini 2,091.372,96
SIT ostane nerazporejen. O njegovi uporabi bo skupščina odločala v naslednjih
poslovnih letih.
Skupščina podeljuje razrešnico članom
uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2003.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev in seznanitev
s članoma nadzornega sveta, predstavnikoma delavcev.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta, predstavnike delničarjev, se imenujejo z dnem 30. 10. 2004 za dobo štirih let:
– Marija Cizej,
– Marija Dobovičnik,
– Andreja Štrukelj,
– Anton Turnšek.
Skupščina se seznani z izvolitvijo dveh
članov nadzornega sveta, predstavnikov
delavcev.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
družbe za leto 2004 se imenuje Abeceda
revizijska družba, d.o.o., Celje.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošto dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave na sedežu
družbe, Polzela 171, Polzela, vsak delovnik, od ponedeljka do petka, od 10. do
12. ure.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine podajo upravi družbe predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma
nasprotne predloge. Predlogi morajo biti v
pisni obliki in razumno utemeljeni.
Polzela tovarna nogavic, d.d.
uprava družbe

7. sejo skupščine
delniške družbe Adriacommerce,
financiranje, ustanavljanje in
upravljanje podjetij d.d., Koper,
Pristaniška ulica 8,
ki bo dne 30. avgusta 2004 ob 12. uri v
poslovnih prostorih na sedežu družbe v V.
nadstropju, Koper, Pristaniška ulica 8, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsedujočega skupščini se izvoli:
Uroš Kovač.
Izvoli se dva preštevalca glasov v sestavi: Maša Miloš, Nives Pletikos.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Dravo
Ferligoj.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2003 z mnenjem revizijske družbe in pisnim
poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2003.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina delničarjev družbe ACK
d.d., Pristaniška 8, Koper, se seznani z
revidiranim letnim poročilom družbe in revidiranim letnim poročilom skupine ACK, ki
ju je potrdil nadzorni svet družbe, mnenjem
revizijske družbe k obema poročiloma ter s
poročilom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2003.
b) Skupščina delničarjev družbe ACK
d.d., Pristaniška 8, Koper, podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za
leto 2003.
3. Razporeditev bilančnega dobička
družbe za leto 2003.
Predlog sklepa: bilančni dobiček v višini
426,943.281,23 SIT se razporedi v znesku
200,000.000 SITv druge rezerve iz dobička
in v znesku 226,943.281,23 SIT v preneseni
dobiček družbe.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2004.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revidiranje poslovanja in računovodskih
izkazov družbe ACK d.d., in Skupine ACK
za leto 2004 se imenuje revizijsko družbo
RFR Ernst&Young d.o.o., Dunajska cesta
111, Ljubljana.
5. Spremembe in dopolnitve dejavnosti
družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se predlagane spremembe in dopolnitve dejavnosti družbe, ki so
skladne s statutom družbe v prečiščenem
besedilu.
6. Odkup lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina družbe ACK,
d.d., na podlagi osme alinee prvega odstavka 240. člena Zakona o gospodarskih
družbah pooblašča upravo družbe za dobo
18 mesecev od sprejema tega sklepa za nakup lastnih delnic, katerih skupni nominalni
znesek ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala družbe. Za pridobivanje lastnih delnic v skladu s tem sklepom se upošteva in
uporablja 219. člen Zakona o gospodarskih
družbah. Uprava ne sme pridobivati delnice

izključno z namenom trgovanja. Pri pridobivanju je uprava pooblaščena za nakup
lastnih delnic po najnižji in najvišji ceni, ki
je določena v območju od polovice nominalne vrednosti delnice do zadnje znane
knjigovodske vrednosti delnice. Skupščina
pooblašča upravo, da lahko s soglasjem
nadzornega sveta:
– umakne lastne delnice brez sklepa
skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala,
– lastne delnice proda, pri čemer se delničarji vnaprej odpovedo predkupni pravici.
Za odkupljene lastne delnice družba v
skladu z ZGD oblikuje rezerve za lastne
delnice, ne da bi zmanjšala osnovni kapital
ali po zakonu ali statutu predpisane rezerve, ki se ne smejo uporabljati za izplačilo
delničarjem.
Gradivo za skupščino
Delničarjem je gradivo za skupščino s
predlogi sklepov na voljo v tajništvu uprave,
na sedežu družbe, vsak delovnik 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.
Udeležba na skupščini in prijava
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo
na dan 27. 8. 2004. Pooblastilo mora biti
pisno.
Skupščine se lahko udeležijo in glasovalno pravico uresničujejo delničarji, njihovi
zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred
zasedanjem skupščine v tajništvu uprave
na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge dnevnega reda upravi
pisno sporočijo najkasneje v sedmih dneh
po objavi sklica seje skupščine.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine. 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.
ACK d.d.
Predsednik uprave
Robert Biček, univ. dipl. ekon.
Ob-20804/04
Na podlagi 7.3. člena statuta družbe Aluminij oprema d.d., Komen 129a, in drugega
odstavka 283. člena Zakona o gospodarskih
družbah, uprava družbe Aluminij Oprema
d.d. sklicuje
10. skupščino
družbe Aluminij Oprema d.d.,
ki bo v torek dne 31. 8. 2004 ob 9. uri v
prostorih družbe Aluminij Oprema d.d.,
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev
delovnih teles.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: na predlog uprave in nadzornega
sveta se za predsedujočo skupščine izvoli
Marto Turk, za preštevalki glasov Majdo
Jazbec in Danjelo Abram.
Zasedanju skupščine prisostvuje povabljeni notar Milan Mesar, ki se ga imenuje za
sestavo zapisnika.
2. Sprejem letnega poročila družbe za
leto 2003 z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se letno poročilo o poslovanju družbe Aluminij Oprema d.d. za leto
2003 s pozitivnim mnenjem revizorja.
3. Uporaba bilančnega dobička, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
za leto 2003.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
3.1. Skupščina sprejme predlagano razporeditev bilančnega dobička za leto 2003
po predlogu uprave in nadzornega sveta.
3.2.1. V skladu z 282.a členom ZGD
skupščina potrjuje in odobri delo direktorja v poslovnem letu 2003 in mu podeljuje
razrešnico.
3.2.1. V skladu z 282.a členom ZGD
skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2003 in mu
podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizorja računovodskih izkazov za Aluminij
Oprema d.d. za poslovno leto 2004 se imenuje revizijska hiša KPMG Slovenija d.o.o.,
Neubergerjeva 39, Ljubljana.
5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe Aluminij Oprema d.d.
Predlog sklepa nadzornega sveta: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta
družbe Aluminij Oprema d.d. v predloženem
besedilu ter tako spremenjen statut izdela v
obliki čistopisa.
6. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina pooblašča upravo Aluminij Oprema
d.d. za nakup lastnih delnic družbe po predlaganih pogojih.
Uprava je pooblaščena za odprodajo
ali umik lastnih delnic v skladu s sklepom
o zmanjšanju osnovnega kapitala sprejetim
na tej skupščini, brez nadaljnjega sklepanja
o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Glasuje
se osebno in po pooblaščencu oziroma zastopniku.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le tisti
delničarji oziroma njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo pisno prijavo o svoji
udeležbi na skupščini osebno ali s priporočeno pošiljko dostavili družbi najpozneje
3 dni pred zasedanjem skupščine, to je do
vključno 28. 8. 2004 in so vpisani v delniško
knjigo pri KDD po stanju na sedmi delovni
dan pred zasedanjem skupščine, to je na
dan 23. 8. 2004.
Delničarji, zakoniti zastopniki delničarjev
in njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo
z osebnim dokumentom, notarsko overjenim
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa
še z izpisom iz sodnega registra.

Št.

Nasprotni predlogi in dopolnitve dnevnega reda:
Morebitne nasprotne predloge in dopolnitve dnevnega reda, skupaj z razumno
obrazložitvijo, naj delničarji pisno sporočijo
upravi v 7 dneh po objavi sklica skupščine.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo odložena za eno uro, ko bo z
istim dnevnim redom veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo za skupščino
Popolno gradivo za skupščino s predlogi
sklepov je vsem delničarjem na vpogled na
sedežu družbe v kadrovskem sektorju vsak
delovni dan od 10. do 14. ure od dneva objave dnevnega reda do vključno zasedanja
skupščine.
Aluminij Oprema d.d.
direktor
Goran Živec
Št. 52/04
Ob-20835/04
Na podlagi 7.6. točke Statuta družbe
Nizke gradnje d.d. gradbeno, storitveno
trgovska družba Ptuj, Puhova ulica 6, Ptuj,
uprava družbe vabi delničarje na
7. sejo skupščine
družbe Nizke gradnje d.d. gradbeno,
storitveno trgovska družba Ptuj, Puhova
ulica 6, Ptuj,
ki bo v petek, dne 27. 8. 2003 ob 12. uri,
na sedežu družbe, Puhova ulica 6, Ptuj.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predsednik uprave odpre skupščino in
ugotovi navzočnost.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine imenuje Lečnik Maks, za preštevalca
glasov pa Marjan Zebec in Rašl Elizabeto.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Šoemen Andrej.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v letu 2003.
4. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2003 in sprejem sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: upravi in nadzornemu
svetu skupščina podeljuje razrešnico za
njuno delo v letu 2003.
5. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2004 imenuje revizijska hiša Auditor
d.o.o. Ptuj.
6. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave se oblikuje sklad lastnih delnic v višini 532.000 SIT.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu
uprave družbe in so vpisani v Centralnem
registru pri KDD po stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
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v tajništvu direktorja vsak 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.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se ponovno sestane uro
kasneje. V tem primeru bo skupščina sklepčna in bo veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Nizke gradnje d.d. Ptuj
uprava
Št. 260704
Ob-20893/04
Na podlagi 39. in 41. člena Statuta
družbe Iskra Transmission, d.d., Ljubljana,
Stegne 11, 1000 Ljubljana, uprava družbe
sklicuje
7. sejo skupščine
družbe Iskra Transmission, d.d.,
Ljubljana,
ki bo v torek, 31. 8. 2004 ob 8. uri v poslovni stavbi Iskra Sistemi, d.d., Stegne 21,
Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsednico skupščine se imenuje
Helena Korošec Lajovic, za preštevalki glasov pa Nataša Prijatelj in Silva Štupnikar.
Skupščini bo prisostvoval notar Bojan
Podgoršek.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2003 z revizijskim poročilom in s poročilom nadzornega
sveta družbe o sprejemu letnega poročila za
poslovno leto 2003 z revizijskim poročilom.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina daje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za njuno delo v letu 2003.
5. Povečanje osnovnega kapitala družbe
s stvarnim vložkom.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
5.1. Osnovni kapital družbe se poveča od dosedanjega zneska 413,032.000
SIT za 742,374.000 SIT tako, da znaša
1.155,406.000 SIT.
5.2. Osnovni kapital se poveča z
novim stvarnim vložkom v vrednosti
742,374.000 SIT.
5.3. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo novih navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalnim zneskom
po 1.000 SIT, ki dajejo njihovim imetnikom
enake pravice kot do sedaj izdane delnice.
5.4. Emisijski znesek delnic je enak nominalnemu znesku delnic in mora biti v celoti vplačan ob nakupu delnice.
5.5. Predmet stvarnega vložka v vrednosti 742,374.000 SIT so kratkoročne terjatve
družbe Iskra d.d. na podlagi naslednjih pogodb:
– pogodba o prodaji poslovnega deleža
prodajalca v družbi MIBO komunikacije,
d.o.o. z dne 24. 1. 2002, sklenjena med
družbama Iskra d.d., Ljubljana, Kotnikova
28, in Iskra Elektrozveze d.d., Ljubljana,
Stegne 11,
– aneks z dne 30. 5. 2002 k Pogodbi
o prodaji poslovnega deleža prodajalca v
družbi MIBO Komunikacije, d.o.o. z dne
24. 1. 2002, sklenjen med družbama Iskra
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d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, in Iskra Elektrozveze d.d., Ljubljana, Stegne 11,
– aneks št. 1 z dne 31. 12. 2002 k Pogodbi o prodaji poslovnega deleža prodajalca v družbi MIBO Komunikacije, d.o.o. z dne
24. 1. 2002, sklenjen med družbama Iskra
d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, in Iskra Transmission, d.d., Ljubljana, Stegne 11,
– aneks št. 2 z dne 15. 1. 2003 k Pogodbi o prodaji poslovnega deleža prodajalca
v družbi MIBO Komunikacije, d.o.o. z dne
24. 1. 2002, sklenjen med družbama Iskra
d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, in Iskra Transmission, d.d., Ljubljana, Stegne 11,
– aneks št. 3 z dne 29. 8. 2003 k Pogodbi o prodaji poslovnega deleža prodajalca
v družbi MIBO Komunikacije, d.o.o. z dne
24. 1. 2002, sklenjen med družbama Iskra
d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, in Iskra Transmission, d.d., Ljubljana, Stegne 11.
5.6. Iskra d.d. prenese terjatve v vrednosti 742.374.000 SIT na družbo Iskra
Transmission, d.d., Ljubljana s posebno
cesijsko pogodbo v roku 14 dni od dneva
skupščine.
5.7. Za vloženi stvarni vložek Iskra, d.d.
pridobi 742.374 delnic družbe Iskra Transmission, d.d., Ljubljana v skupnem nominalnem znesku 742,374.000 SIT.
5.8. Prednostna pravica preostalih delničarjev družbe Iskra Transmission, d.d., Ljubljana se pri povečanju osnovnega kapitala
s stvarnim vložkom v celoti izključi. Uprava
skupščini predloži pisno poročilo o razlogu
za popolno izključitev prednostne pravice
in v poročilu utemelji predlagani emisijski
znesek.
5.9. Povečanje osnovnega kapitala je
veljavno, če je predmet stvarnega vložka v
celoti izročen družbi. Če v roku iz 5.6. točke
tega sklepa delnice niso vpisane in terjatve niso prenesene na družbo se šteje, da
povečanje osnovnega kapitala s stvarnim
vložkom ni uspelo.
6. Povečanje osnovnega kapitala družbe
z denarnimi vložki.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
6.1. Osnovni kapital družbe se poveča od
zneska 1.155,406.000 SIT za 109,461.000
SIT tako, da znaša 1.264,867.000 SIT.
6.2. Osnovni kapital se poveča z novimi denarnimi vložki v znesku 109,461.000
SIT.
6.3. Povečanje osnovnega kapitala
se izvede z izdajo novih navadnih prosto
prenosljivih imenskih delnic z nominalnim
zneskom po 1.000 SIT, ki dajejo njihovim
imetnikom enake pravice kot do sedaj izdane delnice.
6.4. Emisijski znesek delnic je enak nominalnemu znesku delnic in mora biti v celoti vplačan ob nakupu delnice.
6.5. Prednostna pravica delničarjev družbe Iskra Transmission, d.d., Ljubljana se pri
povečanju osnovnega kapitala z denarnim
vložkom delno izključi tako, da se izključi
le prednostna pravica delničarja Iskra d.d.
Ljubljana. Uprava skupščini predloži pisno
poročilo o razlogu za delno izključitev prednostne pravice in v poročilu utemelji predlagani emisijski znesek.
6.6. Pri povečanju osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki v znesku
109,461.000 SIT imajo delničarji družbe
Iskra Transmission, d.d., Ljubljana (razen
delničarja Iskra d.d.) v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno
pravico do vpisa novih delnic.
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6.7. Uprava družbe Iskra Transmission, d.d., Ljubljana v štirinajstih dnevih od
dneva skupščine objavi v Uradnem listu
RS poziv delničarjem družbe k vpisu in
vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu. Uprava
objavi emisijski znesek novih delnic in rok
za uveljavitev prednostne pravice, ki je 30
dni od dneva objave poziva v Uradnem
listu RS.
6.8. Prednostna pravica se uresniči
s pisno izjavo (vpisnim potrdilom), ki jo
upravičenci izpolnijo in podpišejo na sedežu družbe v roku 30 dni od dneva objave poziva v Uradnem listu RS. V istem
roku so dolžni upravičenci vplačati nove
delnice.
6.9. Povečanje osnovnega kapitala
je veljavno, če so denarni vložki v celoti
vplačani. Če v roku iz prejšnje točke niso
vse delnice vpisane in pravilno vplačane,
se šteje, da povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki ni uspelo in družba
v nadaljnjih petnajstih dneh z oglasom v
Uradnem listu RS pozove vpisnike, naj
dvignejo vplačane zneske.
7. Pooblastilo nadzornemu svetu za
sprejem sklepov o spremembi statuta
družbe glede na povečanje osnovnega
kapitala družbe v skladu s prejšnjima
točkama.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: nadzorni svet se pooblasti, da
sprejme sklep o spremembi statuta družbe glede na povečanje osnovnega kapitala družbe s stvarnimi oziroma denarnimi
vložki v skladu s sklepoma skupščine.
8. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
člana nadzornega sveta z mandatom od
1. 8. 2004 do 31. 7. 2008 se izvolita Dušan Šešok in Jože Pukl.
9. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizorja družbe za poslovno leto 2004 se
imenuje KPMG Slovenija, d.o.o., Neubergerjeva 30, Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblaščenci se morajo izkazati s pooblastilom, zastopniki pa z izpisom iz sodnega
registra.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo tri dni pred sejo skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu
družbe in so vpisani v delniški knjigi pri
KDD, po stanju na zadnji prijavni dan na
skupščino.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
tajništvu uprave vsak delovni dan od 10.
do 12. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh od objave sklica.
Skupščina veljavno odloča ne glede na
število prisotnih glasov delničarjev.
Iskra Transmission, d.d., Ljubljana
glavni direktor
Marko Boštjančič

Ob-20894/04
Uprava družbe In.life d.d., Ljubljana,
Dunajska 22, na podlagi Zakona o gospodarskih družbah sklicuje
5. skupščino
družbe In.life d.d.,
ki bo v torek, 31. 8. 2004 v upravi podjetja In.life d.d., Dunajska 22, 1511 Ljubljana,
po naslednjem dnevnem redu:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti skupščine in izvolitev organov
skupščine.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom uprave o poslovanju za poslovno leto
2003 in sklepom nadzornega sveta o potrditvi revidiranega letnega poročila uprave
za leto 2003.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi družbe
in nadzornemu svetu.
4. Odločanje o spremembi statuta.
5. Imenovanje novega člana nadzornega sveta.
6. Imenovanje revizijske hiše.
7. Ustanovitev sklada lastnih delnic.
Predlogi sklepov so vsem družbenikom
na vpogled v tajništvu uprave družbe, Dunajska 22, 1511 Ljubljana, v času od 30. 7.
2004 do dneva skupščine, vsak dan med 9.
in 11. uro.
Skupščine se lahko udeležijo vsi družbeniki ali njihovi zastopniki oziroma pooblaščenci.
Vse družbenike in pooblaščence vljudno
prosimo, da se zaradi ugotavljanja števila
glasov in s tem sklepčnosti ob prihodu na
sejo skupščine takoj javijo pri zapisnikarju,
kjer bodo družbeniki potrdili svojo prisotnost,
pooblaščenci pa oddali pooblastila. Če
skupščina ob sklicu ne bo sklepčna, bo ponovno zasedala na istem mestu 7. 9. 2004
ob 12. uri (ponovni sklic). Ob ponovnem
sklicu skupščina odloča ne glede na število
navzočih družbenikov.
In.life d.d.
direktor
Nebojša Jovanovič
Ob-20895/04
Na podlagi določila točke 9.2. Statuta
Centromerkur d.d. Ljubljana, uprava družbe sklicuje
8. sejo skupščine
delniške družbe Centromerkur d.d.
Ljubljana, Trubarjeva 1,
ki bo v ponedeljek, dne 30. 8. 2004 ob
13. uri v sejni sobi blagovnice v Ljubljani,
Trubarjeva 1/IV.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Jožef Šketa, za preštevalca
glasov pa Franc Jerše in Silva Vovk.
Skupščini bo prisostvovala notarka Nada
Kumar iz Ljubljane.
2. Predstavitev revidiranega letnega
poročila uprave za leto 2003 in poročilo
nadzornega sveta, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta družbe
Centromerkur d.d. Ljubljana z dne 23. 7.
2004 o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2003 in predloga o uporabi bi-
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lančnega dobička. Skupščina družbe podeli
upravi družbe in nadzornemu svetu družbe
razrešnico za delo v letu 2003.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2004.
Predlog sklepa: za revidiranje izkazov
poslovanja Centromerkur d.d. Ljubljana za
leto 2004 skupščina družbe imenuje KPMG
d.o.o. Ljubljana.
Za udeležbo na skupščini se delničar izkaže s potrdilom o lastništvu delnic, oziroma
s pisnim pooblastilom delničarja. Pooblastilo
za zastopanje na skupščini je treba dati v
hrambo na sedežu delniške družbe vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine.
Udeležence prosimo, da se prijavijo v tajništvu uprave uro pred začetkom skupščine,
kjer bodo podpisali seznam prisotnih delničarjev, oziroma pooblaščencev ter prevzelo
potrebno gradivo.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
vključno z letnim poročilom, poročilom neodvisnega revizorja, poročilom nadzornega
sveta o rezultatih preveritve letnega poročila
in predlogom o uporabi bilančnega dobička
za leto 2003, je dostopno delničarjem na sedežu družbe v Ljubljani, Trubarjeva 1, vsak
delovni dan od 9. do 12. ure.
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, se počaka pol ure. Po poteku
pol ure je skupščina sklepčna ne glede na
število prisotnih delnic.
Uprava družbe
Centromerkur d.d.
Št. 91
Ob-20896/04
Na podlagi 79. člena statuta delniške
družbe ERA, družba za razvoj-pooblaščenka d.d., Velenje, Prešernova 10, uprava
družbe sklicuje
5. sejo skupščine
družbe ERA Razvoj d.d., Velenje,
ki bo 31. avgusta 2004 ob 8.30, v prostorih na sedežu družbe ERA d.d. v Velenju,
Prešernova 10.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi
sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine in imenuje notar po predlogu
uprave.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.
4. Obravnava in sklepanje o uporabi
bilančnega dobička ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in mnenja nadzornega sveta bilančni dobiček poslovnega
leta 2003 v višini 9,242.523,87 SIT ostane
nerazporejen in se bo o njegovi uporabi
odločalo v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
b) Skupščina daje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v letu 2003.
5. Sprememba firme družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta družbe se firma družbe
spremeni, tako da na novo glasi: ERA Holding, družba za financiranje, upravljanje in
ustanavljanje družb-pooblaščenka, d.d.
Spremeni se skrajšana firma družbe, ki
na novo glasi: ERA Holding d.d.
6. Sprememba dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-

Št.

zornega sveta družbe se sprejme naslednji
sklep:
6.1. Črtajo se naslednje dejavnosti s šiframi: 63.30 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj s turizmom povezane dejavnosti, d.n., 80.422 Drugo
izobraževanje, 22.12 Izdajanje časopisov,
22.13 Izdajanje revij in periodike, 22.14
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa, 22.15 Drugo založništvo, 22.31 Razmnoževanje zvočnih zapisov, 45.45 Druga
naključna gradbena dela, 64.12 Kurirska
dejavnost, razen javne pošte, 65.21 Kurirska dejavnost, razen javne pošte, 65.21
Finančni zakup (leasing), 70.11 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg, 71.21 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem, 71.10 Dajanje avtomobilov v
najem, 73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja,
73.201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja, 73.202
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju humanistike, 74.30 Tehnično
preizkušanje in analiziranje, 74.40 Oglaševanje.
6.2. Vpišejo se nove dejavnosti s šiframi:
74.150 Dejavnost holdingov, 65.210 Finančni zakup (leasing), 65.220 Drugo kreditiranje, 65.230 Drugo finančno posredništvo,
d.n., 67.130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom, 74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja, 74.140
Podjetništvo in poslovno svetovanje, 22.150
Drugo založništvo, 51.130 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala,
51.140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal, 51.180 Posredništvo, specializirano za prodajo drugih
določenih izdelkov, 51.190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov, 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem, 73.102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije, 74.110 Pravno svetovanje, 74.120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje, 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
7. Sprejem sprememb Statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo spremembe
statuta družbe v predlaganem besedilu.
8. Izključitev prednostne pravice dotedanjih delničarjev.
Predlog sklepa: v postopkih izdaje novih delnic na podlagi pooblastila uprave
za povečanje osnovnega kapitala, danega
s spremembo statuta družbe, so prednostne pravice dotedanjih delničarjev v celoti
izključene.
9. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da dosedanjim članom nadzornega sveta preneha
mandat 20. 12. 2004.
Na predlog nadzornega sveta se izvolijo
člani nadzornega sveta v naslednji sestavi:
Boris Krajnc, Bojan Kladnik in Nevenka
Breznik z mandatom štirih let, ki se prične
20. 12. 2004.
10. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
soglasju nadzornega sveta, skupščina pooblasti upravo družbe, da lahko v dobi 18
mesecev od dneva sprejetja tega sklepa na
skupščini, po svojem preudarku in v dobro
družbe kupi lastne delnice. Skupni nominalni znesek tako pridobljenih delnic ne sme
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presegati 10% osnovnega kapitala družbe
ob tem, da je najnižja prodajna cena delnice
v višini povprečne tržne vrednosti za zadnje
tromesečje, najvišja prodajna cena pa je
knjigovodska vrednost.
Družba je pooblaščena, da lahko odsvaja lastne delnice poleg primerov iz 240.
člena ZGD tudi v duhu dobrega gospodarja
ter pod pogoji, navedenimi v predhodnem
odstavku tega predloga sklepa in na podlagi
pravilnika o poslovanju lastnih delnic katerega sprejme nadzorni svet.
Pri odsvajanju lastnih delnic so izključene prednostne pravice delničarjev.
11. Imenovanje revizorja družbe za leto
2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2004 imenuje revizijska
družba Abeceda d.o.o., Celje.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniški knjigi deset dni pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.
Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebnim dokumentom,
zastopniki pravnih oseb pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno s sprejetim letnim poročilom in poročilom
nadzornega sveta ter spremembami statuta, je delničarjem na voljo na sedežu družbe
ERA Razvoj d.d. v Velenju, Prešernova 10,
vsak delovni dan od 8. do 10. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo
biti v pisni obliki posredovani upravi v roku
sedem dni po objavi tega sklica.
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu v prostor zasedanja, razen za 2. točko
dnevnega reda, o kateri se odloča z javnim
glasovanjem z dvigom rok.
Prostor bo odprt od 8. ure dalje. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 9.30, v
istem prostoru. Ob ponovnem sklicu bo
skupščina sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.
ERA Razvoj d.d., Velenje
uprava družbe
Ob-20897/04
Skladno z 38. točko statuta delniške
družbe Klima Celje d.d., sklicuje uprava
družbe
6. skupščino
družbe Klima Celje d.d.,
ki bo v ponedeljek, 30. 8. 2004 ob
10. uri v prostorih družbe, Delavska cesta
5 v Celju.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani
organi skupščine.
Seji bo prisostvoval notar Anton Rojec.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom za leto 2003, mnenjem
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revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
revidiranim letnim poročilom za leto 2003,
mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za obdobje od 1. 1. 2003
do 28. 5. 2003.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu za
obdobje od 1. 1. 2003 do 28. 5. 2003.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za obdobje od 28. 5. 2003
do 31. 12. 2003.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za obdobje od 28. 5. 2003 do 31. 12. 2003.
5. Predlog za uporabo bilančnega dobička ali kritja izgube.
Predlog sklepa: bilančna izguba v vrednosti 116,403.946,48 SIT se 1. 1. 2004
pokriva iz splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala družbe v vrednosti
116,403.946,48 SIT.
6. Ugotovitev prenehanja mandata člana
nadzornega sveta in imenovanje novega
člana v nadzorni svet.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z odstopom Adriana Rožiča s funkcije člana nadzornega sveta, ki zastopa interese
delničarjev.
Na predlog nadzornega sveta skupščina na njegovo mesto za člana nadzornega
sveta, ki zastopa interese delničarjev, izvoli
Matejo Vidnar, katere mandat začne teči z
dnem izvolitve na skupščini in traja do izteka mandata članov nadzornega sveta, ki
zastopajo interese delničarjev.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za revizorja družbe za poslovno leto 2004 izbere revizijska družba
Röedl & Partner.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki bodo najkasneje do petka, 27. 8. 2004 do
10. ure pisno prijavili svojo udeležbo na seji
skupščine in so vpisani v delniško knjigo, po
stanju na dan skupščine.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu družbe vsak dan od 10. do 13. ure.
Klima Celje d.d.
predsednik uprave
Aleš Zupanc
Št. 45-2004
Ob-20898/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in statuta sklicuje
8. redno skupščino
Sintal d.d.,
v petek, 3. 9. 2004 ob 15.30, v prostorih
Sintal d.d. na Litostrojski cesti 40.
Za sejo skupščine predlaga uprava naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
predsednik skupščine Kurmanšek Jože.
Preštevalca glasov: Krobot Stanko in
Robič Bogo.
Notar: Košak Miro.
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2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2003 in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe za leto 2003
in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila družbe za leto 2003.
3. Sprejem sklepa o uporabi dobička in
o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini v sprejem naslednje sklepe:
– dobiček družbe za poslovno leto 2003
znaša 161,520.116,13 SIT in se v celoti prenese v poslovno leto 2004 kot preneseni dobiček in se ne razdeli.
Upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2003 se podeli razrešnica.
4. Sprejem sprememb statuta družbe
Sintal d.d.
Predlog sklepa: skupščina sprejme
predlagane spremembe statuta družbe
Sintal d.d.
5. Izplačilo nagrad članom uprave in
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom uprave in nadzornega sveta se izplača nagrada po predlogu.
6. Zamenjava člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se predlog zamenjave člana nadzornega sveta.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja za revidiranje poslovanja Sintal Fiva d.d. za leto 2004
se imenuje družba KPMG Slovenija d.o.o.,
Ljubljana.
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo
delničarji družbe Sintal d.d., njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Glasovalno pravico uresničujejo delničarji sami ali po svojem pooblaščencu. Pooblastilo v pisni obliki je potrebno predložiti
družbi in ostane pri njej.
Gradivo za sejo skupščine s predlogi
sklepov je na voljo v prostorih tajništva
družbe Sintal d.d., Litostrojska cesta 40,
Ljubljana.
Če skupščina družbe ne bo sklepčna
ob napovedani uri, bo ponovno zasedanje
istega dne ob 18. uri, na istem kraju. Ko bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Uprava Sintal d.d.
Št. 46-2004
Ob-20899/04
Skladno z Zakonom o gospodarskih
družbah in na podlagi 35.,36. In 37. člena
Statuta delniške družbe Sintal Fiva, fizično
varovanje d.d. Ljubljana, sklicuje uprava
družbe Sintal Fiva d.d.
8. redno skupščino
Sintal Fiva d.d.,
v petek 3. 9. 2004 ob 15. uri v prostorih
Sintal d.d. na Litostrojski cesti 40.
Za sejo skupščine predlaga uprava naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
predsednik skupščine Gem Milan.
Preštevalca glasov: Ovsec Janez, Horvat Ignac.
Notar: Košak Miro.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2003 in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe za leto 2003

in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila družbe za leto 2003.
3. Sprejem sklepa o uporabi dobička in
o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini v sprejem naslednje sklepe:
– dobiček družbe za poslovno leto 2003
znaša 1,503.683,95 SIT in se v celoti prenese v poslovno leto 2004 kot preneseni
dobiček in se ne razdeli.
Upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2003 se podeli razrešnica.
4. Sprejem sprememb statuta družbe
Sintal Fiva d.d.
Predlog sklepa: skupščina sprejme
predlagane spremembe statuta družbe
Sintal Fiva d.d.
5. Izplačilo nagrad članom uprave in
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom uprave in nadzornega sveta se izplača nagrada po predlogu.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja za revidiranje poslovanja Sintal Fiva d.d. za leto 2004
se imenuje družba KPMG Slovenija d.o.o.,
Ljubljana.
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo
delničarji družbe Sintal Fiva d.d. njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Glasovalno pravico uresničujejo delničarji sami ali po svojem pooblaščencu. Pooblastilo v pisni obliki je potrebno predložiti
družbi in ostane pri njej.
Gradivo za sejo skupščine s predlogi
sklepov je na voljo v prostorih tajništva družbe Sintal d.d., Litostrojska 40, Ljubljana.
Če skupščina družbe ne bo sklepčna
ob napovedani uri, bo ponovno zasedanje
istega dne ob 17 uri, na istem kraju, ko bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Uprava Sintal Fiva d.d.
Ob-20901/04
Na podlagi 283. člena ZGD in statuta
družbe sklicuje direktorica
10. skupščino
družbe Sintal Celje družbe za varovanje
premoženja, d.d. Celje,
v petek, 3. 9. 2004 s pričetkom ob 16.30,
v prostorih Sintal d.d., Ljubljana, Litostrojska
40, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in imenovanje
notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
za predsednika skupščine se izvoli Viktor Pistotnik, za preštevalca glasov Manca Fistrič
in Meta Šeškar, za notarja Miro Košak.
2. Poročilo nadzornega sveta družbe
v zvezi z letnim poročilom družbe za leto
2003.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta družbe v zvezi
z letnim poročilom družbe za leto 2003.
3. Razporeditev bilančnega dobička in
podelitev razrešnice.
Predlog sklepa:
– bilančni dobiček na dan 31. 12. 2003
v višini 39,765.181,79 SIT, ki ga sestavljajo preneseni dobiček iz prejšnjih let
29,798.769,21 SIT in dobiček tekočega leta
9,966.412,58 SIT, ostane nerazporejen.
– skupščina družbe podeli razrešnico
članom uprave in nadzornega sveta za
leto 2003.
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4. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe statuta po predlogu uprave.
5. Nagrada upravi.
Predlog sklepa: upravi se za uspešno
delo v letu 2003 izplača nagrada v višini
2,000.000 SIT. Izplačilo se izvrši v breme
poslovnih stroškov tekočega leta.
6. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: v skladu z 276. členom ZGD uprava predlaga sledečo višino
sejnin:
Predsedniku nadzornega sveta v višini
35.000 SIT bruto, članom nadzornega sveta
20.000 SIT bruto.
Višina sejnin se usklajuje z rastjo drobno
prodajnih cen v RS.
7. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se
imenuje KPMG Slovenije d.o.o. Ljubljana.
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo delničarji družbe, njihovi pooblaščenci in
zastopniki.
Delničarji lahko v roku 7 dni po objavi
sklica skupščine podajo predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne
predloge. Predlogi so lahko le v pisni obliki
in razumno utemeljeni.
Pravico do glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
najmanj 3 delovne dni pred zasedanjem
skupščine družbe in ostanejo vpisani do
konca zasedanja.
Delničarje prosimo, da svojo udeležbo
na skupščini družbe najavijo najmanj 3
delovne dni pred zasedanjem skupščine v
tajništvu družbe.
Gradivo za skupščino vključno z besedilom predlaganih sprememb statuta je vsem
delničarjem na vpogled v tajništvu družbe
Sintal Celje, d.d., Ipavčeva ulica 22, Celje.
Če skupščina družbe ne bo sklepčna
ob napovedani uri, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 17,30 na istem
kraju. Skupščina bo sklepčna, ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Sintal Celje, d.d.
predsednica uprave
Polona Senica, dipl. ekon.
Ob-20902/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7.6. člena statuta družbe
UNIT-AS nepremičnine, d.d., Ljubljana, sklicuje uprava družbe
1. skupščino
delničarjev družbe UNIT-AS
nepremičnine, d.d., Celovška 224,
Ljubljana,
ki bo dne 31. 8. 2004 ob 15. uri v mali
sejni dvorani Upravne stavbe Bežigrad,
Linhartova 13, Ljubljana, s predlaganim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala.
2. Imenovanje predsednika skupščine,
dveh preštevalcev glasov in potrditev notarja.
Predlog sklepa: skupščina za predsednico skupščine izvoli Barbaro Kürner Čad,
za preštevalca glasov Ksenijo Gašperšič
in Tomaža Zorca ter potrdi notarko Dušico
Berden iz Ljubljane.
3. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2003 in pisnega poročila nadzornega sveta.
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Predlog sklepa: skupščina se seznani s
predloženim letnim poročilom za poslovno
leto 2002 in pisnim poročilom nadzornega
sveta.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 282a. členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2003 ter jima podeljuje
razrešnico.
5. Sprememba sedeža družbe.
Predlog sklepa: spremeni se sedež družbe, ki odslej glasi: Ljubljana.
Poslovni naslov družbe je Šmartinska
152. Sprememba poslovnega naslova ne
pomeni spremembe sedeža družbe in o
njem odloča direktor s posebnim sklepom.
V skladu s tem sklepom se spremeni 2.
člen statuta družbe.
Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe, da skladno s sklepom skupščine o
spremembi statuta, uskladi besedilo statuta
s sprejetimi spremembami.
6. Imenovanje finančnega revizorja za
poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta, imenuje skupščina družbe revizijsko
družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana, za
finančnega revizorja za poslovno leto 2004.
Ena vpisana in vplačana delnica zagotavlja en glas na skupščini družbe.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo vsi delničarji, ki svojo udeležbo
skladno z zakonom pisno prijavijo na naslov Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29,
1000 Ljubljana, najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine.
Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice
na skupščini tudi preko zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora
biti v pisni obliki in mora biti deponirano
na sedežu družbe 3 dni pred začetkom
skupščine.
Udeleženci skupščine se pred skupščino
prijavijo z identifikacijskim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob
15.30 v istem prostoru. Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo na sedež družbe v 7 dneh po objavi tega sklica.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem družbe na vpogled na sedežu družbe
na Celovški 224 v Ljubljani, vsak delavnik
med 9. in 11. uro.
UNIT-AS nepremičnine, d.d.
direktor družbe
Ob-20903/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 35. člena statuta družbe Kona, d.d., Ljubljana, sklicuje uprava
družbe
5. skupščino
delničarjev družbe Kona, d.d.,
Šmartinska 152, Ljubljana,
ki bo dne 30. 8. 2004 ob 11. uri na sedežu družbe Šmartinska 152 (hala 3), Ljubljana, s predlaganim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala.
2. Imenovanje predsednika skupščine,
dveh preštevalcev glasov in potrditev notarja.
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Predlog sklepa: skupščina za predsednico skupščine izvoli Barbaro Kürner Čad,
za preštevalca glasov Ksenijo Gašperšič
in Tomaža Zorca ter potrdi notarko Dušico
Berden iz Ljubljane.
3. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2003 in pisnega poročila nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
predloženim letnim poročilom za poslovno
leto 2003 in pisnim poročilom nadzornega
sveta.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 282.a členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2003 ter jima podeljuje
razrešnico.
5. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta pripada sejnina v višini 20.000 SIT neto,
predsedniku pa 30.000 SIT neto.
Ena vpisana in vplačana delnica zagotavlja en glas na skupščini družbe.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo vsi delničarji, ki svojo udeležbo
skladno z zakonom pisno prijavijo družbi
najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice
na skupščini tudi preko zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora
biti v pisni obliki in mora biti deponirano
na sedežu družbe 3 dni pred začetkom
skupščine.
Udeleženci skupščine se pred skupščino
prijavijo z identifikacijskim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra.
Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo na sedež družbe v 7 dneh po objavi tega sklica.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem družbe na vpogled na sedežu družbe
na Šmartinski 152 v Ljubljani, vsak delavnik
med 9. in 11. uro.
Kona, d.d.
direktorica družbe
Ob-20904/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 35. člena statuta družbe
Napredek Bistrica, d.d., Ljubljana, sklicuje
uprava družbe
6. skupščino
delničarjev družbe Napredek Bistrica,
d.d., Šmartinska 152, Ljubljana,
ki bo dne 30. 8. 2004 ob 12. uri na sedežu družbe Šmartinska 152 (hala 3), Ljubljana, s predlaganim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala.
2. Imenovanje predsednika skupščine,
dveh preštevalcev glasov in potrditev notarja.
Predlog sklepa: skupščina za predsednico skupščine izvoli Barbaro Kürner Čad,
za preštevalca glasov Ksenijo Gašperšič
in Tomaža Zorca ter potrdi notarko Dušico
Berden iz Ljubljane.
3. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2003 in pisnega poročila nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
predloženim letnim poročilom za poslovno
leto 2003 in pisnim poročilom nadzornega
sveta.
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4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in
ob soglasju nadzornega sveta se bilančni
dobiček, katerega višina na dan 31. 12.
2003 znaša 41,947.385,51 SIT, razporedi
na druge rezerve iz dobička.
5. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 282.a členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2003 ter jima podeljuje
razrešnico.
6. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta pripada sejnina v višini 20.000 SIT neto,
predsedniku pa 30.000 SIT neto.
Ena vpisana in vplačana delnica zagotavlja en glas na skupščini družbe.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo vsi delničarji, ki svojo udeležbo
skladno z zakonom pisno prijavijo družbi
najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice
na skupščini tudi preko zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora
biti v pisni obliki in mora biti deponirano
na sedežu družbe 3 dni pred začetkom
skupščine.
Udeleženci skupščine se pred skupščino
prijavijo z identifikacijskim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra.
Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo na sedež družbe v 7 dneh po objavi tega sklica.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem družbe na vpogled na sedežu družbe
na Šmartinski 152 v Ljubljani, vsak delavnik
med 9. in 11. uro.
Napredek Bistrica, d.d.
direktorica družbe
Ob-20905/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 35. člena statuta družbe Tabor, d.d., Ljubljana, sklicuje uprava
družbe
5. skupščino
delničarjev družbe Tabor, d.d.,
Šmartinska 152, Ljubljana,
ki bo dne 30. 8. 2004 ob 10. uri na sedežu družbe Šmartinska 152 (hala 3), Ljubljana, s predlaganim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala.
2. Imenovanje predsednika skupščine,
dveh preštevalcev glasov in potrditev notarja.
Predlog sklepa: skupščina za predsednico skupščine izvoli Barbaro Kürner Čad,
za preštevalca glasov Ksenijo Gašperšič
in Tomaža Zorca ter potrdi notarko Dušico
Berden iz Ljubljane.
3. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2003 in pisnega poročila nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
predloženim letnim poročilom za poslovno
leto 2003 in pisnim poročilom nadzornega
sveta.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 282.a členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzor-
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nega sveta v letu 2003 ter jima podeljuje
razrešnico.
5. Izvolitev novega člana nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina vzame na
znanje odstop članice nadzornega sveta
Barbare Kürner Čad z dnem 8. 9. 2003.
Na predlog nadzornega sveta skupščina
z dnem 30. 8. 2004 izvoli Urbana Höflerja
za novega člana nadzornega sveta, za dobo
štirih let.
6. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta pripada sejnina v višini 20.000 SIT neto,
predsedniku pa 30.000 SIT neto.
Ena vpisana in vplačana delnica zagotavlja en glas na skupščini družbe.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo vsi delničarji, ki svojo udeležbo
skladno z zakonom pisno prijavijo družbi
najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice
na skupščini tudi preko zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora
biti v pisni obliki in mora biti deponirano
na sedežu družbe 3 dni pred začetkom
skupščine.
Udeleženci skupščine se pred skupščino
prijavijo z identifikacijskim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra.
Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo na sedež družbe v 7 dneh po objavi tega sklica.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem družbe na vpogled na sedežu družbe
na Šmartinski 152 v Ljubljani, vsak delavnik
med 9. in 11. uro.
Tabor, d.d.
direktor družbe
Ob-20906/04
Na podlagi statuta družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana in 283. člena Zakona
o gospodarskih družbah sklicuje direktor
družbe
10. skupščino
delničarjev družbe Hram Holding,
finančna družba, d.d. Vilharjeva 29,
1000 Ljubljana,
ki bo dne 31. 8. 2004 s pričetkom ob
17,30. v mali sejni dvorani Upravne stavbe
Bežigrad, Linhartova 13, Ljubljana, s predlaganim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala.
2. Imenovanje predsednika skupščine,
dveh preštevalcev glasov in potrditev notarja.
Predlog sklepa: skupščina za predsednico skupščine izvoli Barbaro Kürner Čad,
za preštevalca glasov Ksenijo Gašperšič in
Tomaža Zorca in potrdi notarko Nado Kumar
iz Ljubljane.
3. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2003, revizijskega poročila, pisnega poročila nadzornega sveta ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predloga sklepov:
3.1. Skupščina se seznani s predloženim
letnim poročilom za poslovno leto 2003, revizijskim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta.
3.2. V skladu z 282a. členom Zakona o
gospodarskih družbah skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta v
letu 2003 ter jima podeljuje razrešnico.
4. Izvolitev članov novega nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je, skladno s sklepom skupščine družbe dne 27. 8.
2003, z dnem zasedanja te skupščine potekel mandat vsem dosedanjim članom nadzornega sveta.
Na predlog nadzornega sveta se z dnem
zasedanja te skupščine za člane nadzornega sveta izvolijo Matej Kovač, Aleš Jesih in
Jaro Žontar, z mandatom štirih let.
5. Imenovanje finančnega revizorja za
poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta imenuje skupščina revizijsko družbo
KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana za finančnega revizorja za poslovno leto 2004.
Ena vpisana in vplačana delnica zagotavlja en glas na skupščini družbe.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo vsi delničarji, ki svojo udeležbo
skladno z zakonom pisno prijavijo družbi
najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice
na skupščini tudi preko zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora
biti v pisni obliki in mora biti deponirano
na sedežu družbe 3 dni pred začetkom
skupščine.
Udeleženci skupščine se pred skupščino
izkažejo z identifikacijskim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem družbe Hram Holding, d.d. na vpogled
na sedežu družbe, Vilharjeva 29, Ljubljana,
vsak delavnik med 9. in 11. uro.
Hram Holding, d.d.
direktor družbe
Ob-20907/04
Na podlagi statuta družbe S Hram, pooblaščena družba za upravljanje, d.d. ter 283.
člena Zakona o gospodarskih družbah, sklicuje direktor družbe
11. skupščino
delničarjev družbe S Hram,
pooblaščena družba za upravljanje,
d.d., Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana,
ki bo dne 31. 8. 2004 s pričetkom ob
16,30. v mali sejni dvorani Upravne stavbe
Bežigrad, Linhartova 13, Ljubljana, s predlaganim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala.
2. Imenovanje predsednika skupščine,
dveh preštevalcev glasov in potrditev notarja.
Predlog sklepa: skupščina za predsednico skupščine izvoli Barbaro Kürner Čad,
za preštevalca glasov Ksenijo Gašperšič in
Tomaža Zorca in potrdi notarko Nado Kumar
iz Ljubljane.
3. Predstavitev revidiranega letnega
poročila za poslovno leto 2003, pisnega
poročila nadzornega sveta in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predloga sklepov:
3.1. Skupščina se seznani s predloženim
letnim poročilom za poslovno leto 2003 in
pisnim poročilom nadzornega sveta.
3.2. V skladu z 282a. členom Zakona o
gospodarskih družbah skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta v
letu 2003 ter jima podeljuje razrešnico.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in
ob soglasju nadzornega sveta, se bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2003 znaša
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55,975.317,35 SIT, razporedi na druge rezerve iz dobička.
5. Imenovanje finančnega revizorja družbe za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta imenuje skupščina revizijsko družbo
KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana za finančnega revizorja za poslovno leto 2004.
Ena vpisana in vplačana delnica zagotavlja en glas na skupščini družbe.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo vsi delničarji, ki svojo udeležbo
skladno z zakonom pisno prijavijo družbi
najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice
na skupščini tudi preko zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora
biti v pisni obliki in mora biti deponirano
na sedežu družbe 3 dni pred začetkom
skupščine.
Udeleženci skupščine se pred skupščino
izkažejo z identifikacijskim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem družbe S Hram, d.d. na vpogled na sedežu družbe, Vilharjeva 29, Ljubljana, vsak
delavnik med 9. in 11. uro.
S Hram, d.d.
direktor družbe
Ob-20908/04
Uprava družbe Hermes SoftLab programska oprema d.d. na podlagi 283. člena ZGD in XXXIV. člena Statuta družbe
sklicuje
redno letno skupščino
delničarjev Hermes SoftLab programska
oprema d.d.
ki bo dne 31. 8. 2004 ob 15. uri v prostorih Hermes SoftLab d.d. na Litijski 51, 1000
Ljubljana, v veliki dvorani ob prisotnosti
predsednika skupščine odvetnika Pavle
Pensa in notarke mag. Nine Češarek, in z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe,
ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih
teles skupščine.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
1.1. Za nadzornika glasovanj se izvolita
Aleksandra Novakovič in Boris Gašperin.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom, mnenjem revizorja in poročilom
nadzornega sveta o rezultatih preveritve
letnega poročila za leto 2003, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto
2003 ter podelitev razrešnice nadzornemu
svetu in upravi.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
2.1. Skupščina sprejme informacijo o
letnem poročilu za poslovno leto 2003, poročilu nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter o potrditvi letnega
poročila.
2.2. Bilančni dobiček za leto 2003 v višini
32,179.511,34 SIT ostane nerazporejen.
2.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo
nadzornega sveta v poslovnem letu 2003 ter
mu podeljuje razrešnico.
2.4. Skupščina potrjuje in odobrava delo
uprave v poslovnem letu 2003 ter ji podeljuje razrešnico.
3. Zmanjšanje števila članov nadzornega sveta.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
3.1. Nadzorni svet šteje pet članov.
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4. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2004.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
4.1. Za revizorja družbe Hermes SoftLab
d.d. za poslovno leto 2004 se imenuje revizijska družba PricewaterhouseCoopers d.d.,
Parmova 53, Ljubljana.
V skladu s Statutom družbe se ima pravico udeležiti zasedanja skupščine vsak
delničar, ki ni v zamudi z vplačilom vpisanih delnic in če je vpisan v delniško knjigo
družbe in če je svojo udeležbo prijavil družbi
najkasneje tri delovne dni pred zasedanjem
skupščine. Udeležba se lahko prijavi osebno
ali po telefonu, telegramu, telefaksu, s priporočeno pošto ali po elektronski pošti, ki mora
prispeti na sedež družbe najkasneje tri delovne dni pred zasedanjem skupščine. Delničarja na zasedanju skupščine lahko zastopa
drug delničar ali tretja oseba pod pogojem,
da predloži pisno pooblastilo takšnega delničarja pred zasedanjem skupščine.
Če skupščina sklicana ob 15. uri ne bo
sklepčna, se ob 15.30 (30 minut po prvem
sklicu) ponovno opravi skupščina delničarjev
ne glede na odstotek prisotnega kapitala.
Gradivo za skupščino je na voljo na sedežu družbe na Litijski 51, 1000 Ljubljana,
od objave sklica do vključno 3 delovne dni
pred zasedanjem skupščine, vsak delovni
dan od 11. do 13. ure.
Hermes SoftLab d.d.
uprava družbe
Gregor Smrekar, predsednik uprave
Branka Jerše, članica uprave
Ob-20909/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 16. točke Statuta
delniške družbe Elmont Bled d.d., Bled,
sklicujem
8. redno skupščino
družbe Elmont Bled, d.d.,
ki bo v torek, 31. avgusta 2004 ob 10. uri
v prostorih družbe, Sp. Gorje 3a.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje predsednika in dveh preštevalcev glasov ter določitev notarja.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se imenuje
Kersnik Ladislav,
– za preštevalca glasov se imenujeta
Golja Neda in Cvek Boris,
– seji bo prisostvovala vabljena notarka
Braniselj Erika.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
A) Celotni bilančni dobiček znaša
283,799.680 SIT.
Bilančni dobiček v znesku 283,799.680
SIT ostane nerazporejen.
B) Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta družbe za poslovno leto
2003. Upravi in članom nadzornega sveta
se v smislu drugega odstavka 282. člena
ZGD podeli razrešnica.
3. Razrešitev in imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na lastno željo se razreši
član nadzornega sveta Janko Čevka.
Za novega člana nadzornega sveta se
imenuje Boris Žnidar.
Mandat traja od 30. 9. 2004 do
30. 9. 2005.
4. Imenovanje revizorja za leto 2004.
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Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za revizorja družbe za poslovno leto 2003
se imenuje revizijska družba CONSTANTIA
UHY d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
vsak delovni dan od 10. do 12. ure od objave sklica do dneva skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti skladno z zakonom in podano
v pisni obliki.
Skupščina je sklepčna, če je prisotnih
več kot 15 % vseh glasov.
Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 13. uri v istih prostorih. Na
ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Pravico udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki so vpisani pri KDD kot imetniki
delnic na 25. 8. 2004.
Vse delničarje oziroma njihove pooblaščence, ki se nameravajo udeležiti skupščine
družbe, vljudno prosimo, da svojo udeležbo
predhodno pisno javijo v tajništvo družbe in
sicer najkasneje tri dni pred pričetkom skupščine. Nenajavljeni delničarji ne bodo imeli
pravice udeležbe na skupščini.
Elmont Bled, d.d.
uprava
direktor Janez Žnidar
Ob-20919/04
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Merinka Maribor d.d.,
Žitna ulica 12, 2000 Maribor, sklicujem
7. skupščino
delničarjev družbe Merinka Maribor d.d.,
ki bo v torek, 31. 8. 2004 ob 13. uri v
prostorih družbe v Mariboru, Žitna ulica 12,
s sledečim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
ter predstavitev notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predsedujočo skupščine izvoli Dragano Pečanac, za preštevanje glasov pa Miro Javor in
Marjetko Hergan Pungračič.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Stanislav Bohinc.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta v zvezi s pregledom
letnega poročila in revizijskega poročila za
leto 2003; razprava in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjih sklepov:
Predlog sklepa št. 2.1.: skupščina se
seznani s pisnim poročilom nadzornega
sveta družbe, ki se nanaša na preveritev
letnega poročila družbe za leto 2003 in revizijskega poročila za leto 2003.
Predlog sklepa št. 2.2.: v skladu z 282.a
členom ZGD skupščina potrdi in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2003 in jima podeli razrešnico.
3. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe Merinka Maribor d.d. za poslovno leto 2004 imenuje
revizijska hiša Iteo-Abeceda d.o.o.
4. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z odstopno izjavo člana nadzornega sveta
Kogej Andreja.
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Na predlog nadzornega sveta se z dnem
sprejema tega sklepa za člana nadzornega
sveta imenuje Vedlin Marjan.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani najkasneje deset dni pred
skupščino v delniški knjigi, ki se vodi pri
KDD. Glasovalno pravico imajo delničarji, ki
se pisno najavijo najkasneje tri dni pred sejo
skupščine, na sedežu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci. Pooblastilo mora biti posredovano družbi skupaj z najavo in ostane shranjeno pri njej.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z
izpisom iz sodnega registra.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
ki vključuje: letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2003, revidirane računovodske
izkaze družbe, poročilo nadzornega sveta k
letnemu poročilu za poslovno leto 2003 in revizorjevo poročilo, je po objavi sklica skupščine delničarjem na vpogled na sedežu družbe
vsak delavnik med 10. in 12. uro.
Merinka Maribor d.d.
uprava-direktor
Zoran Grobelšek, univ. dipl. inž.
Ob-20942/04
Na podlagi statuta družbe in na podlagi
Zakona o gospodarskih družbah sklicuje direktor družbe Manhold d.d.
3. sejo skupščine
družbe Manhold, leasing, poslovne in
finančne storitve d.d.,
ki bo v torek, dne 31. 8. 2004, ob 11. uri,
v sejni sobi Banke Celje d.d. na Trdinovi 4 v
Ljubljani, I. nadstropje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine ter izvolitev predsednika in notarke.
Predlog sklepa: po predlogu uprave
skupščina izvoli predsednika skupščine,
preštevalki glasov ter pristojno notarko.
2. Odločanje o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta in upravi družbe
Manhold d.d., in sicer ob seznanitvi z letnim
poročilom in poročilom nadzornega sveta, s
katerim je le-ta potrdil letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2003.
Predlog sklepa 2.1.: skupščina podeljuje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s
katero potrjuje in odobrava delo teh dveh
organov družbe Manhold d.d. v poslovnem
letu 2003.
Predlog sklepa 2.2.: članom nadzornega
sveta se za opravljeno delo izplača nagrada
v bruto znesku 850.000 SIT v breme poslovnih stroškov.
3. Odločanje o spremembah sedeža in
statuta družbe.
1. Predlog sklepa: spremeni se sedež
družbe Manhold d.d. tako, da je sedež te
družbe po novem v Ljubljani.
2. Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta, ki so kot priloga sestavni del tega sklepa.
4. Ugotovitev prenehanja mandata člana
nadzornega sveta in imenovanje novega
člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
je z dnem 14. 7. 2004 potekel mandat člana
nadzornega sveta Nadi Burić.
Zato skupščina za novega člana nadzornega sveta družbe Manhold d.d., za mandatno dobo štirih let od dneva imenovanja
imenuje Nado Burić.
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Glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo in glasujejo
vsi delničarji ali njihovi zastopniki, ki prijavijo
svojo udeležbo pri upravi družbe tako, da
le-ta prijavo prejme najkasneje tri dni pred
sejo skupščine. Zastopniki so dolžni prijavi
priložiti tudi pooblastilo delničarja za udeležbo in glasovanje na skupščini.
Delničarje oziroma njihove zastopnike
prosimo, da prevzamejo glasovnice trideset
minut pred začetkom seje.
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno z letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta ter spremembami in dopolnitvami
statuta, je vsem delničarjem na vpogled na
sedežu družbe Manhold d.d. v Ljubljani,
Trdinova 4, od dneva sklica naprej vsak
delavnik med 10. in 12. uro.
Manhold d.d.
uprava družbe

mora svojo udeležbo na skupščini pisno
najaviti upravi družbe najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci
morajo hkrati z najavo poslati tudi pisno pooblastilo.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe. Uprava in nadzorni svet bosta o utemeljenih predlogih najpozneje 12 dni po sklicu
skupščine obvestila delničarje, ki imajo več
kot 5% delnic.
Delničarje obveščamo, da bo dvorana
odprta 30 minut pred začetkom zasedanja.
Ob prihodu so najavljeni udeleženci dolžni
podpisati seznam prisotnih udeležencev
ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot
vstopnica za udeležbo na skupščini in druga
gradiva.
Uprava – Savaprojekt d.d., Krško

Ob-20975/04
Na podlagi Zakona o gospodarskih
družbah in statuta družbe Savaprojekt d.d.
Krško, uprava družbe sklicuje

Št. 30/04
Ob-20976/04
Na podlagi določil Statuta delniške družbe Varnost Ljubljana d.d., Trg OF 13, Ljubljana, sklicuje uprava družbe

7. redno sejo skupščine družbe,
ki bo v torek, 31. avgusta 2004, ob 12. uri
v prostorih Občine Krško – sejna soba D.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvoli se predsednik skupščine
in dva preštevalca glasov. Vabljeni notar je
prisoten.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2003, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila 2003 in informacija
uprave o razporeditvi bilančnega dobička
iz leta 2003.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za leto 2003 s katerim je
sprejel letno poročilo in je seznanjena z razporeditvijo bilančnega dobička iz leta 2003.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Vrednost bilančnega dobička za leto
2003 in bilančnega dobička preteklih let je
11,559.971,62 SIT.
2. Bilančni dobiček se razporedi:
– 9,946.306,78 SIT se razdeli v dividendah lastnikom delnic na dan skupščine vpisanih v delniški knjigi družbe,
– 1,613.664.84 SIT bilančnega dobička
iz preteklih let ostane nerazporejenih.
3. Podeli se razrešnica upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2003 s čimer se
potrdi in odobri njuno delo.
4. Odpoklic člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: odpokliče se članica
nadzornega sveta Maja Divjak Malavašič.
Skupščina zadolži upravo, da ugotovi morebitno materialno odgovornost.
5. Imenovanje novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za novega člana nadzornega sveta se imenuje Goran Šalamon.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo o katerem sklepa skupščina je
na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe vsak delovni dan do zasedanja skupščine od 8. do 10. ure v tajništvu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki. Vsak delničar ali njegov pooblaščenec

8. skupščino
družbe Varnost Ljubljana d.d.,
ki bo v torek, 31. 8. 2004 ob 7. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Trg OF 13.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: za člane organov skupščine se izvolijo:
– za predsednika skupščine: Matjaž
Verbole,
– za preštevalko glasov: Vesna Alibabić.
Notarski zapisnik bo sestavil notar Jože
Rožman iz Domžal.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter podelitev razrešnice upravi in
članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Na podlagi predloženega letnega
poročila uprave družbe za leto 2003, ki se
sestoji iz predpisanih izkazov in pozitivnega
mnenja revizorja, ter na podlagi poročila
nadzornega sveta:
a) se bilančni dobiček, ki je ugotovljen
v znesku 394,138.853,15 SIT ne razdeli
delničarjem,
b) se upravi in nadzornemu svetu družbe
podeli razrešnica za poslovno leto 2003.
2. Letno poročilo in poročilo nadzornega
sveta sta priloga k temu sklepu.
3. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
pozitivnega mnenja nadzornega sveta
skupščina sprejme spremembo statuta.
Statut družbe se v 3. členu spremeni, in
sicer se doda nova dejavnost:
I 60.230 – Drug kopenski potniški promet.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2004.
Predlog sklepa: na podlagi predloga nadzornega sveta se za revizijo računovodskih
izkazov za leto 2004 imenuje revizijsko
družbo ITEO Abeceda, podjetje za revizijo
in sorodne storitve d.o.o. Ljubljana, Kotnikova 28.
Skupščine se lahko udeležijo ter na
njen razpravljajo vsi imetniki delnic družbe.
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu ali
zastopniku.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno in mora biti pred sejo predlo-
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ženo skupščini. Delničarji morajo svojo udeležbo na skupščini predhodno pisno najaviti
v skladu z 19. členom Statuta.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
med 10. in 12. uro.
Če skupščina v času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 8.
uri na istem mestu. Ob drugem oklicu skupščina veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Varnost Ljubljana d.d.
direktor
Jure Majhenič
Ob-20977/04
Na podlagi 283. člena ZGD ter v skladu
s 7. členom veljavnega statuta družbe CTJ
d.d., Ljubljana, sklicuje uprava
9. redno letno skupščino
družbe CTJ d.d. Vilharjeva ulica 21,
Ljubljana,
ki bo dne 31. 8. 2004 ob 15. uri v sobi B
na sedežu družbe CTJ d.d. Ljubljana, Vilharjeva ulica 21 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev teles skupščine.
Predlog sklepa:
– za predsedujočega skupščini se izvoli
Pavle Pensa,
– imenuje se preštevlaki glasov: Ljuba
Pučko, Lidija Bavec,
– zapisnik o sklepih skupščine vodi vabljeni notar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2003 in poročilo nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila
družbe za poslovno leto 2003.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2003 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornem svetu.
Predlog sklepa:
a) bilančni dobiček v višini 1,737.000 SIT
na dan 31. 12. 2003, ki se v celoti sestoji iz
prenesenega čistega dobička iz preteklih let
ostane nerazporejen.
b) skupščina v skladu z določilom 282.a
člena ZGD potrjuje in odobri delo uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2003 in
jima za leto 2003 tudi podeljuje razrešnico.
Gradivo za skupščino je na vpogled
vsem delničarjem v tajništvu družbe CTJ
d.d. med 9. in 12. uro.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
CTJ d.d.
uprava
nadzorni svet
Št. 51/2004
Ob-20978/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe
sklicujem
9. redno skupščino
družbe Agroservis d.d., Kroška 58, 9000
Murska Sobota,
ki bo v torek, dne 31. avgusta 2004 ob
16. uri v prostorih uprave družbe, Kroška
ulica 58, 9000 Murska Sobota.
Predlagani dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine. Uprava
in nadzorni svet predlagata, da se sprejme

Št.

naslednji sklep: za predsednika 9. redne
skupščine se izvoli odvetnik Boris Kolmanič,
za preštevalca glasov se izvolita Jože Hodošček in Anton Skledar. Seji skupščine bo
prisostvoval vabljeni notar Franc Šoemen.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov
predsednik razglasi sklepčnost skupščine.
2. Predložitev revidiranega letnega poročila uprave za poslovno leto 2003 in pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu
poročilu.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini sprejem naslednjega sklepa:
skupščina se je seznanila z revidiranim letnim poročilom uprave za poslovno leto 2003
in pisnim poročilom nadzornega sveta o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe v
preteklem poslovnem letu, ki ga je skladno z
274 a. člena ZGD predložil nadzorni svet in
s katerim obvešča skupščino, da je sprejel
revidirano Letno poročilo za leto 2003.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Sklep:
a) ugotovi se, da bilančni dobiček za leto
2003 znaša 128,970.519,86 SIT,
b) bilančni dobiček za leto 2003 v višini
128,970.519,86 SIT ostane nerazporejen in
bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih
poslovnih letih (preneseni dobiček).
c) skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2003, ter upravi in nadzornemu svetu
podeli razrešnico za leto 2003.
Predlogi delničarjev
Vsak nasprotni predlog delničarjev k
predlogom sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda mora biti v pisni obliki, obrazložen in vložen v enem tednu po objavi
tega sklica v tajništvu uprave na sedežu
družbe v Murski Soboti, Kroška ulica 58.
Način glasovanja
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, vpisani v delniško knjigo
družbe, ki se vodi v centralnem registru pri
KDD – Centralni klirinško depotni družbi,
d.d., Ljubljana, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
najkasneje 3 dni pred skupščino v tajništvu
uprave na sedežu družbe v Murski Soboti,
Kroška ulica 58. Pooblaščenec delničarja
mora prijavi udeležbe priložiti tudi pooblastilo.
Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati
splošne podatke (za fizične osebe ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa ime in priimek
ter naslov pooblaščenca in firmo, sedež ter
podpis in žig pooblastitelja). Vsaka delnica
daje delničarju en glas.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, t.j. dne 31. 8. 2004
ob 17. uri v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Agroservis d.d.
uprava družbe
Jožef Cigüt, univ. dipl. inž. elek.
direktor
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Št. 03/04
Ob-20979/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in statuta sklicujem
10. redno skupščino
družbe Sintal Kočevje d.d.,
ki bo v petek, dne 3. 9. 2004 ob 16. uri v
prostorih Sintal Ljubljana, Litostrojska 40.
Za sejo skupščine predlaga uprava naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščin in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa:
– predsednik skupščine: Miloš Jerman,
– preštevalka glasov: Stanislava Polovič,
– notar: Miro Košak.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2003 in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe za leto
2003 in s poročilom nadzornega sveta o
sprejemu letnega poročila družbe za leto
2003.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: bilančni dobiček na dan
31. 12. 2002 v višini 927.000 SIT leta 2003
ostane nerazporejen.
Upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2003 se podeli razrešnica.
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo
delničarji Sintal Kočevja d.d., njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Glasovalno pravico uresničujejo delničarji sami ali po svojem pooblaščencu. Pooblastilo v pisni obliki je potrebno predložiti
družbi in ostane shranjeno pri njej.
Gradivo za sejo skupščine s predlogi
sklepov je na voljo v prostorih tajništva
družbe Sintal Kočevje d.d., Podjetniško naselje Kočevje št. 6, Kočevje.
Če skupščina družbe ne bo sklepčna
ob napovedani uri, bo ponovno zasedanje
istega dne ob 12.30, na istem kraju, ko bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Sintal Kočevje d.d.
Ob-21019/04
Na podlagi točke 6.3. statuta družbe in
Zakona o gospodarskih družbah, sklicuje
uprava družbe Instalacije Grosuplje, družba
za projektiranje in izvajanje strojnih instalacij, d.d., Grosuplje, Adamičeva c. 51
7. skupščino
družbe Instalacije Grosuplje, d.d.
Grosuplje,
ki bo dne 7. 9. 2004 ob 15. uri v prostorih
družbe v Grosupljem, Adamičeva 51, 1290
Grosuplje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje
delovnih teles in razglasitev sklepčnosti
skupščine. Skupščini bo prisostvoval notar
Marjan Kotar.
Predlogi sklepov: skupščina delničarjev
družbe Instalacije Grosuplje d.d. imenuje:
– predsednika Slavka Trstenjaka,
– preštevalki glasov Anico Škrjanc in
Vesno Anžlovar Jurčič,
– ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
za leto 2003, z revizijskim mnenjem k letnemu poročilu za leto 2003 in s poročilom nad-

Stran

5356 /

Št.

81-84 / 30. 7. 2004

zornega sveta, ki se nanaša na preveritev
poročila o poslovanju družbe za leto 2003
ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlogi sklepov:
– Skupščina družbe se seznani z letnim
poročilom uprave družbe za leto 2003, mnenjem revizorja, poročilom nadzornega sveta
o delovanju v obdobju od zadnje skupščine
s preveritvijo dela uprave in potrditvijo poslovnega poročila za leto 2003 s strani nadzornega sveta.
– Na predlog uprave in ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta ostane bilančni
dobiček v višini 19,751.075,10 SIT nerazporejen in se prenese v naslednje poslovno
leto.
– Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica za opravljeno delo v letu
2003.
3. Imenovanje revizijske hiše za izvedbo
revizije za leto 2004.
Predlog sklepa: za izvedbo revizije za
leto 2004 se imenuje revizijska hiša Revizijska družba KPMG Slovenije d.o.o.
Ljubljana.
Udeležba in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe osebno ali po pooblaščencu. Pooblaščenci morajo predložiti tudi pooblastilo.
Skupščina veljavno odloča, če so
navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki
predstavljajo vsaj petnajst odstotkov zastopanega osnovnega kapitala. Pravico
udeležbe na skupščini in uveljavitev glasovalne pravice imajo delničarji, njihovi
zastopniki ali pooblaščenci, ki najpozneje
tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave pisno prijavijo svojo udeležbo.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje istega dne ob 16. uri na istem
kraju. Na tem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo za zasedanje skupščine je vsem
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
od dneva objave sklica naprej vsak delavnik
med 10. in 12. uro.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda oziroma
volilni predlogi delničarjev morajo biti predloženi tajništvu družbe v roku 7 dni po objavi
tega sklica.
Instalacije Grosuplje, d.d. Grosuplje
uprava družbe
Davor Valentinčič
Ob-21047/04
Na podlagi 6.3.3 točke statuta družbe
Solkanska industrija apna, d.d., Nova Gorica, uprava družbe sklicuje
7. skupščino
družbe Solkanska industrija apna, d.d.,
Nova Gorica
Skupščina bo dne 1. 9. 2004 ob 12.30,
na sedežu družbe v Solkanu, Cesta IX.
korpusa 106.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine in
dveh preštevalcev glasov ter ugotovitev, da
je na skupščini prisotna notarka.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Na predlog uprave se izvoli:
za predsednico skupščine Tatjano Borjančič, za preštevalki glasov Magdo Antler in
Darjo Konavec. Seji bo prisostvovala vabljena notarka.
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2. Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2003, pisnim poročilom nadzornega sveta in revizijskim
poročilom.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za poslovno leto 2003, z
mnenjem pooblaščenega revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2003.
3. Uporaba in delitev bilančnega dobička.
Predlog sklepa: bilančni dobiček v višini
31,605.391,61 SIT, kar predstavlja bilančni
dobiček iz leta 2003 v višini 10,888.311,37
SIT in preneseni nerazporejeni dobiček
prejšnjih let, ki po stanju 31. 12. 2003 znaša
20,717.080,24 SIT, se prenese v naslednje
poslovno leto kot preneseni dobiček.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: odobri se delo uprave
družbe in nadzornega sveta za leto 2003
ter se jima podeli razrešnico.
5. Imenovanje revizorja družbe za leto
2004.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za revizorja družbe za leto 2004 družbo KPMG
Slovenija d.o.o. Ljubljana.
6. Nagrada članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta se v breme poslovnih stroškov izplača nagrado za uspešno delo v letu 2003 v višini
petih sedanjih sejnin.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in letnim poročilom so delničarjem na voljo
na sedežu družbe vsak delavnik med 12. in
14. uro.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda. Glasovalno pravico imajo
delničarji, ki so deset dni pred skupščino vpisani v delniško knjigo pri Klirinško
depotni družbi Ljubljana, oziroma njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Delničarji morajo svojo prisotnost na zasedanju
prijaviti pisno vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Kolikor
ob uri sklica ne bo zastopanega vsaj 15%
osnovnega kapitala družbe, se skupščina
ponovno sestane istega dne eno uro po
prvem sklicu (drugi sklic). Ob drugem sklicu
skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Solkanska industrija apna d.d.,
Nova Gorica
uprava
Ob-21051/04
V skladu z določili statuta Dom Smreka
d.d., sklicuje uprava
10. skupščino
trgovske družbe Dom Smreka d.d.,
ki bo v torek, 31. 8. 2004 ob 9. uri na sedežu družbe v Mariboru, Valvasorjeva 12a.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik in
dva preštevalca glasov in ugotovi prisotnost
vabljenega notarja.
2. Predložitev letnega poročila z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega
sveta k letnemu poročilu in sprejem sklepa
o pokritju bilančne izgube za leto 2003 ter
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.

Predlog sklepa: bilančna izguba na dan
31. 12. 2003 v višini 73,243.000 SIT se pokrije iz rezerv kapitala družbe.
3. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2004 imenuje družba ITEO
Abeceda, Ljubljana.
4. Vprašanja in pobude delničarjev
Udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji in njihovi
pooblaščenci, če tri dni pred zasedanjem
skupščine pisno prijavijo udeležbo. Če se
bo skupščine udeležil pooblaščenec, je
potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Če skupščina ne bo sklepčna,
se skupščina ponovi istega dne ob 10. uri z
istim dnevnim redom. Po ponovnem sklicu
skupščina odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Dom Smreka d.d.
uprava
direktor
Maks Edelbaher
Ob-21055/04
Na podlagi določil Statuta delniške družbe in Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe sklicuje
10. sejo skupščine
družbe TVP – vzmetni inženiring d.d.,
ki bo v torek dne 31. 8. 2004 s pričetkom
ob 13. uri v poslovnih prostorih družbe v
Forminu 39/d, 2272 Gorišnica.
Dnevni red:
l. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje predsednika skupščine
in preštevalca glasov. Seji bo prisostvoval
vabljeni notar.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, imenuje se predsednik skupščine, preštevalca glasov in predlagani notar,
kot je predlog uprave.
2. Sprejem poročila uprave o poslovanju
v letu 2003 ter sklepanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice.
Predlog sklepa:
2.1. Sprejme se letno poročilo družbe
za leto 2003.
2.2. Bilančni dobiček na dan 31. 12.
2003 ostane nerazporejen.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu družbe za delo
v letu 2003.
3. Razrešitev in imenovanje člana uprave.
Predlog sklepa: glede na spremembo v
lastniški strukturi družbe se predlaga razrešitev in imenovanje novih članov uprave.
4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pogoji za udeležbo
Delničar ali njegov pooblaščenec se
lahko udeleži seje skupščine in uresničuje glasovalno pravico, če svojo udeležbo
pisno prijavi družbi najmanj tri dni pred
skupščino.
Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo
priložiti pooblastilo. Pooblastilo mora biti
pisno in ostane deponirano na sedežu
družbe.
Gradivo
Gradivo je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe, vsak delovni dan med 9.
in 14. uro.
TVP – vzmetni inženiring d.d.
predsednik uprave Unuk Franc
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Št. 33/2004
Ob-21127/04
Na podlagi 283. člena ZGD in 26. člena
statuta družbe Drogerija, d.d., Ljubljana,
uprava družbe sklicuje
10. skupščino
družbe Drogerija, d.d., Ljubljana
ki bo dne 30. 8. 2004 ob 10. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Linhartova cesta
49/a.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave:
– ugotovi se sklepčnost skupščine,
– za predsednika skupščine se izvoli
Alojza Zrimška,
– za preštevalki glasov se izvoli Dragico
Pjevac in Ljudmilo Kuharič,
– ugotovi se navzočnost notarke Nevenke Tory.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2003 z mnenjem
revizorja in poročilom nadzornega sveta k
letnemu poročilu ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1. Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2003 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila.
2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2003.
3. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revidiranje poslovanja in računovodskih
izkazov za leto 2004 se imenuje revizijsko
družbo RATING, d.o.o., Gosposka 7, Celje.
4. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
člana nadzornega sveta, za dobo 4 let, od
1. 9. 2004 do 31. 8. 2008, se izvoli:
– Dušana Korošca,
– Iztoka Svetina.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, Linhartova cesta
49/a, vsak delovni dan med 12. in 14. uro,
od objave sklica do zasedanja skupščine.
Pravico do udeležbe na skupščini družbe in glasovalno pravico lahko uresničujejo
delničarji, ki so kot lastniki delnic vpisani pri
Centralni klirinško depotni družbi na dan
27. 8. 2004 ter njihovi zakoniti zastopniki in
pooblaščenci pod pogojem, da pisno prijavo
osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo
upravi družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 11. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Drogerija, d.d., Ljubljana,
direktor
Uroš Godec
Ob-21129/04
Na podlagi Statuta družbe LIK Lesna industrija Kočevje, d.d., uprava sklicuje
6. skupščino
družbe LIK Lesna industrija Kočevje,
d.d.,
v torek, 31. avgusta 2004, ob 11. uri v
sejni sobi na sedežu družbe.

Št.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, zapisnikarja, dveh števcev
glasov in notarja.
2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
3. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom družb sistema LIK in LIK Kočevje, d.d.
za leto 2003, poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta.
4. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.
5. Imenovanje revizorja.
Popolno gradivo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, v sejni sobi, vsak
delovni dan od 13. do 15. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki pisno prijavijo svojo udeležbo najkasneje
3 delovne dni pred sejo skupščine. Njihovi
pooblaščenci in zastopniki morajo imeti pooblastila.
Udeležence skupščine prosimo, da zaradi razdelitve glasovnic pridejo pol ure pred
začetkom skupščine.
Skupščina bo sklepčna, če bo zastopanega vsaj 15% osnovnega kapitala. V
primeru, da skupščina ne bo sklepčna, bo
skupščina isti dan ob 14. uri v istem prostoru, z enakim dnevnim redom in bo veljavno
odločala, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
LIK Kočevje, d.d.
predsednica uprave
Branka Babič, univ. dipl. ek.

Nasprotni predlog
Št. 2859/04-03
Ob-20771/04
Na podlagi 287. in 288. člena Zakona o
gospodarskih družbah, objavlja uprava družbe Kostak, komunalno stavbno podjetje d.d.,
Leskovška cesta 2a, 8270 Krško, naslednji
prejeti nasprotni predlog s strani delničarja
Željka Horvata, Gubčeva 6, 8270 Krško, ki
ga je prejela v zakonitem roku, kot sledi: nasprotni predlog sklepa na dopolnitev dnevnega reda 11. redne skupščine družbe Kostak, komunalno stavbno podjetje, d.d, dne
30. 8. 2004 ob 13. uri, na sedežu družbe, na
naslovu Leskovška cesta 2a, Krško.
Nasprotni predlog sklepa k predlaganemu dnevnemu redu pod točko 3, ki se
glasi:
Predlagani dnevni red 11. redne skupščine delničarjev družbe se dopolni z novo 11.
točko z naslovom: »Odločanje o ustavitvah
sodnih postopkov zoper nekdanjo upravo in
odgovorne hčerinske družbe Togrel, d.o.o.«,
dosedanja 11. točka postane 12., tako dopolnjen dnevni red pa se potrdi.
Utemeljitev:
Sklicatelj skupščine je predlagal potrditev dnevnega reda 10. redne seje skupščine, čeprav je sklicana 11. redna seja. Zato
je nasprotni predlog že iz tega razloga potreben in razumno utemeljen.
Ker pa želim, da skupščina odloča tudi o
civilnih postopkih zoper nekdanjo upravo in
odgovorne v hčerinski družbi Togrel, d.o.o.,
ki so po mojem mnenju nepotrebni, dragi in
tvegani ter gospodarsko za delniško družbo
Kostak obremenjujoči, predlagam dopolnitev z navedeno točko. Razlogi za obravnavo tematike so podrobno utemeljeni pri sami
11. točki dopolnjenega dnevnega reda in se
v celoti sklicujem nanjo.
11. Odločanje o ustavitvah sodnih postopkov zoper nekdanjo upravo in odgovorne hčerinske družbe Togrel, d.o.o.
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Predlog sklepa delničarja:
Skupščina delničarjev naloži upravi družbe Kostak, d.d. ustavitev vseh civilnih postopkov zoper Ivana Navoja, Silvano Mozer,
Meto Lipovž in Roberta Kerina, pod pogojem njihove odpovedi vsakršnih zahtevkov
zoper Kostak, d.d. ali zoper katerokoli tretjo
osebo iz naslova poslovodenja in sporov v
povezavi z družbo Togrel.
Stališče uprave družbe do prejetega nasprotnega predloga:
Uprava družbe Kostak komunalno stavbno podjetje d.d. ne nasprotuje predlaganemu nasprotnemu predlogu sklepa.
Kostak komunalno stavbno podjetje
d.d.
uprava družbe
Božidar Resnik, univ. dipl. inž. str.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 213/02
Os-20843/04
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Jeras & Drug d.o.o., Ljubljana, Prušnikova 4, v stečaju za dne 28.
9. 2004 ob 11. uri v prostorih tukajšnjega
sodišča, Slovenska c. 41, v sejni sobi v 9.
nadstropju.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo na tukajšnjega sodišču, Tavčarjeva 9, Ljubljana, v sobi 312 med uradnimi
urami v ponedeljek, sredo in petek od 9.
do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 7. 2004
St 141/2004
Os-20844/04
To sodišče je s sklepom St 141/2004 dne
16. 7. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Ljubljanski nebotičnik turizem
in gostinstvo d.o.o., Ljubljana, Štefanova
1, matična številka 5476771, davčna številka 67248365.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Gorše, odvetnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v 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 11.15 v prostorih
tukajšnjega sodišča, Slovenska 41, v 9.
nadstropju, sejna soba.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
16. 7. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 7. 2004
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St 1/99
Os-20845/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
1/99 z dne 14. 7. 2004 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Elektrostroj
d.o.o. – v stečaju, Grajska c. 1, Zagorje
ob Savi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 2004
St 98/2001
Os-20846/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
98/2001 z dne 14. 7. 2004 zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Vortim d.o.o. – v
stečaju, Šmartinska 152, Ljubljana.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 2004
St 30/2004
Os-20847/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
30/2004 z dne 7. 7. 2004 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Monochrome
družba za film, arhitekturo in design
d.o.o. – v stečaju, Poljanska 6, Ljubljana.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2004
St 16/2004
Os-20848/04
To sodišče je s sklepom poravnalnega
senata št. St 16/2004 z dne 15. 7. 2004
začelo postopek prisilne poravnave nad
dolžnikom Jutranjka trgovina in storitve
d.d., Radna 3, Sevnica, matična številka
5037301, šifra dejavnosti 18.220.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, da sodišču z obrazloženo
vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili
v roku 30 dni, po objavi tega oklica prijavijo
svoje terjatve.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni, po izteku roka z prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je bil
določen Martin Drgan iz Novega mesta.
Imenovan je bil upniški odbor v sestavi:
– Zavarovalnica Triglav d.d., OE Krško,
– Inple Pletiva d.o.o., Dolenje Brezovo
34, Blanca,
– Gostinsko podjetje Sevnica d.d., Trg
svobode 1, Sevnica,
– Jutranjka Naložbe d.o.o., Trg mladosti
6, Velenje,
– Cizelj Marija – predsednica sveta delavcev.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 15. 7. 2004.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 20. 7. 2004
St 32/2004
Os-20849/04
Poravnalni senat tega sodišča objavlja
na podlagi 28. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS,
št. 67/93, 39/97 in 52/99) oklic
1. To sodišče je s sklepom, opr. št.
St 32/2004, z dne 2. 7. 2004, začelo po-
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stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Andromeda Trgovina in storitve d.o.o.,
Koper, Šmarska cesta 2, Koper, matična
št. 5623936, šifra dejavnosti 50102.
2. Vse upnike, katerih terjatve so nastale
do 2. 7. 2004, pozivamo, naj sodišču v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve. Prijava mora biti podana z obrazloženo vlogo, v 2 izvodih, v katerih je navedena
pravna podlaga terjatve in njena višina. K
prijavi morajo biti priložena dokazila o obstoju terjatve in o njeni višini. Upniki, ki imajo
terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatev v tej valuti in navedejo njihovo višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan 2. 7. 2004. Upniki, katerih
terjatve se obrestujejo, prijavijo poleg višine
glavnice tudi zapadle obresti (pogodbene in
zamude), obračunane do 2. 7. 2004.
Svoje terjatve prijavijo tudi upniki po četrtem in petem odstavku 43. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
3. Upniki lahko z obrazloženo pisno
vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka za prijavo
terjatev.
4. Za upravitelja prisilne poravnave je
določen odvetnik Štefan Veren iz Ljubljane,
Draveljska 31a.
5. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
– Banka Koper d.d., Pristaniška ul. 14,
Koper;
– AC – Mobil, d.o.o., Trgovina z avtomobili in deli Ljubljana, Baragova 9, Ljubljana;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Davčna uprava, DU Koper;
– Tomos, d.o.o., Proizvodnja dvokoles
in komponent, Koper, Šmartinska cesta 4,
Koper;
– Nova, Podjetje za prodajo in popravila
vozil d.o.o., Koper, Šalara 31/d, Koper.
6. Oklic je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 2. 7. 2004.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 2. 7. 2004
St 43/2003
Os-20850/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St
43/2003 z dne 26. 5. 2004, ki je postal
pravnomočen dne 8. 7. 2004, potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom Iles lesna
industrija d.o.o., Spodnja Kanomlja 23
A, Spodnja Idrija, matična št. 55303369,,
davčna številka 82082235, šifra dejavnosti
36.140 SIT in njegovimi upniki, izglasovano
na naroku dne 26. 5. 2004.
Ugotovi se, da je dolžnik v Načrtu finančne reorganizacije, izdelanem v marcu 2004
s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami
upnike razvrstili v naslednje razrede:
– razred A: ločitveni upniki (banka), na
katere prisilna poravnava nima vpliva in se
poplačajo v celoti v skladu s pogodbenimi
določili;
– razred B: izločitveni upniki (finančni leasing), na katere prisilna poravnava
nima vpliva in se poplačajo v skladu s pogodbami;
– razred C: terjatve ostalih upnikov, ki
niso bile razvrščene v razred A ali B ne
glede na to ali so upniki svoje terjatve prijavili v postopku prisilne poravnave, ki se
poplačajo 20% najkasneje v roku enega
leta od pravnomočnosti sklepa o potrjeni
prisilni poravnavi.
– razred D: priviligirane terjatve na podlagi določila drugega odstavka 160. člena
ZPPSL iz naslova neplačanih davkov in pri-

spevkov od izplačanih plač, ki se izplačajo
100% v roku 1 leta od pravnomočnost sklepa o potrjeni prisilni poravnavi.
Seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane, z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za
njihovo plačilo v smislu 3. točke drugega
odstavka 59. čl. ZPPSL je sestavni del tega
sklepa.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom ki se niso udeležili
postopka, ter proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 7. 2004
St 41/2004
Os-20851/04
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Celinger Branko s.p., Prušnikova
ulica 50, Maribor, matična št. 5644154,
šifra dejavnosti 1160, davčna št. 19739559
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.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
dolžnika izbriše iz registra samostojnih
podjetnikov.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 7. 2004
St 11/2004
Os-20852/04
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom Benotrans – Javni prevoz stvari v cestnem prometu Beno Štefanič s.p.,
Kettejeva 13, Maribor, šifra dejavnosti:
60.240, matična številka 5626263, davčna
številka 50658506, za dne 30. 9. 2004, ob
9.30, v sobi 137 tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne
reorganizacije na tukajšnjem sodišču, Sodna ulica. 14, soba 226, v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 7. 2004
St 16/2004
Os-20853/04
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Vovk Miroslav s.p., Korenska c.
2, Sp. Duplek, matična št. 5713105, šifra
dejavnosti 1102, davčna št. 49937219 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.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 7. 2004
St 26/2004
Os-20854/04
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 26/2004, dne 22. 7. 2004, začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Robar
d.o.o. Maribor, Gorkega 55, šifra dejavnosti: 52.485, matična številka: 5423732,
davčna št. 81002696.
Odslej firma glasi Robar d.o.o., posredništvo, trgovina in storitve d.o.o., Maribor, – v
stečaju, Gorkega 55, Maribor.
2. Za stečajnega upravitelja se določi
Dušan Marin, Stantetova 4, Maribor.
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3. 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.
4. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
5. O začetku stečajnega postopka bodo
obveščeni upniki z oklicem na oglasni deski
tukajšnjega sodišča ter s to objavo.
6. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 4. 11. 2004, ob 9. uri, v sobi 137 tukajšnjega sodišča.
7. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 22. 7. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 7. 2004
St 91/2004
Os-20855/04
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 91/2004, z dne 22. 7. 2004 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
DA-MI-GRO trgovina in storitve d.o.o.,
Sokolska 19, Maribor, matična številka
5946930, šifra dejavnosti 51.900, davčna
številka 42610940 ter odredilo imenovanje
upniškega odbora v sestavi:
1. Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o., Celjska 8, Žalec,
2. Kolinska prehrambena industrija d.d.,
Kolinska 1, Ljubljana,
3. Pivovarna Laško d.d., Trubarjeva 28,
Laško,
4. Žito Intes d.d., Meljska c. 19, Maribor,
5. Vinag, sadjarstvo in vinarstvo d.d.
Maribor,
6. Nova KBM d.d., Vita Kraigherja 4,
Maribor,
7. Snežana Đakovič – delavska zaupnica.
II. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi Dušan Marin, Stantetova 4, 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 22. 7. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 7. 2004
St 176/2003
Os-20856/04
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Barbara Herynek s.p., Hočko Pohorje 48, Hoče, matična št. 1724428, šifra
dejavnosti 55.231, davčna št. 25592297,
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.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
dolžnika izbriše iz registra samostojnih
podjetnikov.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 7. 2004
St 36/2004
Os-20857/04
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 36/2004, dne 20. 7. 2004, začelo stečajni

Št.

postopek nad stečajnim dolžnikom Unigrad
d.o.o., Prušnikova 44, Maribor.
Odslej firma glasi: Unigrad d.o.o. Maribor – v stečaju. Šifra dejavnosti: 45.210,
matična številka: 5337038, davčna številka:
38093766.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
Alenka Gril, Lorbekova 19, Limbuš.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne 28.
10. 2004, ob 10.30, soba 137 tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 20. 7. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 7. 2004
St 30/2002
Os-20858/04
To sodišče je pod opr. št. St 30/2002 potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom Založba Obzorja d.d. – v stečaju, Maribor in
njegovimi upniki, ki se glasi
Razred A – razred ločitvenih upnikov,
katerih položaj se tudi po potrditvi načrta
finančne reorganizacije ne spremeni. Ti
upniki bodo poravnali v celoti.
Razred B – razred upnikov – delavcev
po drugem odstavku 160. člena ZPPSL, katerih položaj se po potrditvi načrta finačne
reorganizacije ne spremeni. Ti upniki bodo
poravnali v celoti.
Razred C – razred terjatev delavcev iz naslova neizplačanih plač s pripadajočimi obrestmi do začetka postopka prisilne poravnave,
ki se poplačajo v višini 20% od ugotovljene
terjatve v roku enega leta od pravnomočnosti
potrjene prisilne poravnave.
Razred D – razred terjatev iz naslova
obveznosti do dobaviteljev, ki se poplačajo
v višini 20% od ugotovljene terjatve v roku
enega leta od pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave.
Razred E – razred terjatev iz vseh ostalih naslovov, ki se poplačajo v višini 20%
od ugotovljene terjatve v roku enega leta
od pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave.
Pogoji prisilne poravnave ter odstotki in
roki poplačila terjatev za vsakega od razredov se nahajajo v načrtu finančne reorganizacije, ki jo je predložil dolžnik.
Seznam upnikov, katerih terjatve so ugotovljene z navedbo ugotovljenih in zmanjšanjih zneskov njihovih terjatev se nahajajo v
sklepu o prisilni poravnavi.
Prisilna poravnava nad zgoraj navedenim dolžnikom je postala pravnomočna dne
16. 7. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 7. 2004
St 15/2004
Os-20859/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 15/2004 z dne 30. 6. 2004, ki je postal
pravnomočen dne 14. 7. 2004, potrdilo
prisilno poravnavo nad dolžnikom Meblo
Poslovno trgovski rekreacijski center,
d.o.o., Industrijska cesta 5, Nova Gorica, matična št. 1324276, davčna številka
10513752, šifra dejavnosti 70.200 in njegovimi upniki, izglasovano na naroku dne
30. 6. 2004.
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Ugotovi se, da je dolžnik v Načrtu finančne reorganizacije z oznako verzija 2.0
“končna verzija”, izdelanem v januarju 2004
upnike razvrstil v naslednje razrede:
– razred A: ločitveni upniki (banka), na
katere prisilna poravnava nima vpliva in se
poplačajo v celoti v skladu s pogodbenimi
določili;
– razred B: privilegirane terjatve, med
katerimi so terjatve iz naslova plačanih predujmov v skladu s 40. in 41. členom ZPPSL
ter kompenzacij in drugih kratkoročnih obveznosti v skladu z 39. členom ZPPSL, ki se
poplačajo 100% v skladu s pogodbeno oziroma zakonsko določenimi roki zapadlosti, če
ni drugače določeno pa v roku enega leta po
pravnomočno izglasovani prisilni poravnavi;
– razred C: kratkoročne terjatve upnikov
iz poslovanja in financiranja in se poplačajo
20% v roku enega leta od dneva pravnomočno izglasovane prisilne poravnave s
fiksno letno obrestno mero 4%. V razredu
C so razvrščene tudi istovrstne terjatve
upnikov na podlagi morebitnih tožbenih zahtevkov in podobno, če v postopku prisilne
poravnave ne bodo ugotovljene za verjetne,
potrebno pa jih bo plačati na podlagi pravnomočnih sodb;
– razred D: konverzija terjatev upnikov, ki
so nastale do 23. 9. 2003 in se po tipu uvrščajo med navadne terjatve ter se pod odložnim pogojem potrjene prisilne poravnave
konvertirajo v lastniške deleže.
Seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za
njihovo plačilo v smislu 3. točke drugega
odstavka 59. člena ZPPSL je sestavni del
tega sklepa.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili postopka, ter proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 7. 2004
St 78/2004
Os-20860/04
To sodišče je s sklepom St 78/2004 dne
20. 7. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Mujič Peter s.p. Klub Netopir,
Podutiška 242, Ljubljana, matična številka:
1340875, davčna številka: 33551669.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Melita Butara, Mala čolnarska 9B, Ljubljana.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v register samostojnih
podjetnikov.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 12. 11. 2004 ob 10.15, soba 363/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
20. 7. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 7. 2004
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St 137/2004
Os-20861/04
To sodišče je s sklepom St 137/2004
dne 20. 7. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Pohištvo, mizarsko, trgovsko in projektantsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Koprska 104, matična številka:
5779375, šifra dejavnosti: 36.110.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Bončina, Brilejeva 9, Ljubljana.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 12. 11. 2004 ob 10.15, soba 363/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
20. 7. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 7. 2004
St 121/2004
Os-20862/04
To sodišče je s sklepom St 121/2004
dne 20. 7. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Mladina film d.o.o. Filmska promocija in distribucija, Ljubljana,
Trubarjeva 79, matična številka: 5632137.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Maksimilijan Gale iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 12. 11. 2004 ob 10.30, soba 363/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
20. 7. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 7. 2004
St 15/97
Os-20920/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 15/97 sklep z dne 22. 7. 2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
ESO-Elektrostrojna oprema, Podjetje za
proizvodnjo rudarskih in gradbenih strojev in naprav d.d., Preloška c. 1, Velenje
(matična številka: 5693775, ID št. za DDV:
SI96805641), se zaključi v skladu z določili
169/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča in v Uradnem listu Republike
Slovenije.
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3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: ESO-Elektrostrojna oprema, Podjetje za proizvodnjo rudarskih in gradbenih strojev in naprav d.d.,
Preloška c. 1, Velenje (matična številka:
5693775, ID št. za DDV: SI96805641), iz
pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 7. 2004
St 66/2004
Os-20921/04
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 66/04 sklep z dne
22. 7. 2004:
Sklep o začetku postopka prisilne poravnave med dolžnikom: Moda d.d., Celje in
njegovimi upniki, opr. št. St 66/04 z dne 14.
7. 2004, se popravi tako, da se naziv dolžnika glasi: Moda, Trgovina, proizvodnja in
storitve d.d., Prešernova 7, Celje.
Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 7. 2004
St 25/2004
Os-20922/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 25/2004 sklep z dne 22. 7. 2004:
Stečajni postopek začet nad dolžnikom: Škornik Zdravko s.p., Izdelovanje
drobnih kovinskih predmetov ter sestavljanje in pakiranje predmetov iz plastike “Kricketc”, Cankarjeva 18, Šentjur
– matična številka: 5391421, ID št. za DDV:
SI81795190 (sklep St 25/2004 z dne 14. 5.
2004, ki je postal pravnomočen dne 28. 5.
2004), se ustavi; hkrati pa se prekliče tudi I.
narok za preizkus terjatev, razpisan za dne
8. septembra 2004 ob 8.30, soba št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 7. 2004
St 43/2004
Os-20923/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 43/2004 sklep z dne 22. 7. 2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Artemont, Proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Dolenja vas 88, Prebold
(matična številka: 5765978, ID št. za DDV:
SI59077689), se zaključi v skladu z določili
99/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča in v Uradnem listu Republike Slovenije ter se hkrati prekliče I. narok
za preizkus terjatev razpisan za dne 15.
septembra 2004 ob 10.30, soba št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Artemont, Proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Dolenja
vas 88, Prebold (matična številka: 5765978,
ID št. za DDV: SI59077689), iz pristojnega
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 7. 2004
St 50/2004
Os-20924/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 50/2004 sklep z dne 22. 7. 2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Montaža vodovodnih in centralnih kurjav
Matej Kajtner s.p., Šentjanž nad Štorami
16/a, Štore (matična št.: 5182553, ID št. za
DDV: SI30924022), se začne in takoj zaključi v skladu z dol. 99/I člena ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa v Uradnem listu
RS in na oglasni deski tukajšnjega 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: Montaža vodovodnih in centralnih kurjav Matej Kajtner s.p.,
Šentjanž nad Štorami 16/a, Štore (matična
št.: 5182553, ID št. za DDV: SI30924022),
iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 7. 2004
St 42/2004
Os-20925/04
1. Z dnem 23. 7. 2004 se začne postopek prisilne poravnave zoper dolžnika Nafta
Lendava, proizvodnja naftnih derivatov
d.o.o., Rudarska 1, Lendava, matična številka 1328255.
2. Predlagatelju se nalaga, da na račun Okrožnega sodišča v Murski Soboti, št. 01100-6950422028, sklic na št. 11
42200-2340003-51100424 položi predujem
za stroške postopka v višini 5,500.000 SIT,
v roku 30 dni.
3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, naj sodišču z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni po objavi tega
oklica prijavijo svoje terjatve. K prijavi terjatve
morajo priložiti dokaz o plačilu sodne takse, ki
znaša 2% od vsote prijavljene terjatve, vendar
najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Ne
plača se taksa za prijavo terjatev delavcev iz
drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-1000339014,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih
taks št. 01100-1000338529, sklic na št. 11
42200-7110006-51100424.
4. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
5. Za upravitelja postopka prisilne poravnave se imenuje dr. Štefan Ščap iz Murske
Sobote, Ulica Ob progi 53.
6. Oklic o začetku postopka prisilne poravnave se dne 23. 7. 2004 nabije na oglasno desko sodišča.
II. odredilo:
Imenuje se petčlanski upniški odbor, ki ga
sestavljajo naslednji upniki:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana,
2. Jadranski naftovod d.d., Grada Vukovara 14, 1000 Zagreb, Republika Hrvaška,
3. Zavarovalnica Triglav d.d., Ljubljana,
OE Murska Sobota, Lendavska 5, 9000
Murska Sobota,
4. Nafta Inženiring d.o.o., Rudarska 1,
9220 Lendava in
5. Slavko Pivar, Nafta Lendava d.o.o.,
Rudarska 1, Lendava, kot predstavnik delavcev.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 7. 2004
St 43/2004
Os-20926/04
To sodišče je s sklepom St 43/2004 z dne
22. 7. 2004 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Beta – Leasing d.o.o., Celovška
180, Ljubljana – v stečaju.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od objave v Uradnem listu RS.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 7. 2004
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Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Bračič Milan, Hudourniška pot 33, Ljubljana, štampiljko okrogle oblike z napisom
sodni cenilec za stroje in opreme kovinske
in nekovinske predelovalne opreme, stroji
in naprave. gno-159482
Izbira Laško, d.d., Trubarjeva ulica 4,
Laško, indent. št. SI54572584, preklicuje
štampiljko pravokotne oblike s sledečo
vsebino: IZBIRA LAŠKO, TRGOVSKA
DRUŽBA d.d., Trubarjeva ulica 4, LAŠKO
9, preko naziva IZBIRA je poševna puščica. Na koncu štampiljke (skozi Laško, d.d.
in št. 9) je podpis Grobler. Ob-20839/04

Priglasitveni list
Beričnik Miran, Ljubija 84, Mozirje, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 058069/
0917/01-45/2000, izdana dne 18.05.2000.
gnc-159769
DEL CONTO & CO., MATEJA, Vojkova 14, Celje, priglasitveni list, opravilna
št. 03-3322/01, izdan dne 15.12.2001.
gnt-159702
Đido Drago, Kubed 7, Gračišče, priglasitveni list, opravilna št. 17/II/3-1915/96,
izdan dne 1.1.1996. gno-159682
Kladinik Irena, Gozd 52, Stahovica,
priglasitveni list, opravilna št. 15-0197/94,
izdan dne 29.4.1994. gny-159847
Miler Božidar, Poljanski nasip 60, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
028872/0902/00-35/1995 in obrtno dovolenje z isto številko, izdana dne 6.3.1995.
gne-159467
Purkhard Dušan s.p., Ulica Franca
Pinterja 5, Selnica ob Dravi, priglasitveni
list, opravilna št. 068-0098/94, izdan dne
08.04.1994. gnz-159671
Velušček Stanislav s.p., Lig 27, Kanal,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 003158/
0538/00-47/1995, izdana dne 6.3.1995.
gnl-159810

Potne listine
Adamović Mile, Volčeva 4, Vrhnika, potni list, št. P00532214. gnr-159704
Bajželj Ana, Ješetova 21, Kranj, potni
list, št. P00278894. gnn-159633
Berčič Franc, Potočnikova 5, Škofja Loka, potni list, št. P00581660.
gnj-159862
Berčič Zdenka, Potočnikova 5, Škofja
Loka, potni list, št. P00581632. gni-159863
Brčina Darko, Spodnji trg 9a, Škofja Loka, potni list, št. P00683678.
gnm-159584

Št.

Češko Nataša, Petelinkarjeva 1,
Kisovec, potni list, št. P00242436.
gnc-159519
Čuček Ivan, Neubergerjeva ulica
4, Ljubljana, potni list, št. P00745307.
gnr-159379
Damiš Radmila, Keleminova ulica
8, Maribor, potni list, št. P01074596.
gnz-159896
Deumić Dževad, Trg Prekomorskih brigad 5, Ljubljana, potni list, št. P00335617.
gno-159557
Dimič Goran, Tomšičeva ulica 19,
Kočevje, potni list, št. P00893077.
gni-159513
Dolinar Miran, Kajuhova 11, Ljubljana,
potni list, št. P00526889, izdala UE Ljubljana. gnj-159937
Dragišić Marko, Vodnikova 133, Ljubljana, potni list, št. P00939813. gny-159972
Dujec
Belizar,
Kolodvorska
23,
Črnomelj, potni list, št. P00409147.
gnq-159405
Fazlić Elvis, Spodnja Senica 2,
Medvode, potni list, št. P000892935.
gnw-159878
Gluhić
Jasmin,
Rudija
Papeža
34, Kranj, potni list, št. P00915463.
gnt-159427
Gorjanc
Martin,
Lackova
cesta
235, Limbuš, potni list, št. P00091784.
gny-159322
Gorjanc Martin, Lackova cesta 235,
Limbuš, maloobmejno prepustnico, št.
AG2318. gnb-159320
Grčar Primož, Soteška pot 22, Ljubljana, potni list, št. P00445925. gny-159697
Hasaj Bekim, Ptujska cesta 208,
Maribor, potni list, št. P00973089.
gns-159903
Hodžar Satja Ula, Kunaverjeva 6,
Ljubljana, potni list, št. P00775962.
gno-159932
Hribar Kristina, Polje 17, Zagorje ob Savi, potni list, št. P00217166.
gnw-159899
Jakše Mateja, Splavne 10, Uršna sela,
potni list, št. P00414211. gnm-159734
Jerman Boštjan, Jenkova 1, Koper
- Capodistria, potni list, št. P00363944.
gnt-159377
Korenin Jože, Grič 12, Ljubljana, potni
list, št. P00158709. gnc-159694
Košenina Mojca, Polje cesta XXXII /
37, Ljubljana, potni list, št. P00976644.
gnb-159720
Kranjc Janja, Dolenja vas 6/a, Cerknica, potni list, št. P00879372. gni-159363
Kump Anton, Bršljin 1, Novo mesto, potni list, št. P00533983. gnq-159755
Kurtanjek Luka, Študentovska 3A, Idrija, potni list, št. P00894787. gnl-159635
Lavrenčič Tena, Preradovičeva 10,
Ljubljana, potni list, št. P00715453.
gnm-159434
Mahmutović Elvis, Gornji trg 10,
Ljubljana, potni list, št. P00872414.
gnk-159536
Miklavec Staša, Kubadova 10, Ljubljana, potni list, št. P00832313. gnq-159980
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Mis Gašper, Kamnikarjeva ulica
31, Škofljica, potni list, št. P00101023.
gnu-159976
Nikolič Niko, Igriška ulica 12, Maribor,
potni list, št. P00135069. gnr-159504
Novak Karmen, Oševek 13A, Kamnik,
potni list, št. P01023406. gnm-159534
Ocepek Sergej, Vrečkova ulica 11, Kranj,
potni list, št. P00408757. gnn-159858
Pengal Nika, Stritarjeva 26, Domžale,
potni list, št. P00520380. gns-159978
Penger Sandra, Chengdujska 32, Ljubljana, potni list, št. P00704014. gnr-159358
Petrevčič Andreja, Ravnica 8C, Grgar,
potni list, št. P00701943. gnv-159625
Petrišič Silvo, Cesta 1. maja 11, Senovo, potni list, št. P01031181. gnt-159777
Pipan Bojan, Grintovška ulica 25, Kranj,
potni list, št. P00130115. gnp-159481
Piperčić
Tamara,
Jarrška
cesta
19, Domžale, potni list, št. BA833261.
gni-159713
Potrč Milanka, Visole 5, Slovenska Bistrica, potni list, št. P00790702.
gno-159907
Praprotnik Suzana, Rusjanov trg
3, Ljubljana, potni list, št. P00393943.
gnb-159970
Račič Davor, Mali vrh 21D, Globoko, potni list, št. P00620852. gnw-159424
Raljevič Šijanec Jurij, Aljaževa 22, Ljubljana, potni list, št. P00848700. gno-159707
Roškar Darko, Drakovci 50, Mala Nedelja, potni list, št. P00995072. gnm-159759
Smaka Kincl Vesna, Terčeva 22, Maribor, potni list, št. P00424996. gnj-159412
Stradovnik Tomaž, Petelinkarjeva cesta 9, Kisovec, potni list, št. P00515321.
gnu-159476
Šilc Sabina, Prešernova 32, Trzin, potni
list, št. P00726509. gnj-159837
Škrijelj Senad, Rusjanov trg 2, Ljubljana, potni list, št. P00006555. gnv-159350
Škulj Špela, 30. Divizije 13C, Nova Gorica, potni list, št. P00702820. gnf-159741
Špegel Matjaž, Bevkova 22, Celje, potni
list, št. P00929540. gnt-159902
Štavar Rudolf, Miren 216, Miren, maloobmejno prepustnico, št. AI000119020.
gnm-159859
Tušek Tomaž, Pot na Zavrte 30, Cerkno,
potni list, št. P00766665. gnj-159737
Volf Aleksandra, Soteska 39, Straža,
potni list, št. P00920951. gnt-159627
Vozelj Vanja, Golče 2, Zagorje ob Savi,
potni list, št. P00560705. gnm-159309
Wolf Oskar, Podlipa 96, Vrhnika, potni
list, št. P00880840. gnp-159581
Zorec Danijel, Gubčeva 52, Novo mesto, potni list, št. P00037551. gnu-159626

Osebne izkaznice
Adamič Monika, Rašiška ulica 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000338307.
gne-159692
Aganović Almedin, Kortina 4, Pobegi, osebno izkaznico, št. 995612.
gno-159382

Stran

5362 /

Št.

81-84 / 30. 7. 2004

Ajdič Gabrijela, Šentjurij na dol.26, Mirna Peč, osebno izkaznico, št. 000541730.
gnn-159758
Androjna Antonija, Bobrova 16, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001047508.
gny-159872
Arbeiter Mitja, Spodnje stranice 23,
Stranice, osebno izkaznico, št. 001111242.
gno-159407
Arnuš Silvo, Štihova 15, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 557383.
gnz-159346
Avsec Cvetka, Reška 29, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000500113.
gnu-159701
Bakan Jožef, Gradišče 32, Tišina, osebno izkaznico, št. 001545791.
gnn-159508
Barat Rudolf, Kranjčeva ulica 63,
Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št.
001290636. gnw-159799
Barle Andrej, C. B. Kreigherja 8A, Velenje, osebno izkaznico, št. 001457006.
gnu-159926
Bauerheim Jelka, Trg Fr. Kozarja 20, Hrastnik, osebno izkaznico, št.
001490723. gnv-159600
Bauman Ivica, Zg. Velka 9, Zgornja
Velka, osebno izkaznico, št. 1676598.
m-946
Bažika Jožef, Vaška ulica 22, Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št.
001570483. gny-159647
Beganović Alma, Koželjeva 8A, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001691269.
gnn-159583
Belak Jože, Kvedrova 18, Sevnica,
osebno izkaznico, št. 408854. gnk-159511
Bellini Michele, Opekarska 14, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000868435.
gnb-159570
Bergant Draga, Hruševska cesta
70, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000743960. gno-159832
Beširević Zdenka, Metoda Mikuža 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 932337.
gnj-159562
Bizjak Marija Magdalena, Štefanova 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001568058. gnz-159446
Bizjak Tatjana, Polje cesta XVII
/ 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000821186. gnf-159841
Bočkaj Dušanka, Zvonimira Miloša 26,
Izola - Isola, osebno izkaznico, št. 868471.
gnn-159383
Bolšec Nataša, Naklo 9, Črnomelj, osebno izkaznico, št. 001279620.
gnd-159768
Brajdič Dalimir, Straža pri Raki 31, Leskovec pri Krškem, osebno izkaznico, št.
000853388. gnt-159402
Brajdič Zvezdana, Stranska vas
49, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001018516. gnd-159618
Breznik Milan, Koželjskega 1, Velenje, osebno izkaznico, št. 000370378.
gne-159917
Brezovšek Nejc, Cesta Zmage 12B,
Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
001498589. gnd-159693
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Bricman Neža, Stari trg 79, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 000166274.
gne-159742
Britovšek Trampuš Barbara, Jakčeva
ulica 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
507674. gnh-159464
Brodarič Ana, Vinje 61, Dol pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 001710082.
gnr-159979
Brus Marko, Pod Jelovico 20, Postojna, osebno izkaznico, št. 001737015.
gng-159765
Budiselić Zdenka, Polje cesta V
/ 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001495931. gnq-159605
Burnik Darja, Kosovelova 21, Žiri, osebno izkaznico, št. 000337016. gns-159753
Butkovska Tomanič Daniela, Osojnikova 9, Ptuj, osebno izkaznico, št.
001507252. gnt-159752
Bužga Andreja, Groharjava 10, Kamnik, osebno izkaznico, št. 001616689.
gns-159703
Cafuta Alojz, Gorišnica 18, Gorišnica, osebno izkaznico, št. 000507312.
gnv-159750
Ceglar Špela, Gradišče 71 A, Škofljica, osebno izkaznico, št. 001428376.
gnr-159579
Cigale Jože, Dvor 29, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001004242. gnp-159356
Confidenti Vida, Proseniška 13, Šentjur, osebno izkaznico, št. 000096607.
gng-159790
Čamernik Grega, Žibertova 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001615748.
gnf-159495
Čehovin Branka, Branik 209, Branik, osebno izkaznico, št. 001173804.
gnl-159760
Černe
Franc,
Bleiweisova
88,
Kranj, osebno izkaznico, št. 742683.
gng-159415
Černko Martina, Svečina 2/b, Zgornja
Kungota, osebno izkaznico, št. 1141830.
m-948
Čirić Franc, Kokoriči 28, Križevci pri Ljutomeru, osebno izkaznico, št.
000865392. gnn-159658
Čivre Silvijan, Trimlini št. 64i, Lendava Lendva, osebno izkaznico, št. 000684517.
gnb-159645
Čuda Marija, Slovenčeva 76, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000993947.
gnn-159833
Čuk Ana, Celovška 123, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 348893. gnc-159719
Dacar Darja, Topole 47, Mengeš, osebno izkaznico, št. 000289328. gnx-159473
Debeljak Matjaž, Cankarjeva 28, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001355622.
gno-159857
Debevc Franc, Dolenji Boštanj 117,
Boštanj, osebno izkaznico, št. 000618830.
gny-159772
Deželak Loris, Klaričeva 16/d, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
1479030. gns-159378
Dežman Minka, Dežmanova ulica 1,
Lesce, osebno izkaznico, št. 000721775.
gnw-159924

Djekić Savo, Pivovarniška ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 220760.
gng-159340
Dolmark Jožef, Ulica 25. Maja 59,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
00000207054. gnk-159861
Drolc Matjaž, Čemšenik 20, Čemšenik, osebno izkaznico, št. 000846615.
gnq-159655
Družina Robi, Manžan 10C, Koper
- Capodistria, osebno izkaznico, št.
001249337. gnn-159733
Đem Šarkezi, Trnje 155/a, Črenšovci, osebno izkaznico, št. 1589474.
gny-159422
Fabrici Lijana, Zvezna 5, Maribor, osebno izkaznico, št. 1019250. gnp-159506
Feanković Zlatko, Gradišče 13A,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 664585.
gnq-159355
Ferenčak Helena Lenka, Pražakova 14, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000843062. gnp-159856
Ficko Boštjan, Ul. Hermana Potočnika 21, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1081048. gnj-159462
Florjan Marija, Čopova ulica 1, Žalec, osebno izkaznico, št. 000777315.
gnx-159648
Forneci Oskar, Vrtna ulica 16, Ruše,
osebno
izkaznico,
št.
000622893.
gnn-159408
Frank Mateja, Velika Ligojna 9, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000849752.
gnc-159494
Franko Blaž, Osek 73, Šempas, osebno izkaznico, št. 001422453. gns-159603
Franko Tadej, Osek 73, Šempas, osebno izkaznico, št. 001422442. gnt-159602
Franko Tjaša, Osek 73, Šempas, osebno izkaznico, št. 001422531. gnr-159604
Fras Franc, Mašera-Spasićeva ulica 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000908325. gnp-159556
Fratnik Andrej, Krambergerjeva ulica 6,
Limbuš, osebno izkaznico, št. 000135470.
gnk-159411
Gantar Irena, Ljubljanska cesta
96, Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št.
001770768. gnf-159866
Gatej Romana, Cankarjeva 10, Radovljica, osebno izkaznico, št. 000374404.
gnb-159745
Gerčar Urška, Gimnazijska cesta 15,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 001330364.
gnj-159687
Glišović Danijela, Prušnikova 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001402693.
gnl-159360
Gobec Silvo, Šentiljska cesta 141, Maribor, osebno izkaznico, št. 001409462.
gnb-159795
Gogala Tatjana, Miklošičeva cesta 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 305101.
gne-159367
Golob Darinka, Strtenica 22, Pristava
pri Mestinju, osebno izkaznico, št. 117619.
gne-159417
Gornjec Anjan, Bernetičeva 18, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
001533834. gnw-159749
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Gosar Dolores, Lukovica pod gradom
21, Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 000559708. gns-159853
Gosar Primož, Liparjeva 53, Mengeš, osebno izkaznico, št. 001718079.
gnv-159425
Gracer Polonca, Petelinkarjeva 7, Kisovec, osebno izkaznico, št. 001364967.
gnx-159773
Grandovec Janez, Artmanja vas 10,
Dobrnič, osebno izkaznico, št. 000295379.
gnm-159634
Gričar Senja, Poljanska 77B, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000836517.
gne-159967
Grošelj Peter, Godovič 124, Godovič, osebno izkaznico, št. 001797055.
gns-159778
Grum Andraž, Cesta 15. Aprila 29, Kisovec, osebno izkaznico, št. 001380427.
gns-159357
Gustinčič Iztok, Letoviška 16, Portorož
- Portorose, osebno izkaznico, št. 683840.
gnu-159376
Hauptman Andreja, Vojkova 107A,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
000169694. gnx-159623
Hočevar Igor, Gestrinova ulica 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001499017.
gns-159928
Horvat Ljudmila, Agrokombinatska
6D, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000855461. gnt-159827
Horvat Sašo, Gorišnica 141 C, Gorišnica, osebno izkaznico, št. 000889382.
gnl-159735
Hozjan Ivanka, Sava 61, Litija, osebno
izkaznico, št. 001052854. gns-159578
Hribar Blaž, Gabrovka 17A, Gabrovka, osebno izkaznico, št. 000488116.
gny-159572
Hriberšek Monika, Velika Pireška 32,
Žalec, osebno izkaznico, št. 000692820.
gnd-159643
Ilić Lidija, Garibaldijeva 6, Izola - Isola,
osebno izkaznico, št. 116937. gnl-159385
Jagodic Peter, Potoče 2, Preddvor, osebno izkaznico, št. 000150084.
gnx-159423
Jakob Ludvik, Štratenberg 10, Makole, osebno izkaznico, št. 001000059.
gnb-159620
Jakopin Nataša, Chendujska cesta 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000056337. gni-159813
Janžič Peter, Ulica Toneta Melive 6,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
000971183. gnr-159904
Jarc Jernej, Petelinjek 59, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 000011603.
gng-159615
Jenič Maja, Podgrad 5, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 001697450.
gnj-159762
Jereb Janez, Grilcev grič 15, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001227222.
gnj-159612
Jež Martina, Zabretova ulica 18, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000975111.
gnq-159830

Št.

Jović Simeun, Frankovo naselje
67, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
000154878. gne-159492
Jug Mateja, Prapetno 23, Tolmin, osebno izkaznico, št. 001697495. gnu-159601
Juvan Simona, Milčinskega 13, Celje, osebno izkaznico, št. 000825163.
gnu-159401
Kacin Frančiška, Maline 1, Spodnja
Idrija, osebno izkaznico, št. 000701056.
gnp-159906
Kafol Marko, Gubčeva 8, Logatec, osebno izkaznico, št. 001623435.
gnr-159804
Kappus Terezija, Bratovževa ploščad 20, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000470365. gng-159815
Kastelic Matevž, Rakovnik 14, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001627846.
gnt-159527
Kavčič Peter, Cesta Komandanta
Staneta 16, Litija, osebno izkaznico, št.
001257130. gnp-159881
Kenda Maja, Podbreg 3, Tolmin, osebno izkaznico, št. 001653954. gnx-159598
Kern Mateja, Spodnje Jablane 23,
Cirkovce, osebno izkaznico, št. 520955.
gnv-159375
Kirič Marjanca, Lužiško-srbska ulica 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000498031. gnq-159480
Klabjan Miloš, Bevkova 35, Ankaran - Ankarano, osebno izkaznico, št.
000367292. gnc-159744
Klemenc Polona, Stara cesta 34, Cerklje na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
001406069. gnt-159502
Klun Jožef Jakob, Pokopališka 16,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001085959.
gnl-159610
Koblar Tina, Partizanska 3B, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
001290903. gnz-159746
Kocjančič Marija, Manžan 3/a, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
1758512. gnm-159384
Koder Branko, Zg. Velka 98, Zgornja
Velka, osebno izkaznico, št. 673829.
m-952
Kohek Dejan, Pot na Črno 26, Vodice, osebno izkaznico, št. 416477.
gnx-159848
Kok Jožef, Homec 13/a, Nova Cerkev, osebno izkaznico, št. 768897.
gnz-159521
Kokol Bernarda, Preglov trg 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001166938.
gnv-159475
Kontelj Boštjan, Pod nasipom 1,
Pivka, osebno izkaznico, št. 906480.
gnc-159369
Kopič Danijel, Zimica 96, Zgornja Korena, osebno izkaznico, št. 001413073.
gnd-159793
Kores Drenik Marija, Kalanova 5,
Medvode, osebno izkaznico, št. 162215.
gny-159397
Korošec Nina, Ljubljanska cesta
88, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
000053247. gno-159657
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Kos Matej, Tržna ulica 3, Radlje ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 000048006.
gnd-159918
Kosi Ludvik, Kamniška graba 50,
Kamnica, osebno izkaznico, št. 1520050.
gnm-159509
Kovačič Blaž, Rusjanov trg 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1748603.
gnk-159336
Kovačič Igor, Likarjeva ulica 19, Brestanica, osebno izkaznico, št. 001114851.
gnq-159780
Kovačič Marta, Vinogradna ulica 30,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
000006678. gnc-159794
Kovačič Tanja, Rusjanov trg 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1748601.
gnj-159337
Kovič Gregor, Nikola Tesle 2, Domžale, osebno izkaznico, št. 142845.
gnj-159512
Kranjc Janja, Dolenja vas 6/a, Cerknica, osebno izkaznico, št. 1073235.
gnh-159364
Krebs Alesander, Topniška 14, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000675522.
gnq-159930
Krevs Anton, Črtomirova 31, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000112352.
gni-159563
Kristjan Lepoša, Martjanci 43F, Martjanci, osebno izkaznico, št. 001592187.
gnp-159756
Kuljaj Jožica, Kavče 5, Brusnice, osebno izkaznico, št. 001356891. gnc-159619
Kunst Tatjana, Vodovodna ulica 37,
Selnica ob Dravi, osebno izkaznico, št.
000959824. gnf-159791
Kurnik Elizabeta, Vojkova 77, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000711732.
gny-159347
Kužnik Ciril, Graselijeva 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 586264.
gnm-159484
Laibacher Rogelj Marjana, Srednja vas
pri Šenčurju 51A, Šenčur, osebno izkaznico, št. 000272050. gnw-159649
Laznik Samanta, Grajska vas 37, Gomilsko, osebno izkaznico, št. 001360082.
gno-159632
Legan Jurko, Gotna vas 38, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001377739.
gnu-159751
Lepšina Miran, Jakopičeva 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000333202.
gnx-159523
Leskovar Štefan, Zlogona gora 2/a,
Oplotnica, osebno izkaznico, št. 117949.
gny-159522
Lešnjak Primož, Šorlijeva ulica 5,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001653507.
gnd-159443
Levec Marija, Gotska 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000563599.
gnh-159839
Lomšek Bogdan, Črniče 73, Črniče, osebno izkaznico, št. 001750210.
gny-159447
Lovšin Bernardka, Slatnik24, Ribnica, osebno izkaznico, št. 000003587.
gnq-159855
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Lozar Anton, Prešernova cesta 82, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001201128.
gnc-159819
Ložar Rok, Bizjakova 1B, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001441309.
gnj-159712
Maček Jožef, Olešče 19, Laško, osebno izkaznico, št. 000707043. gno-159782
Mahmutović Elvis, Gornji trg 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000965577.
gnj-159537
Makarović Boris, Kočanska 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 261411.
gng-159465
Makoter Zlatka, Libanja 25, Ivanjkovci, osebno izkaznico, št. 000393255.
gny-159597
Malnar Erik, Hrvatini 218A, Ankaran - Ankarano, osebno izkaznico, št.
000746172. gno-159732
Malnar Simon, Streliška 25, Kočevje, osebno izkaznico, št. 001083321.
gnh-159639
Maretič Debeljak Karmen, Zgornja Senica 2C, Medvode, osebno izkaznico, št.
000858368. gnu-159851
Marin Saša, Trisoje 2, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 000684012.
gny-159747
Marolt Jernej, Pod žago 2, Velike
Lašče, osebno izkaznico, št. 261303.
gnk-159436
Matić Dejan, Zabretova ulica 15/d,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1753660.
gnc-159344
Medved Anica Marija, Stična 136,
Ivančna Gorica, osebno izkaznico, št.
001588327. gnq-159559
Medved Maks, Medvedova 9, Kamnik, osebno izkaznico, št. 000037228.
gnb-159670
Mencin Ciril, Mali Ločnik 14, Turjak, osebno izkaznico, št. 000671632.
gnq-159555
Merčnik Mojmir, Goriška 1A, Maribor, osebno izkaznico, št. 001194268.
gne-159792
Mihalinec Štefan, Kidričeva cesta55,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000966668.
gny-159922
Mikuš Dušan, Po na Fužine 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000537084.
gnl-159585
Milanović Ravter Suzana, Hrastje 35C,
Limbuš, osebno izkaznico, št. 000103671.
gnv-159650
Milanović Zdenka, Hrastje 35C, Limbuš, osebno izkaznico, št. 000089403.
gnj-159637
Milič Niko, Adlešiči 16A, Adlešiči, osebno izkaznico, št. 000589274. gnb-159770
Mlakar Olga, Česnikova 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000496864.
gnf-159716
Mole Tinkara, Stara Cesta 4, Logatec, osebno izkaznico, št. 001551832.
gnm-159684
Mrdja Jelena, Ulica Heroja Marinclja 7,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 000698903.
gnp-159781

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Murko Zdenka, Trnovski vrh 26A,
Trnovska vas, osebno izkaznico, št.
001064627. gny-159622
Muzga Rok, Študljanska 38A, Domžale, osebno izkaznico, št. 000936689.
gnp-159706
Nemac Srečko, Puče 1B, Šmarje, osebno izkaznico, št. 000191160. gni-159613
Nikolić Aleksandra, Tepešen Graben 17, Rogatec, osebno izkaznico, št.
000250708. gnn-159783
Novšak Gaj, Zg. Duplek 143B, Spodnji
Duplek, osebno izkaznico, št. 000930415.
gnm-159784
Obaha Franc, Na Gmajni 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000533967.
gnx-159723
Okorn Alen, Ljubljanska 4B, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000140328.
gny-159722
Omladič Bojana, Ložnica pri Žalcu 7C,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001217209.
gnz-159796
Orel Neva, Dolnja Košana 9, Košana, osebno izkaznico, št. 001378008.
gni-159763
Ošlovnik Robert, Ronkova 29, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001698260.
gns-159503
Ovčak Marko, Pohorska cesta 104, Vuzenica, osebno izkaznico, št. 001268691.
gnc-159444
Panjtar Gregor, Dolenja vas 32,
Selca, osebno izkaznico, št. 1735781.
gnl-159460
Paradiž Franc, Čečovje 14, Ravne
na Koroškem, osebno izkaznico, št.
000608407. gnh-159614
Pavalec Matej, Celestrina 16, Maribor, osebno izkaznico, št. 000996701.
gnd-159418
Pavlaković Mirko, Bregarjeva ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1413947.
gnf-159391
Pavlič Jernej, Dobrova 37, Celje, osebno izkaznico, št. 1588829. gnd-159518
Pavlič Sonja, Knafelčeva 24A, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000176800.
gne-159617
Pavličič Stanislav, Noršinci 28, Ljutomer, osebno izkaznico, št. 000184549.
gno-159757
Pecelj Goran, Marezige 33, Marezige, osebno izkaznico, št. 001363702.
gnx-159748
Perc Borut, Gradnikova 4, Koper
- Capodistria, osebno izkaznico, št.
000199979. gnd-159743
Perko Boris, Novo polje cesta XV
/29, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000486673. gns-159728
Perman Eva, Pod ježami 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000146623.
gnt-159577
Pertnač Stanko, Dobrova 24, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000373648.
gnv-159775
Petan Ana, Gorazdova 19, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000201754.
gnu-159576

Petek Košutnik Desanka, Podgorje 76,
Podgorje pri Slovenj Gradcu, osebno izkaznico, št. 001708932. gnv-159500
Peternel Simona, Spodnje Rute 6,
Gozd Martuljek, osebno izkaznico, št.
001635543. gnk-159761
Petrič Elbaek Majda, Cesta v Kostanj 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000924092. gnk-159965
Petrovčič Ivan, Velika Ligojna 36,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 1564956.
gnj-159387
Petrović Zoltan, Metoda Mikuža
16, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000670126. gni-159688
Pihler Terezija, Ulica Heroja Staneta 6,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001624925.
gnf-159641
Pintač Maruša, Puhova ulica 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001462018.
gnr-159929
Pirc Damjan, Koželjskega 1, Velenje, osebno izkaznico, št. 001409600.
gnz-159921
Planinc Jadran, Brdce 9, Dol pri Hrastniku, osebno izkaznico, št. 1147368.
gni-159388
Planinšič Marija Milena, Kolarjeva ulica 20, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000522574. gnk-159711
Planko Frančiška, Škarnice 33, Dobje pri Planini, osebno izkaznico, št.
000317268. gnc-159919
Plestenjak Tina, Ljubgojna 8, Horjul, osebno izkaznico, št. 000821678.
gnt-159727
Plot Boštjan, Ilešičeva ulica 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000947285.
gnv-159725
Podhraški Dubravka, Janka Vrabiča 18,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000867149.
gnx-159923
Pogačnik Franc, Nova vas 65, Zgornja
Besnica, osebno izkaznico, št. 000858375.
gnq-159505
Porenta Ana, Kidričeva ulica 70, Trzin, osebno izkaznico, št. 001409588.
gnz-159596
Posavec Ana, Kristanova 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 15692. gnf-159441
Potočnik Nina, Spodnje Jablane 23,
Cirkovce, osebno izkaznico, št. 349333.
gnw-159374
Prelec Marijan, Jamnikarjeva 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000487294.
gnu-159801
Prša Helena, Žižki 11, Črenšovci, osebno izkaznico, št. 001141341. gnc-159394
Pungeršek Ksenja Sonja, Cesta 1.
Maja 69, Kranj, osebno izkaznico, št.
000988871. gnl-159885
Radonjič Miholič Vesna, Tržaška 51A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001683734.
gnx-159823
Radulović Žiga, Golnik 73, Golnik, osebno izkaznico, št. 001691999. gnt-159652
Rant Trošt Irena, Ulica Bratov Učakar 128, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000918503. gnr-159308
Rauter Andrej, Runkova ulica 30, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001244646.
gne-159592
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Ravnikar Ana, Novosadska 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001366085.
gnz-159875
Razpotnik Davor, Šuštarjeva kol. 26B,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000800565.
gnu-159426
Razpotnik Janja, Matka 57, Prebold, osebno izkaznico, št. 001705486.
gnh-159439
Rebec Karin, Dolomitskega odreda 8,
Postojna, osebno izkaznico, št. 1427224.
gnk-159386
Rojc Igor, Kubed 66/a, Gračišče, osebno
izkaznico, št. 780950. gnp-159381
Schwarzmann Urška, Cesta Andrej Bitenca 122, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001120794. gnh-159864
Sergaš Blaž, Celovška 50, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1214596.
gnx-159348
Simonič Sandi, Opekarniška 8/b, Celje,
osebno izkaznico, št. 1226259. gns-159528
Sitar Valentin, Savlje 58, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000952096. gnn-159708
Skaza Martina, Meljski hrib 83, Maribor, osebno izkaznico, št. 001067314.
gnm-159909
Slak Janez, Verovškova ulica 44/d,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 685114.
gnn-159883
Sluga Robert, Litrje 36, Ponikva, osebno
izkaznico, št. 000447093. gnh-159789
Smrekar Gordana, Jurjevica 44, Ribnica, osebno izkaznico, št. 001164361.
gnt-159802
Smrekar Roberto, Gabrov trg 23, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000924101.
gnp-159606
Snoj Vera, Šišenska 5, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000463442. gnf-159591
Sovinc Maja, Povšetova 38, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001135819.
gng-159565
Stariha Veronika, Hudo 16, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 1181261. gnb-159370
Stojanoski Andraž, Štefetova ulica 15,
Šenčur, osebno izkaznico, št. 1224526.
gnr-159529
Strahovnik Helena, Straža pri Novi cerkvi 3, Nova Cerkev, osebno izkaznico, št.
000790509. gns-159428
Strajnar Franci, Glavarjeva ulica 28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000074461.
gnj-159487
Suljić Mateja, Ulica bratov Kotar 2,
Trzin, osebno izkaznico, št. 000805141.
gnb-159699
Sušnik Tjaša, Mlaška cesta 59,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001104942.
gng-159490
Šarfer Terezija, Krčevinska 51, Maribor, osebno izkaznico, št. 000961088.
gni-159638
Šauperl Nataša, Plečnikova 3, Maribor, osebno izkaznico, št. 001656291.
gni-159913
Šerjak Stanislav, Topniška 45, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000791593.
gnw-159824
Šifrar Seta, Žiče 25A, Loče pri Poljčanah, osebno izkaznico, št. 000551682.
gnr-159629

Št.

Šifrer Igor, Jezerska cesta 76A,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001038949.
gnh-159414
Šilc Sabina, Prešernova 32, Trzin, osebno izkaznico, št. 000358725.
gnk-159836
Šimnovec Jaka, Selnik 17, Ig, osebno
izkaznico, št. 001547765. gnl-159535
Šinkovec Aleš, Kvedrova 22, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001095709.
gnh-159589
Šinkovec Robert, Srednja kanomlja
34, Spodnja Idrija, osebno izkaznico, št.
000381653. gnx-159898
Škof Stanislava, Ljubeljska 20, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 295486.
gnn-159483
Škrijelj Senad, Rusjanov trg 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000972463.
gnw-159349
Šušteršič Jure, Pod kostanji 49, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000481124.
gnh-159964
Švajger Drago, Ulica Ruške čete 16,
Ruše, osebno izkaznico, št. 000901694.
gnq-159630
Švetak Irena, Svarunova 11, Maribor, osebno izkaznico, št. 000545859.
gnz-159421
Todorić Saša, Beljaška 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000975738.
gnw-159874
Tonkli Matjaž, Breginj 119, Breginj, osebno izkaznico, št. 001055026.
gng-159590
Topčagić Fahrudin, Plešičeva 27,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 594046.
gne-159342
Tršinar Zvonka, Gornji Rudnik III
/ 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001495579. gnq-159580
Turk Andrej, V Mlinu 55, Šempeter pri
Gorici, osebno izkaznico, št. 000153078.
gnx-159498
Urajnar Stanko, Češence 17, Mirna
Peč, osebno izkaznico, št. 000606406.
gnf-159616
Urek Dario, Stara vas 83, Bizeljsko, osebno izkaznico, št. 000340859.
gnq-159705
Urgl Primož, Brilejeva ulica 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 388108.
gng-159890
Valič Iztok, Klunova 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000695479. gnd-159718
Vatovec Marjetka, I. Regenta 4, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001012094.
gnw-159624
Vavdi Mitja, Spodnji Kraj 27, Prevalje, osebno izkaznico, št. 001263175.
gnh-159764
Veselaj Sadri, Mariborska ulica 23,
Zgornja Polskava, osebno izkaznico, št.
1792402. m-961
Vidmar Anica, Šmihel 58, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 691513.
gnh-159389
Vidov Adam, Prški Kozjak 40, Velenje, osebno izkaznico, št. 001494004.
gnb-159395
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Vidovič Ivan, Gradišča 8, Cirkulane, osebno izkaznico, št. 001553267.
gnz-159621
Vilotić Vukašin, Hruševje 73, Hruševje, osebno izkaznico, št. 000247480.
gnf-159766
Vranješ Djuradj, Gregorčičev drevored
5, Ptuj, osebno izkaznico, št. 714934.
gny-159372
Vratnar Janez, Sallumines 5B, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000651606.
gnt-159977
Vrbovšek Milka, Šarhova 30, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000390589.
gne-159717
Vrhovec Angela, Viška 69, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 105229.
gnd-159343
Zbil Marija, Pesnica 64/n, Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
001740757. m-955
Zmazek Marjan, Kuršinci 18, Mala Nedelja, osebno izkaznico, št. 000816667.
gnl-159860
Zorić Mirko, Ob gozdu 18, Maribor, osebno izkaznico, št. 000579632.
gny-159797
Zupančič
Anton,
Vevška
cesta
29C, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000350784. gnq-159730
Zupančič Peter, Roška cesta 5, Dolenjske Toplice, osebno izkaznico, št.
001461386. gnb-159595
Zupanič Tement Andrej, Prvomajska
ulica 31, Maribor, osebno izkaznico, št.
000384528. gnh-159914
Židan Andreja, Hladilniška pot 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 507021.
gnk-159561
Živanović Jelena, Poljanska 66/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 60355.
gnb-159845
Žnidarič Marija, Črešnjevci 41, Gornja Radgona, osebno izkaznico, št.
000150426. gnw-159599
Žula Peter, Langusova 24/a, Radovljica,
osebno izkaznico, št. 473697. gnx-159373

Vozniška dovoljenja
Adamič Monika, Rašiška ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1777175, reg. št. 89695. gnf-159691
Alić Amela, Kidričeva cesta 57B, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/
hBGH, št. S001734537, reg. št. 32377, izdala UE Velenje. gnw-159628
Anakiev Zlatko, Alojza Rabiča 31, Mojstrana, vozniško dovoljenje, št. S 1175151,
izdala UE Jesenice. gnl-159335
Balajić Marija, Gregorčičeva ulica 27,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1625992, reg. št. 124963, izdala UE
Maribor. gnv-159325
Balkovec Jože, Drenovec 1/a, Vinica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
4869, izdala UE Črnomelj. gno-159507
Barle Andrej, Cesta B. Kraigherja
8A, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. A
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do 50km/h BGH, št. S1815049, reg. št.
22575. gnn-159933
Batistič Anata, Gradnikove brigade 49,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 44128, izdala UE Nova Gorica. gnq-159330
Bećić Hasan, V Dubovik, Bosanska
Krupa, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1107176, reg. št. 211578. gnm-159934
Bedič Janez, Budinci 17, Šalovci, vozniško dovoljenje, reg. št. 32059. gnh-159664
Benulič Miroslav, V Murglah 181,
Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 80/2004.
gnl-159485
Beranič Rado, Grajana 66, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S748651,
izdala UE Ptuj. gnt-159452
Bergant Draga, Hruševska cesta
70, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S1795170, reg. št. 259954.
gnp-159831
Berk Matej, Sp. Sečovo 25B, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 14024, izdala UE Šmarje.
gnj-159912
Birk Patricija, Jarška cesta 75, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h
BGH, št. S1819360, reg. št. 39815, izdala
UE Domžale. gnr-159729
Blatnik Jože, Ambrus 12A, Zagradec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1755419, reg. št. 28603, izdala UE Grosuplje. gni-159488
Bolšec Nataša, Naklo 9, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7501,
izdala UE Črnomelj. gnc-159419
Britovšek Trampuš Barbara, Jakčeva
ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 1711018, reg. št. 229323,
izdala UE Ljubljana. gni-159463
Bruketa Lara, Šmarje 136, Šmarje, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S1452655, reg. št. 46575, izdala UE Koper. gnq-159680
Cerar Frančiška, Stritarjeva ulica 8,
Dob, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/hBGH, št. S002103843, reg. št. 29998,
izdala UE Domžale. gns-159553
Cimerman Eva, V Murglah 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S2342, reg. št. 180805. gno-159582
Colja Domen, Gregorčičeva ulica
5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1096971, reg. št. 213820.
gnu-159526
Cuderman Katja, Bašelj 3A, Preddvor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1560926, reg. št. 424. gnh-159814
Čampa Jaka, Ulica Slavka Gruma 76,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 35394. gny-159547
Černeka Arsen, Gregorja Žiberne 1, Divača, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S835714, reg. št. 12990. gnw-159399
Čivre Silvijan, Trimlini št. 64i, Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 5034, izdala UE Lendava. gnc-159644
Čuček Ivan, Neubergerjeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AB-
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CEGH, št. S 1996727, reg. št. 198162,
izdala UE Ljubljana. gnq-159380
Ćulibrk Jovanka, Na Jami 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1871798, reg. št. 54743, izdala UE Ljubljana. gne-159471
Dacar Darja, Topole 47, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1348085,
reg. št. 35313. gny-159472
Djekić Savo, Pivovarniška ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1763255, reg. št. 105001, izdala UE
Ljubljana. gnh-159339
Dolenc Marjan, Obrtniška cesta 13 B, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 1840, izdala UE Trbovlje. gns-159453
Dolenec Tomaž, Švarova ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S1165077, reg. št. 218632. gnw-159974
Dražetić Mirjana, NHM 21, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
12693. gnh-159514
Dreo Peter, Vosek 15C, Pernica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S911396, reg.
št. 94397. gng-159690
Drobnik Peter, Rovt pod Menino 38,
Šmartno ob Dreti, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, reg. št. 11631, izdala UE
Mozirje. gnv-159925
Eberlinc Rudolf, Borova vas 1, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S878433, reg. št. 66393. gnf-159916
Faganelj Aleš, I. Regenta 8, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 30438, izdala UE Nova Gorica.
gnf-159666
Fakin Miran, Trebež 26, Artiče, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 9323,
izdala UE Brežice. gnj-159787
Faletič Mitja, Kred 48, Kobarid, vozniško dovoljenje, št. S1506675, izdala UE
Tolmin. gnk-159661
Falnoga Ingrid, Tržaška cesta 39, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1482415, reg. št. 240812, izdala UE Ljubljana. gnf-159466
Filipović Darko, Cesta na Roglo 11B,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, reg. št. 15361. gnx-159573
Firer Alojz, Zg. Grušovje 10A, Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S000408415, reg. št. 590. gnv-159825
Gačnik Mihael, Sokolska ulica 14, Mirna, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
11789, izdala UE Trebnje. gnv-159575
Gantar Irena, Ljubljanska cesta 96,
Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1335242, reg. št. 21577.
gng-159865
Gantar Riko, Podsmreka 3/j, Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1707934, reg. št. 169875, izdala UE Ljubljana. gnf-159341
Gogala Tatjana, Miklošičeva cesta 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2027918, reg. št. 48395, izdala UE
Ljubljana. gnf-159366
Golob Danijel, Ptujska 48A, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S674132, reg. št. 101620.
gnb-159445

Gorjanc Martin, Lackova cesta 235,
Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št. S1912098, reg. št. 58391.
gnx-159323
Gorjup Rok, Ljubljanska cesta 6, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1131516, reg. št. 19596, izdala UE Grosuplje. gnf-159491
Gosak Primož, Kurirska pot 5, Selnica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001282637, reg. št. 8818, izdala UE
Ruše. m-957
Gracer Polonca, Petelinkarjeva 7, Kisovec, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h BGH, št. S1819171, izdala UE Zagorje ob Savi. gnw-159774
Gračnar Anton, Dole 45, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št. 8190,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnb-159920
Grahek Staša, Velika Čolnarska ulica
8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1454659, reg. št. 175612.
gns-159828
Grintal Primož, Partizanska cesta
12B, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat.
BCGHE, št. S000384310, reg. št. 1601.
gng-159540
Grošelj Peter, Godovič 124, Godovič,
vozniško dovoljenje, št. S000142724, reg.
št. 4983. gnr-159779
Grošelj Stojan, Clevelandska ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1014393, reg. št. 2954. gnf-159966
Hameršak Sonja, Bukovci 103A, Markovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1967549, izdala UE Ptuj. gny-159672
Hedžić Elvir, Cesta dveh cesarjev
104/g, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1298575, reg. št. 226042, izdala UE Ljubljana. gnx-159973
Hlebec Štefan, Goriška ulica 23A, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000674049, reg. št. 76919, izdala UE
Maribor. gne-159442
Hočevar Igor, Gestrinova ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S1916151, reg. št. 146041. gnt-159927
Honn Matevž, Renški Podkraj 48, Renče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
34991. gnz-159546
Horvat Antonija, Brodarjev trg 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S2085807, reg. št. 216362, izdala UE
Ljubljana. gnh-159939
Hribar Kristina, Polje 17, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1171846, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnv-159900
Hribar Polona, Lončarska steza 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1001674, reg. št. 201373.
gnb-159820
Hriberšek Monika, Velika Pireška 32,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1830213, izdala UE
Žalec. gne-159642
Hrovat Grum Matjaž, Ulica Ivana Roba
67, Novo mesto, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S1388657, reg. št. 27189.
gnx-159948
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Hussu Jure, Reboljeva ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001163587, reg. št. 219047. gni-159963
Ivančič Martina, Gažon 45A, Šmarje,
vozniško dovoljenje, št. S1217010, reg.
št. 43536. gnr-159454
Janžekovič Vojko, Ličenca 21, Loče
pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 14185. gng-159440
Jazbinšek Gašper, Miklavž pri Taboru 8, Tabor, vozniško dovoljenje, kat. A
-125, GH, št. S 1829999, izdala UE Žalec.
gne-159496
Jeleč Ileana, Sicciole 75, Sečovlje Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12757. gno-159607
Jelušič Branka, Bernetičeva 14, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 17954, izdala UE Koper.
gnz-159821
Jenko Marjan, Šmarheta 34, Šmarješke Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 7872, izdala UE Novo mesto. gnx-159548
Jeretina Mojca, Vrhovlje 5, Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
701499, reg. št. 29002, izdala UE Domžale. gnc-159469
Jerman Bojan, Gabrovnik 8 / f, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 7721. gns-159653
Jež Martina, Zabretova ulica 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1989362, reg. št. 195787. gnr-159829
Juvan Simona, Milčinskega 13, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1957042, reg. št. 33266. gnv-159400
Južnič Iztok, Stritarjeva 3, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 43670, reg. št. 43949. gnw-159324
Kacin Matija, Morsko 10, Kanal, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 48565,
izdala UE Nova Gorica. gnu-159676
Kalan Valentin, Zbilje 35, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S1419145, reg. št. 224407. gnh-159714
Katalenič Mirko, Štrekljeva ulica 76,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000911469, reg. št. 90092. gnu-159901
Kavčič Peter, Cesta Komandanta Staneta 16, Litija, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. S1942780. gno-159882
Kekec Adrijana, Gasilska ulica 5,
Ruše, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001650162, reg. št. 3060, izdala UE
Ruše. m-949
Kenda Maja, Podbreg 3, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S64624, izdala UE
Tolmin. gnf-159541
Kerčmar Matjaž, Platiševa ulica 11, Idrija, vozniško dovoljenje, št. S001521850,
reg. št. 9534. gnc-159569
Kirič Marjanca, Lužiško-srbska ulica 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S167718, reg. št. 11350.
gnr-159479
Klimovič Jožica, Moste 37, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
507, izdala UE Kamnik. gnf-159566
Koder Branko, Zg. Velka 98, Zgornja
Velka, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,

Št.

št. S001360234, reg. št. 12627, izdala UE
Pesnica. m-953
Kohek Dejan, Pot na črno 26, Vodice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1365690, reg. št. 234136, izdala UE
Ljubljana. gnw-159849
Kokol Bernarda, Preglov trg 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S2030399, reg. št. 127318. gnw-159474
Kolbe Maja, Preglov trg 12, Ljubljana,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 21/2004. gnx-159398
Kolenc Sandi, Polje 30, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1335983, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnp-159406
Kosem Rok, Dvoržakova ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/
h BGH, št. S1873515, reg. št. 1873515.
gni-159738
Kosi Ludvik, Kamniška graba 50, Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S670458, reg. št. 29262. gnl-159410
Košir Katja, Ugovec 1, Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S001689980, reg. št. 24700, izdala UE
Slovenjska Bistrica. gnz-159721
Kovačič Tanja, Rusjanov trg 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 2030213, reg. št. 266902, izdala UE Ljubljana. gni-159338
Kramberger Roman, Dupleška 313C,
Maribor,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BFGH, št. S1494189, reg. št. 60623.
gnq-159905
Kranjc Janja, Dolenja vas 6/a, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1858704, reg. št. 9913, izdala
UE Cerknica. gng-159365
Kržišnik Ciril, Pod kostnji 38, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S2087405, reg. št. 81182. gnp-159931
Lamovšek Boštjan, Dolenjska cesta
119, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S1792639, reg. št.
196397. gnb-159695
Lavrinšek Milana, Trg revolucije 2A, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 6629, izdala UE Trgovlje. gnw-159449
Lesjak Martin, Moškanjci 46B, Gorišnica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S1074751, izdala UE Ptuj. gns-159678
Leskovar Bojan, Lancovo 46, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1934246, reg. št. 29826. gnw-159674
Lomšek Bogdan, Črniče 73, Črniče, vozniško dovoljenje, št. S 1927428.
gnd-159318
Lovrenčič Franc, Krčeviha pri Vubergu
22, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. S983467, izdala UE Ptuj. gnh-159739
Lozar Anton, Prešernova cesta 82,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S2022933, reg. št. 19009, izdala UE Grosuplje. gnd-159818
Lukan Lučka Marija, Rusjanov trg
10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S1796468, reg. št. 150207.
gnc-159969
Malnar Simon, Streliška 25, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
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BGH, št. S1730851, reg. št. 14351.
gng-159640
Manojlović Blagoje, Kajuhova 13, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 10772, izdala UE Postojna.
gny-159497
Maretič Debeljak Karmen, Zgornja Senica 2C, Medvode, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S15642. gnv-159850
Marolt Jernej, Pod žago 2, Velike Lašče, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1615370, reg. št. 245972, izdala UE Ljubljana. gnj-159437
Matić Dejan, Zabretova ulica 15/d,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1597401, reg. št. 256485, izdala UE
Ljubljana. gnb-159345
Mernik Tadej, Kolačno 4, Loče pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. AGH, reg.
št. 15525. gnw-159499
Mešić Šemsudin, Cesta 1. Maja 28,
Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 8387, izdala UE
Hrastnik. gnt-159552
Mihelič Peter, Zg. Veterno 14, Križe,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S001780252, reg. št. 309, izdala UE Tržič. gnq-159805
Mikuš Dušan, Po na Fužine 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/
h BFGH, št. S22274, reg. št. 150343.
gnk-159586
Milanović Ravter Suzana, Hrastje 35C,
Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S916389, reg. št. 100064. gnu-159651
Mis Gašper, Kamnikarjeva ulica
31, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S1824186, reg. št. 149574.
gnv-159975
Modrijan Lidija, Pot k ribniku 26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1792936, reg. št. 260177, izdala UE
Ljubljana. gno-159457
Modrin Stanislav, Posvaec 61, Podnart, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1428715, reg. št. 26633, izdala UE Radovljica. gnd-159393
Momčilović Dejan, Gregorčičeva ulica
11, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S001568372, reg. št. 37745, izdala UE Domžale. gnz-159696
Muršič Vanja, Arbajterjeva 7, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1569518,
izdala UE Ptuj. gne-159817
Nasufović Damir, Vodnikova cesta
17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1136048, reg. št. 214181.
gnl-159560
Nikič Dalibor, Šercerjeva cesta 18, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1890310, reg. št. 33752, izdala UE Velenje. gng-159515
Nunar Monika, Zminec 116, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 43886, izdala UE Kranj. gnr-159754
Obranovič Uroš, Ul. heroja Marinclja
10, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1731629, reg. št. 12409, izdala UE Kočevje. gnz-159396
Odlazek Henrik, Puterlejeva ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
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št. S 1799363, reg. št. 88012, izdala UE
Ljubljana. gnm-159409
Ogrizek Anton, Spodnje Gameljne 9B,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S1800356, reg. št. 147095.
gnz-159571
Okoliš Pavel, Valvazorjev trg 5, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1246409. gnk-159886
Omladič Bojana, Ložnica 7C, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S2013211, izdala UE Žalec. gni-159788
Orel Neva, Doljna Košana 9, Košana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
2414, izdala UE Postojna. gnr-159679
Orož Borut, Žagarska pot 12, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S73802, reg. št. 9834, izdala UE Slovenj
Gradec. gnw-159524
Pajnič Tina, Janeza Puharja 10,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BEH, št.
S1259257, reg. št. 43443. gnf-159816
Pavelešek Igor, Draga 6, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGHCE, reg. št.
7641, izdala UE Hrastnik. gnc-159319
Pavić Darko, Mrzlava vas 3, Krška vas,
vozniško dovoljenje, reg. št. 12274, izdala
UE Brežice. gnr-159404
Pavlaković Mirko, Bregarjeva ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1286608, reg. št. 227254, izdala UE
Ljubljana. gng-159390
Pavzin Matej, Franca Baliča 4, Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 39702, izdala UE Nova
Gorica. gnv-159550
Pertnač Stanko, Dobrova 24, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, reg. št.
10879. gnu-159776
Petelinšek Bojan, Bukovec 4, Zgornja Polskava, vozniško dovoljenje, kat.
A-50km/h, BGH, št. S001840269, reg.
št. 24905, izdala UE Slovenska Bistrica.
m-960
Petrič Jožica, Duplje 27, Vipava, vozniško dovoljenje, št. S491702. gnl-159660
Petrović Zoltan, Ulica Metoda Mikuža
16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S1760958, reg. št. 172367.
gnk-159686
Pirc Anton, Melikova ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1550882, reg. št. 151308, izdala UE Ljubljana. gnn-159433
Pirih Sebastijan, Trnovlje 54, Cerklje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1347534, reg. št. 51344, izdala
UE Kranj. gnj-159362
Planinšič Marija Milena, Kolarjeva
ulica 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S688469, reg. št. 87853.
gnl-159710
Plesničar Vladimir, Kred 35, Kobarid,
vozniško dovoljenje, št. S1669160, izdala
UE Tolmin. gnj-159662
Plot Boštjan, Ilešičeva ulica 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1822219, reg. št. 193080. gnw-159724
Podčedenšek Urška, Vosek 3D, Pernica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
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S408218, reg. št. 8944, izdala UE Šentjur
pri Celju. gni-159538
Podgornik Marija, Vrtovin 32, Črniče,
vozniško dovoljenje, št. S000018594.
gng-159740
Podgornik Uroš, Vrtojba, Ulica 9. septembra 128, Bovec, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 38890, izdala UE Nova
Gorica. gno-159332
Pogačić Alojz, Dobrova 8, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S001480256,
reg. št. 9593, izdala UE Ruše. m-954
Pogačnik Franc, Nova vas 65, Zgornja Besnica, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. S1533010, reg. št. 26621,
izdala UE Kranj. gnv-159450
Polše Danijel, Milana Skrbinška 3, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1511190, reg. št. 112366. gni-159413
Ponedelek Milan, Rojčeva ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S1706306, reg. št.
97979. gnn-159608
Postružnik Barbara, Zg. Porčič 57,
Sv.trojica v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1619276, reg. št. 12725,
izdala UE Lenart. gnp-159331
Potokar Tjaš, Koritno 1, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1963008, reg.
št. 28907. gnk-159311
Pranjić Ivo, Ulica Laze 10, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km7hBCGH,
št. S1673013, reg. št. 57589, izdala UE
Kranj. gnh-159564
Praprotnik Suzana, Rusjanov trg
3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1489785, reg. št. 244736.
gnz-159971
Rabič Mojca, Cesta I/11, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1507616, reg. št. 26674, izdala UE Velenje. gne-159517
Rampre Robert, Polzela 286, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S1211390.
gns-159403
Rašić Jasmin, Podlubnik 152, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 30267, izdala UE Škofja Loka.
gnn-159533
Rauter Andrej, Runkova ulica 30, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S2097102, reg. št. 267862. gnd-159593
Rebernik Gašper, Povšetova ulica
18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1488365, reg. št. 206386.
gnl-159685
Rebolj Dušan, Slovenska cesta 9A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S933022, reg. št. 189315. gnr-159879
Recek Jožef, Černelavci, Dolga ulica 2,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg.
št. 30305. gnn-159333
Rejc Obranovič Vesna, Opalkovo 9,
Velike Lašče, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S1827400, reg. št.
138302. gnl-159835
Rojc Igor, Kubed 66/a, Gračišče, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1554529,
reg. št. 47579. gnt-159327
Rupnik Uroš, Vrtovin 110, Črniče,
vozniško dovoljenje, št. S1927045,

reg. št. 18372, izdala UE Ajdovščina.
gnm-159659
Sagadin Renata, Bukovc 177A, Markovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1518782, reg. št. 45194. gnt-159352
Seferagić Aladin, Poljanska cesta
66/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1504288, izdala UE Ljubljana.
gnz-159846
Selimović Sedina, Andreaševa ulica
14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S ¸869691, reg. št. 262862, izdala UE Ljubljana. gnd-159368
Simonič Sandi, Opekarniška cesta 8/b,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1225509, reg. št. 44519, izdala UE Celje.
gnq-159530
Sitar Valentin, Savlje 58, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S2031252, reg. št. 82343. gnm-159709
Skaza Martina, Meljski hrib 83, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/
h BGH, št. S1692053, reg. št. 117189.
gnn-159908
Slak Janez, Verovškova ulica 44/d,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1795579, reg. št. 27102, izdala UE
Ljubljana. gnm-159884
Srdarev Elver, Gozdna ulica 5, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1126733, reg. št. 110801. gnl-159910
Strajnar Franci, Glavarjeva ulica
28, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S1864901, reg. št. 44819.
gnk-159486
Stranščak Alan, Šmarje 206, Šmarje,
vozniško dovoljenje, št. S991038, reg. št.
24195, izdala UE Koper. gnv-159675
Suljić Mateja, Ulica bratov Kotar 2, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S001801681, reg. št. 19568, izdala UE Domžale. gnc-159698
Šepic Boris, Sokolska ulica 16, Mirna,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
S1915278, reg. št. 4706, izdala UE Trebnje. gnj-159587
Šestir Aleksandra, Vodnikova cesta
8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1503635, reg. št. 245889.
gnm-159359
Šic Blanka, Zagrebška cesta 67,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S863817, reg. št. 21829, izdala UE Ptuj.
gnk-159736
Šilc Sabina, Prešernova 32, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S001907955, reg. št. 30152.
gni-159838
Šinkovec Robert, Srednja kanomlja 34,
Spodnja Idrija, vozniško dovoljenje, št.
S001887556, reg. št. 7320. gnd-159897
Širca Albert, Senčna pot 5, Portorož
- Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. SI26827, reg. št. 609, izdala
UE Piran. gnw-159549
Škrijelj Senad, Rusjanov trg 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1503225, reg. št. 228612. gnu-159351
Škulj Špela, 30. Divizije 13 C, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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reg. št. 45883, izdala UE Nova Gorica.
gnd-159668
Šon Dragica, Migojnice 122, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S903938,
izdala UE Žalec. gnc-159894
Šorli Maja, Prvačina 41 B, Prvačina, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 47963, izdala UE Nova Gorica.
gnt-159677
Špolar Alojz, Delavska ulica 17, Moravske Toplice, vozniško dovoljenje, reg. št.
15160. gnu-159551
Špringer Rudolf, Stari dvor 25, Radeče, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
207973, izdala UE Laško. gns-159353
Štajnbaher Jernej, Ulica Metoda Mikuža 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S1707737, reg. št.
257517. gnu-159826
Štefanec Sonja, Belokranjska ulica
11, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BFGH, št. S1643896, reg. št.
61719. gnp-159631
Tavželj Tomaž, Radizel, Vilenska cesta
98, Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/hBGH, št. S 1936471, reg. št.
116476, izdala UE Maribor. gnu-159501
Tončetič Sonja, F. Bidovca 2, Izola Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 6889, izdala UE Izola. gnu-159326
Trilar Anica, Drulovka 8, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BEH, št. S1087234,
reg. št. 39911. gnc-159669
Trobec Cilka, Cesta Andreja Bitenca
152A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S1996637, reg. št.
116062. gne-159892
Turk Andrej, V mlinu 55, Šempeter pri
Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 44007, izdala UE Nova Gorica.
gnm-159334
Vajda Franc, Dravska ulica 20, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, reg.
št. 222951, izdala UE Ptuj. gnr-159554
Verčič Dejan, Kogovškova ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1526273, reg. št. 195536. gne-159842
Veselaj Sadri, Mariborska uliica 23,
Zgornja Polskava, vozniško dovoljenje,
kat. A-50km/h, BGH, št. S001937975, reg.
št. 90594, izdala UE Maribor. m-962
Vicman Karina, Gasilska ulica 5, Selnica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S000587132, reg. št. 4856, izdala UE Ruše. m-958
Vidic Gašper, Ruska ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1524438, reg. št. 246403. gnb-159870
Vidnjevič Branko, Pavnoviči 1, Adlešiči, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
4177, izdala UE Črnomelj. gnk-159636
Vlah Matjaž, Novo polje cesta XXI 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S293141, reg. št. 187109. gnt-159477
Vrčon Robert, Dobravlje 10/e, Dobravlje, vozniško dovoljenje, št. S 1335639,
reg. št. 12770, izdala UE Ajdovščina.
gnz-159371
Zagajšek Aleš, Šentvid 63, Grobelno,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, reg. št.
10790. gni-159438

Št.

Zagožen Špela, Travniška 3, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
40197. gnr-159654
Zajc Mojca, Polje cesta XX 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S1613835, reg. št. 224768.
gng-159840
Zupan Andrej, Sajovčevo naselje 38,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. S
1634774, reg. št. 53522, izdala UE Kranj.
gnq-159880
Zupančič Anton, Vevška cesta 29C,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1871317, reg. št. 98189. gnp-159731
Zupančič Peter, Roška cesta 5, Dolenjske Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, reg. št. 33447, izdala UE Novo
mesto. gnc-159594
Železnik Franc, Gallusova 9/a, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, št. S
709066, reg. št. 2847, izdala UE Ribnica.
gnr-159429
Židan Andreja, Hladilniška pot 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S2081210, reg. št. 197579. gnq-159609
Žumer Maja, Finžgarjeva ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1710275, reg. št. 126165. gnl-159510

Zavarovalne police
Baznik Edvard, Cerklje 34, Cerklje
ob Krki, zavarovalno polico, št. 413239,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d..
gnd-159543
Humar Zvonimir, Begunjska 2A, Lesce,
zavarovalno polico, št. 41401000038, izdala zavarovalnica Slovenica. gng-159915
Kavčič Polonca, Minalovci 34, Ivanjkovci, zavarovalno polico, št. AO625569,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d..
gng-159665
Koželnik Rudolf, Starše 7, Starše, zavarovalno polico, št. AO 636694, izdala
zavarovalnica Slovenica. m-944
Limani Agin, Cesta Kozjanskega obreda 1, Senovo, zavarovalno polico, št.
AO00101690701, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d.. gnb-159545
Maršić Marjan, Golouhova 9, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 651396, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.. gnk-159611
Mate Romana, Fram 25, Fram, zavarovalno polico, št. 00101636336, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.. gnn-159808
Pohorec Anita, Sladki vrh 58, Sladki
Vrh, zavarovalno polico, št. AO 624645,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-945
Polanc Boštjan, Visole 154 A, Slovenska Bistrica, zavarovalno polico, št.
00101628727, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.. gno-159807
Salijaj Haso, Cesta Vdv - Brigade 20,
Dol pri Hrastniku, zavarovalno polico, št.
244769, izdala zavarovalnica Tilia d.d..
gne-159667
Selišek Gorazd, Draženska cesta 30,
Ptuj, zavarovalno polico, št. 00101625369.
gnq-159455
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Šolar Janez, Praprotno 5, Selca, zavarovalno polico, št. AO 219929, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnh-159314
Šrajlehner Miše Mirjana, Goriška 19/
b, Maribor, zavarovalno polico, št. AO
625589 AK 202895, izdala zavarovalnica
Slovenica. m-963
Tomšič Irena, Cesta v Mestni log
40B, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
233878, izdala zavarovalnica Tilia d.d..
gnn-159558
Zagorjan Barbara, Črni potok pri Kočevju 1, Kočevje, zavarovalno polico, št.
1362313 in zeleno karto št. 1020630, izdala zavarovalnica Adriatic. gnj-159312
Želježnjac Anton, Kidričeva 23, Črnomelj, zavarovalno polico, št. AO
785012, izdala zavarovalnica Tilia d.d..
gnp-159806

Spričevala
Ankovič Božidar, Selnica ob Muri 187,
Ceršak, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje živilske šole Maribor, smer živilec
pek, izdano leta 1995. m-951
Briški Ines, Rob 12, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in 3. letnika Srednje frizerske šole v Ljubljani. gnd-159868
Čerin Tomaž, Titova 88, Senovo, diplomo Centra srednjih šol tehniške in
družboslovne usmeritve, Velenje izdano
leta 1989, smer rudar in rudarski tehnik.
gnp-159656
Debenjak Lilijana, Plešivo 17, Dobrovo v Brdih, spričevalo 2. letnika Srednje
ekonomske šole v Novi Gorici za poklic
ekonomski tehnik. gnx-159798
Goršek Leopold, Lokovina 2, Dobrna,
spričevalo o zaključnem izpitu Tehnične
elektro šole v Velenju - RŠC Velenje, izdano leta 1978. gno-159432
Jurca Nataša, Ferrarska 17, Koper Capodistria, spričevalo 3. letnika Gimnazije Koper, izdano leta 2003. gnb-159895
Kos Anže, Velika Preska 1, Litija, spričevalo 1., 2. in 3. razreda OŠ Litija, podružnica Polšnik. gnd-159893
Kovač Kaja, Ilirska ulica 36, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane
v Ljubljani, izdano leta 2003. gnl-159310
Kožar Janez, Iglenik pri Veliki Loki 10,
Velika Loka, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole tehničnih usmeritev Novo
mesto, izdano leta 1983. gnv-159525
Krautberger Katja, Izlake 15, Izlake,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje strojne šole v Domžalah, izdano leta 1996 in
1997. gnx-159873
Kužner Samo, Fram 191, Fram, diplomo Srednje živilske šole v Mariboru, izdana leta 1992. m-947
Maučec Ivan, Zg. Velka 84, Zgornja
Velka, spričevalo o končani Osnovni šoli
Sladki vrh, izdano leta 1996. m-959
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Miklič Rok, Ljubljanska 66, Domžale,
spričevalo 3. letnika srednja šola Domžale, izdano leta 2003. gne-159867
Novak Ines, Hranilniška 2, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Dr. Vita Kraigerja, izdano leta 2000. gnp-159531
Pirečnik Branko, Lukovica 17C, Šoštanj, spričevalo o zaključnem izpitu ŠC
Velenje. gnv-159800
Plevnik Veronika, Kostanjek 4B, Zdole,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole Novo mestodislucirani
oddelek Črnomelj, izdano na ime Weiss
Veronika. gnu-159876
Purić Dino, Vas 11, Vrhnika, spričevalo
o končani OŠ Ivana Cankarja, izdano leta
2004. gne-159942
Rihter Robert, Rove 24, Frankolovo,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3. letnika Srednje strojne šole v
Štorah. gnp-159431
Rudl Matej, Ciringa 1, Zgornja Kungota, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gostinske turistične šole Maribor-smer gostinski tehnik, izdano leta 2000. m-942
Simić Suzana, Krimska ulica 19, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
agroživilske šole v Ljubljani. gni-159313
Stefanjuk Marjeta, Zikova 12, Kamnik,
maturitetno spričevalo Šolskega centra za
blagovni promet - komercialna šola, izdano leta 1978, izdano na ime Šek Marjeta.
gnr-159354
Stibilj Tina, Ulica Pohorskega bataljona 43, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnik
gimnazije Šentvid. gni-159588
Strajnar Mitja, Cigaletova 1, Ljubljana,
spričevalo 4. letnik gimnazije Šentvid, izdano leta 2002. gnd-159822
Štebe Leon, Majaronova 8, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Škofijske klasične Gimnazije v Ljubljana - Šentvid, izdano
leta 1998 in 1999. gnr-159854
Trampuž Miroslava, Nova ulica 2, Domžale, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Vide Janežič Poljane v Ljubljani, izdano
leta 1980 in 1981, izdano na ime 3. letnik
Šimic Miroslava, 4. letnik na ime Šimic Ravnikar Miroslava. gnt-159852
Turnšek Branko, Sp. Stari grad 14,
Krško, spričevalo o zaključnem izpitu ŠC
Krško, Poklicna kovinarska šola za poklic
Strojni Ključavničar, izdano leta 1982.
gnh-159539
Virtič Branka, Naselje heroja Maroka 14, Sevnica, spričevalo 3. letnika
gimnazije Brežice, izdano leta 2003.
gnm-159809
Vodušek Valerija, Hrenova 17, Ljubljana, spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje
šole PTT v Ljubljani. gnb-159420
Vukojević Tanja, Ulica Marije Drakslerjeve 14, Ljubljana, spričevalo 1. - 7. rezreda OŠ Oskarja Kovačiča v Ljubljani - izkaz
o učnem uspehu. gng-159715
Žigojinović Bojana, Vodovodna 108,
Ljubljana, indeks, št. 21002856, Fakulteta
za sociologijo,politologijo in novinarstvo.
leto izdaje 1980. gnd-159843
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Ostali preklici

ACTIO D.O.O., Meljanska cesta 83,
Maribor, potrdila o strokovni usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem
prometu št. 609698. Potrdilo se glasi na
priimek Senekovič Drago, Dolge Njive 2B,
2232 Voličina.. gnq-159430
Adrović Denis, Tavčarjeva 2, Jesenice,
delovno knjižico. gnp-159681
Andrejašič Matjaž, Regentova 14, Piran - Pirano, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-3488/01, VČ 015899. gnc-159544
AVTOBUSNI PREVOZI, Telče 19A, Tržišče, izvod licence Skupnosti št. 000035,
z dne 25.2.2004, izdane za avtobus FAP
Sanos 315.2T, z registrsko številko KK R2955. gne-159646
AVTOPREVOZNIŠTVO, STRANSKA
VAS 78, Žužemberk, dovolilnice hrvaške
št. D100057, 5957 za kamionske prevoze pod oznako 191/11 za leto 2003.
gnl-159435
Barlek Monika, Papirniška ulica 17, Krško, delovno knjižico. gnl-159785
Benc Rajko, Ptujska cesta 43, Pragersko, delovno knjižico. m-950
Bencek Bojan, Jablovec 23/b, Podlehnik, delovno knjižico. gng-159315
Berčan Marko, Selo pri Pancah 6,
Ljubljana, potrdilo za varno delo s traktorjem izdala Srednja kmetijska šola Kranj.
gnd-159968
Berginc
Klementina,
Brestovica
112, Komen, študentsko izkaznico,
št. 18010347, Filozofska fakulteta.
gnb-159470
Bizjak Dušan, Predmeja 148, Ajdovščina, orožni list, št. OL-8928 izdala UE
Ajdovščina. gnj-159812
Blaževič Tomi, Ukmarjeva 18, Portorož - Portorose, delovno knjižico.
gnu-159451
Cvetko Manca, Arja vas 45, Petrovče,
delovno knjižico. gnf-159416
Černe Eva, Mestni trg 9, Ljubljana, delovno knjižico. gnc-159844
EUROTEK d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber, dovolilnico za Hrvaško (191/11), št.
0004609. gnm-159459
Fetahi Adnan, Lesičjakova 3, Maribor,
izkaz o učnem uspehu Osnovne šole Prežihov Voranc od 1. do 5. razreda, izdano
leta 1986. m-943
Fijavž Darja, Toneta Melive 4, Slovenske
Konjice,
delovno
knjižico.
gnh-159689
Horvat Mirko, Vzhodna ulica 34, Maribor, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-1259/01, VČ-4179.
gnr-159329
Humar Angelca, Trnovski pristan 8,
Ljubljana, vozno karto, št. 1545 - 100%
popust, izdal LPP. gnk-159361
Igrec Aleš, Dole pri Krašcah 5, Moravče, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. -, izdala Ministrstvo RH za promet in veze. gnt-159877

Ilič Lidija, Garibaldijeva 6, Izola - Isola, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-2783/01, VČ 01-5257.
gnf-159316
Ilič Lidija, Garibaldijeva 6, Izola - Isola, potrdilo za VHF radijsko postajo, št.
26292-425/04. gne-159317
Inženirska zbornica Slovenije v skladu s 6. Pravilnikom o obliki in vsebini
izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih
inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04) ter na
podlagi obvestila Skirbe Mirkota o izgubi
izkaznice pooblaščenega inženirja, preklicuje izkaznico pooblaščenega inženirja
s številko 01886, ki se glasi na ime Marko
Skirbe, inž. grad., G-0339. Ob-21135/04
Kastelic Gregor, Vir pri Stični 107, Grosuplje, delovno knjižico. gnw-159574
Keršikla Robert, Strunjan 104, Portorož - Portorose, delovno knjižico.
gne-159542
Kocuvan Jasmina, Koroška cesta 79,
Maribor, delovno knjižico. m-956
Koderman Utič Karmen, Trubarjeva 6,
Ptuj, delovno knjižico. gni-159663
Kuleto Dušan s.p., Nad mlinščico 14,
Radeče, licenco skupnosti številka 000463
izdano dne 13.12.2003. gns-159803
Lebar Vesna, Trg Franca Fakina 3A,
Trbovlje, delovno knjižico. gno-159532
Lesjak Alja, Vogelna 8, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala gimnazija Bežigrad v
Ljubljani. gnu-159726
Mahkovec Stanislav, Vevška cesta 6,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-429/96, VČ -96,
št. 00404, izdala Uprava RS za pomorstvo
leta 1996. gnj-159887
Mahkovec Stanislav, Vevška cesta 6,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za
upravljanje z VHF GMDSS postajo št. 02/
09-3376/01, izdala Uprava RS za pomorstvo v Kopru leta 2001. gni-159888
Marolt Janko, Einspielarjeva 21, Ljubljana, vpisni list za čoln, št. 26251-6728/
99, izano dne 11.06.1999. gnh-159889
Matko Vladimir, Dolnja Bitnja 11, Prem,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02-13-1376-01, VČ-4101/01, izdala
Luška kapitanija v Kopru dne 26.4.2001.
gnk-159811
Miholič Janez, Lipovci 22, Beltinci, delovno knjižico. gnp-159456
Novak Anton, Brilejeva 12, Ljubljana,
delovno knjižico. gne-159567
Osebek Emerik, Gornji Ključarovci
38, Sveti Tomaž, orožni list, št. OL-2003.
gne-159767
Pohar Jurij, Pod vrbami 25, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-2431/01, VČ 01-5352,
izdala Uprava RS za pomorstvo v Kopru.
gnx-159673
Ruper Marjana, Dol. Skopice 64, Krška
vas, delovno knjižico. gnx-159448
Sanchez Marin Jožef, Jamova cesta 60, Ljubljana, delovno knjižico.
gnn-159458
SLUŽBA VLADE ZA EVROPSKE, Šubičeva 11, Ljubljana, letne prenosne vozovnice za mestni potniški promet Ljubljana
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številka 168 za leto 2004 izdana za Službo
vlde RS za evropske zadeve, Šubičeva 11,
1000 Ljubljana. gnd-159493
Smiljanić Zoran, Ulica Tuga Vidmarja 2,
Kranj, delovno knjižico. gnv-159700
Sušnik Marko, Prušnikova 42, Ljubljana, potrdilo o preizkusu znanja usposobljenosti za voznika izrednih prevozov
številka 550, izdano dne 14.3.2001 izdal
Be & Be izobraževanje in usposabljanje
d.o.o., Kranj.. gnf-159516
Šček Ivan, Laknerjeva 20, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Šentvid,
Ljubljana. gnb-159520
Šuler Marjeta, Šaranovičeva 7A, Celje,
delovno knjižico. gnm-159834

Št.

Tavčar Frank, Poljane 57, Poljane nad
Škofjo Loko, kotelne knjižice plinohrama,
proizvajalca ITPP Ribnica, volumna 1900
l, s tovarniško številko 108 in letom proizvodnje 1997.. gnc-159869
TOYOTA ADRIA d.o.o., Brnčičeva 51,
Ljubljana-Črnuče, potrdila za registracijo uvoženega vozila s številko šasije
VNKKL12380A061031, vozilo je bilo ocarinjeno po enotni carinski dekleraciji številka 5971 z dne 06.10.2003. gnk-159911
Trilar Marko, Drulovka 8, Kranj,
prometno dovoljenje za motor BMW /
F650/CS, reg.št. KR J7-20, registriran do
04.09.2005. gnn-159683
Trofimova Elena, Kasaze 84, Petrovče,
delovno knjižico. gnz-159771
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Zagernik Danilo, Pri šoli 24, Bresternica, vpisni list za čoln, št. 26251-1963/93
izanega dne 6.8.1993 za čoln KP-442.
gnl-159489
ŽAGA OHOJAK, Sergeja Mašera 2B,
Kobarid, izvod licence za vlečno vozilo
Scania R 143 HA 4X2 L z registrsko oznako GO 52-21J z veljavnostjo 25.11.200222.05.2005, vezano na osnovno licenco
št. 003140, izvod licence za priklopno
vozilo MB 2435L z registrsko oznako
GO 21-21A z veljavnostjo 25.11.2002 do
22.05.2005 vezano na osnovno licenco
št. 003140, izvod potrdila o priglasitvi prevozov za lastne potrebe za vlečno vozilo
Scania - 52-21J in za priklopno vozilo MB
- 21-21A.. gnk-159786

VSEBINA

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

5225
5225
5225

Razpisi delovnih mest

5320

Druge objave

5325

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Predhodni razpis
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Gradnje
Javni razpisi za javna naročila, ki jih bo oddal koncesionar
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Storitve

5227
5227
5227
5227
5227
5228
5228
5249
5274

Razglasi in objave
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP

5329
5329

Evidenca statutov sindikatov

5331

Odločbe in sklepi po ZPOmK

5331

Objave po 64. členu Zakona o medijih

5332

Objave po Zakonu o poštnih storitvah

5332

Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Razširitev dnevnega reda
Sklici skupščin
Nasprotni predlog

5332
5333
5333
5333
5357

Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije

5357
5357

Mednarodni razpisi

5305

Javni razpisi

5305

Javne dražbe

5320

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

5361
5361
5361
5361
5361
5365
5369
5369
5370

5285
5285
5286
5288
5289
5289
5298
5300
5302
5302
5304
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