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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. 490-35/2004-5
Ob-21239/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Generalni sekretariat vlade.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
20, 1000 Ljubljana, gp.gs@gov.si, tel.
01/478-10-00, faks 01/478-15-10.
3. Datum izbire: 30. 4. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj
dobave: sistem strežnikov s skupnim
FC diskovnim sistemom, omaro in sistemom za varnostno arhiviranje, sistem
za neprekinjeno napajanje za sistem
strežnikov, sistem za neprekinjeno
napajanje za Novellov strežnik, ki je v
uporabi v Službi za prevajanje in lektoriranje, osebni računalniki brez zaslonov
– 30 kosov, 17’’ LCD zasloni – 43 kosov,
prenosni računalniki – 5 kosov, namizni
laserski tiskalniki (lokalni) – 5 kosov (
2 kosa z optičnim čitalcem, 3 kosi brez
optičnega čitalca), lokalni barvni laserski
tiskalnik – 1 kos, mrežni barvni laserski
tiskalnik – 1 kos, namizni tintni tiskalnik
– 2 kosa, multifunkcijska naprava – 1
kos, tiskalnik za izpis žepkov – 1 kos,
zunanja CD-RW enota – 1 kos, prenosne
naprave za shranjevanje podatkov – 5
kosov, usmerjevalniki ADSL/LAN/802.11
prehod – 6 kosov, tipkovnice s SLO znaki
na PS/2 vodilih – 10 kosov; Gregorčičeva
20, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merili za dodelitev naročila sta bili ustreznost ponudbe in najnižja
ponudbena vrednost. Tiskalnik za izpis
žepkov ni bil izbran, ker zanj nismo prejeli
ponudbe.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. sistem strežnikov s skupnim FC diskovnim sistemom, omaro in sistemom
za varnostno arhiviranje (13,537.272 SIT,
24,535.608,20 SIT), prenosni računalniki
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(2,312.940 SIT, 3,427.563 SIT), namizni laserski tiskalniki brez optičnih čitalcev
(269.712 SIT, 415.296 SIT), lokalni barvni
laserski tiskalnik (629.670,04 SIT – vrednost
tiskalnika in potrošnega materiala za izpis
20.000 strani, 655.590 SIT), namizna tintna
tiskalnika 100.920 SIT, samo ena ponudba),
multifunkcijska naprava 102.888 SIT, 105.060
SIT), prenosne naprave za shranjevanje podatkov (295.980 SIT, 340.800 SIT), usmerjevalniki ADSL/LAN/802.11 prehod (182.232
SIT, samo ena ustrezna ponudba), tipkovnice s SLO znaki na PS/2 vodilih (48.720 SIT,
samo ena ponudba): SRC.SI d.o.o., Tržaška
cesta 116, p.p. 2988, 1001 Ljubljana, pogodbena vrednost: 17,059.236 SIT;
2. sistem za neprekinjeno napajanje za
sistem strežnikov (530.400 SIT, 639.120
SIT) in za Novellov strežnik, ki je v uporabi v Službi za prevajanje in lektoriranje
(50.400 SIT, 228.336 SIT), 17’’ LCD zasloni (4,736.880 SIT, 4,770.420 SIT),
mrežni barvni laserski tiskalnik (207.528
SIT, 382.980 SIT), zunanja CD-RW enota
(19.164 SIT, 28.764 SIT): ITS Intertrade Sistemi d.o.o., Leskoškova 6, 1000 Ljubljana,
pogodbena vrednost: 5,544.372 SIT;
4. osebni računalniki brez zaslonov
(6,161.040 SIT, 7,169.746,90 SIT): Liko Pris
d.o.o., Verd 100a, 1360 Vrhnika (pogodbena
vrednost: 6,161.040 SIT);
5. namizna laserska tiskalnika z optičnim
čitalcem (235.353,60 SIT, 525.300 SIT): Unistar LC d.o.o., Kotnikova 32, 1000 Ljubljana,
pogodbena vrednost: 235.353,60 SIT.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: navedene v 6. točki.
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 43-44 z dne 1. 6. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 7. 2004.
Republika Slovenija,
Generalni sekretariat vlade
Št. 404-01-62/2004
Ob-21325/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-42-00, faks
01/478-43-28.
3. Datum izbire: 18. 6. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava, vgradnja in priklop opreme za
šolske, uprave in bivalne prostore ter
prostore za praktični pouk v VIZ Višnja
Gora.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Atlas Oprema d.o.o.,
Samova 12a, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 50,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 54,623.809,04 SIT, 50,000.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 7. 2004.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 2/2004
Ob-21330/04
1. Naročnik: Komunalno podjetje Tržič,
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pristavška cesta
31, 4290 Tržič.
3. Datum izbire: 21. 6. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
instalacijski material za vodovod in
kanalizacijo, kraj dobave: Pristavška c.
31, Tržič.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena in rok dobave.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. sklop (vodovodne cevi infitingi do
2’’): Zagožen d.o.o., Cesta ob železnici 3,
Žalec,
2. sklop (vodovodne cevi od DN 50 do
DN 300): Zagožen d.o.o., Cesta ob železnici 3, Žalec,
3. sklop (fazonski komadi in armature):
Zagožen d.o.o., Cesta ob železnici 3, Žalec,
4. sklop (kanalizacijske cevi in oprema): Zagožen d.o.o., Cesta ob železnici
3, Žalec,
5. sklop (LTŽ rešetke in pokrovi): Zagožen d.o.o., Cesta ob železnici 3, Žalec.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop (vodovodne cevi infitingi do 2’’):
400.575,73 SIT brez DDV,
2. sklop (vodovodne cevi od DN 50 do
DN 300): 642.300 SIT brez DDV,
3. sklop (fazonski komadi in armature):
5,107.243,60 SIT brez DDV,
4. sklop (kanalizacijske cevi in oprema):
6,897.334,80 SIT brez DDV,
5. sklop (LTŽ rešetke in pokrovi):
1,072.952 SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: zneski ne vključujejo DDV:
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1. sklop (vodovodne cevi infitingi do 2’’):
534.424,88 SIT, 400.575,73 SIT,
2. sklop (vodovodne cevi od DN 50 do
DN 300): 759.599,70 SIT, 642.300 SIT,
3. sklop (fazonski komadi in armature):
6,202.221,52 SIT, 5,107.243,60 SIT,
4. sklop (kanalizacijske cevi in oprema):
7,195.397,12 SIT, 6,862.619,75 SIT,
5. sklop (LTŽ rešetke in pokrovi):
1,125.699,55 SIT, 1,072.952 SIT.
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 1-166/1-02,
19. 4. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 7. 2004.
Komunalno podjetje Tržič, d.o.o.
Št. 16-16/04
Ob-21331/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto, faks 07/33-21-095.
3. Datum izbire: 16. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: potrošni material po skupinah: 1.
pisarniški material; 2. papirna konfekcija; 3.
papir EKG, termo papir, 4. potrošni material
za tiskalnike in fotokopirne stroje; Splošna
bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1,
8000 Novo mesto.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– skupina 1: pisarniški material: Extra
Lux d.o.o., Cesta na Brdo 49, 1000 Ljubljana,
– skupina 2: papirna konfekcija: Europap
d.o.o., Cesta v Šmartno 5, 1000 Ljubljana,
– skupina 3: papir EKG, termo papir:
Cardio d.o.o., Peričeva 19, 1000 Ljubljana,
– skupina 4: potrošni material za tiskalnike in fotokopirne stroje: Pavlin d.o.o., Grič
9, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina 1: 5,642.215,20 SIT z DDV,
– skupina 2: 7,659.878,32 SIT z DDV,
– skupina 3: 1,204.212 SIT z DDV,
– skupina 4: 5,975.304,96 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina 1: 7,532.817,41 SIT z DDV,
5,642.215,20 SIT z DDV,
– skupina 2: 8,794.243,54 SIT z DDV,
7,659.878,32 SIT z DDV,
– skupina 3: 1,204.212 SIT z DDV,
– skupina 4: 6,318.178,22 SIT z DDV,
5,975.304,96 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 7. 2004.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 16-18/04
Ob-21332/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
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2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto, faks 07/33-21-095.
3. Datum izbire: 16. 5. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
tehnični material za popravila in vzdrževanje po skupinah:
– skupina 1: vodoinstalaterski material,
– skupina 2: elektro material,
– skupina 3: pleskarski material,
– skupina 4: gradbeni material,
– skupina 5: mizarski material;
Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. vodoinstalaterski material: Merkur
d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo,
2. elektro material: Elektronabava d.o.o.,
Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana Črnuče,
3. pleskarski material: Mavrica d.d.,
Slamnikarska cesta 1, 1230 Domžale,
4. gradbeni material: Merkur d.d., Cesta
na Okroglo 7, 4202 Naklo,
5. mizarski material: Merkur d.d., Cesta
na Okroglo 7, 4202 Naklo.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina 1: 8,507.047,18 SIT z DDV,
– skupina 2: 5,011.457,26 SIT z DDV,
– skupina 3: 1,181.869,33 SIT z DDV,
– skupina 4: 1,075.984,99 SIT z DDV,
– skupina 5: 2,820.146,83 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina 1: 11,479.593,06 SIT z DDV,
8,507.047,18 SIT z DDV,
– skupina 2: 6,534.348 SIT z DDV,
5,011.457,26 SIT z DDV,
– skupina 3: 1,217.746,57 SIT z DDV,
1,181.869,33 SIT z DDV,
– skupina 4: 1,075.984,99 SIT z DDV,
– skupina 5: 2,820.146,83 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 7. 2004.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 16-05/04
Ob-21333/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto, faks 07/33-21-095.
3. Datum izbire: 24. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: medicinski pripomočki za očesni
oddelek:
I. sklop: špranjska svetilka (biomikroskop),
II. sklop: ultrazvočni aparat za očesno
diagnostiko;
Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: I. sklop: cena do 100 točk; II.
sklop: cena do 50 točk, tehnično strokovne
lastnosti do 50 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:

1. sklop: špranjska svetilka (biomikroskop): Avtenta servis d.o.o., Šmartinska c.
106, 1000 Ljubljana, s skupnim številom
točk 100,
2. sklop: ultrazvočni aparat za očesno
diagnostiko: Expo Comm inženiring d.o.o.,
Plemljeva 8, 1210 Ljubljana, s skupnim številom točk 86,5.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop I: 4,775.887,60 SIT z DDV,
– sklop II: 11,443.200 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop I: 5,599.440 SIT z DDV,
4,775.887,60 SIT z DDV,
– sklop II: 11,443.200 SIT z DDV,
8,999.448 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 7. 2004.
Splošna bolnišnica Novo mesto

ZJN-15.G

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila gradnje
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj
Št. 351-05-37/2004
Ob-21316/04
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 20. 7. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: obnova snemalnice in predprostora konferenčne dvorane.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena – 100 točk, reference
– 13 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: TSE d.o.o., Tržaška 126,
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 86,559.984 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 86,559.984 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: 30. 7. 2004.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 2.3.-1594/04
Ob-21323/04
1. Naročnik: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije.
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2. Naslov naročnika: Javna agencija
za železniški promet Republike Slovenije,
Kopitarjeva ul. 5, 2000 Maribor, telefaks
02/23-41-452, tel. 02/23-41-410.
3. Datum izbire: 4. 6. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izvedba “Zavarovanje cestno železniškega nivojskega prehoda NPr
22.6-PO (Kamnik III) v km 22+630 železniške proge Ljubljana – Kamnik – Kamnik
Graben s posodobitvijo SV zavarovanja
B strani postaje Kamnik”.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– višina ponudbene cene – vplivnost
– 85%,
– rok izvedbe javnega naročila – vplivnost – 15%,
– izbrani ponudnik je skladno z navodili
ponudnikom iz razpisne dokumentacije zbral
po vseh merilih skupaj najvišje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Iskra Sistemi, d.d., Stegne
21, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 148,897.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 183,891.755,40 SIT, 148,897.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 7. 2004.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije

ZJN-15.S

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila storitev
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev
Št. 1058-15
Ob-21324/04
1. Naročnik: Zavod RS za blagovne
rezerve.
2. Naslov naročnika: Dunajska 118, 1000
Ljubljana, tel. 589-73-00.
3. Datum izbire: 18. 5. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: zavarovanje
živali.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Zavarovalnica Triglav,
1000 Ljubljana, Miklošičeva 19.
7. Pogodbena vrednost: 19,978.700 SIT
z davkom od prometa zavarovanih poslov.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /

Št.

14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2004.
Zavod RS za blagovne rezerve Ljubljana
Št. 404-01-40/2004
Ob-21329/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13,
1000 Ljubljana, tel. 01/24-41-176, faks
01/24-41-269.
3. Datum izbire: 6. 6. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje
storitev svetovalnega inženiringa za
investicijsko vzdrževanje del v letih
2004, 2005 in 2006 na srednjih šolah,
dijaških domovih in zavodih za vzgojo in
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v RS.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena do 70 točk,
pohvala naročnika do 30 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Imos d.d., Dunajska
56, 1000 Ljubljana; Savaprojekt d.d., Cesta
krških žrtev 59, 8270 Krško; Proplus d.o.o.,
Strma ulica 8, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: Imos d.d.
– srednje šole v ljubljanski regiji: 1,560.000
SIT (I. faza) + 1,35% (II. faza), – srednje
šole v celjski regiji: 1,750.000 SIT (I. faza)
+ 2,6% (II. faza), – srednje šole v gorenjski regiji: 765.000 SIT (I. faza) + 1,85% (II.
faza), – srednje šole v kraško-notranjski regiji: 1,595.000 SIT (I. faza) + 2,5% (II. faza),
– zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s
posebnimi potrebami v Sloveniji: 990.000 SIT
(I. faza) + 2,35% (II. faza); Savaprojekt d.d.
– srednje šole v zasavsko-revirski, posavski
in dolenjski regiji: 1,305.600 SIT (I. faza)
+ 1,4% (II. faza), – dijaški domovi v RS:
1,958.400 SIT (I. faza) + 2% (II. faza); Proplus d.o.o. – srednje šole v mariborski regiji:
450.000 SIT (I. faza) + 2,45% (II. faza).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
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: Ur. l. RS, št. 25 z dne 19. 3. 2004,
Ob-6994/04.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 7. 2004.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Javna naročila po
zakonu o javnih
naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Št. 389/04
Ob-21289/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks 00386/1/522-27-64.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Klinični center Ljubljana, Služba
za javna naročila, Bohoričeva 28, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks 00386/1/522-27-64.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup materiala za invazivno radiološko dejavnost.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: ocenjena vrednost 445,500.000 SIT.
II.5) Drugi podatki: javno naročilo bo oddano po sklopih, ki bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
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: 30. 7. 2004.
Klinični center Ljubljana
Št. 404-08-415/2004-1
Ob-21305/04
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, Direktorat za logistiko, Oddelek za
nabavo, kontaktni osebi: Boštjan Purkat,
Dušan Cirar, vodja izvedbe javnega naročila: Marjeta Kordiš, tel. 01/471-23-40,
Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/471-25-86, 01/471-23-48,
faks 01/431-90-35, elektronska pošta: bostjan.purkat@mors.si, dusan.cirar@mors.si.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 184/2004-OMP.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 15.11.00.00-2, dodatni predmet:
15.13.00.00-8.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali
storitev za vsako kategorijo storitev: meso
in mesni izdelki, ca. 650,000.000 SIT.
Sklop št. 1
2) Vrsta in obseg: sveže meso in sveži
mesni izdelki, poltrajni suhomesnati izdelki.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
550,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– gradnje/dobave/izvedbe: 5. 2. 2004.
5) Datum zaključka: 5. 2. 2007.
Sklop št. 2
2) Vrsta in obseg: poltrajni mesni izdelki,
trajni suhomesnati izdelki.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
100,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– gradnje/dobave/izvedbe: 5. 2. 2004.
5) Datum zaključka: 5. 2. 2007.
Podrobnejši opis in okvirne količine bodo
navedeni v razpisni dokumentaciji.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 1. 9. 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.
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VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 7. 2004.
Ministrstvo za obrambo

VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 7. 2004.
Mestna občina Nova Gorica

Št. 1/2-2433/04
Ob-21366/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice d.o.o.,
kontaktna oseba: Jože Pavlič, univ. dipl.
el. inž., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/291-46-22, 041/741-734,
faks 01/291-48-21, elektronska pošta: joze.pavlic@tirnet.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1
II.2.3) Kategorija storitve: 27.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali
storitev za vsako kategorijo storitev: nabava
električne energije za Holding Slovenske
železnice, d.o.o. kot obvladujočo družbo,
vključno z njenimi odvisnimi družbami:
SŽ – Centralne delavnice, d.o.o., Ljubljana, SŽ-Železniško gradbeno podjetje,
d.d., Ljubljana, SŽ-Železniško invalidsko
podjetje d.o.o, Ljubljana in SŽ-Železniška
tiskarna, d.d., Ljubljana za leto 2005
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 17. 9. 2004.
II.5) Drugi podatki: okvirna vrednost naročila je 2.000,000.000 SIT brez DDV.
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: 30. 7. 2004.
Holding Slovenske železnice d.o.o.

Ob-21382/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Radlje ob Dravi, kontaktna
oseba Judita Gačnik, Mariborska c. 7,
2360 Radlje ob Dravi, Slovenija, tel.
02/887-14-01, faks 02/887-12-11, elektronska pošta: judita.gacnik@radlje.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) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: izvedba gradbenih, obrtniških
in instalacijskih del pri adaptaciji Osnovne
šole Radlje ob Dravi.
II.2) Kraj izvedbe: Radlje ob Dravi.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: izvedba
gradbenih, obrtniških in instalacijskih
del pri adaptaciji Osnovne šole Radlje
ob Dravi.
II.6) Predvideni datum začetka: postopka: predvidoma avgust 2004; gradnje: takoj
po podpisu pogodbe.
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: 30. 7. 2004.
Občina Radlje ob Dravi

Gradnje
Ob-21290/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Nova Gorica, kontaktna
oseba: Oton Mozetič, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/335-01-11, faks 05/302-12-33, elektronska pošta: oton.mozetic@nova-gorica.si,
internetni naslov: www. nova-gorica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izgradnja čistilne naprave
Prvačina.
II.2) Kraj izvedbe: naselje Prvačina.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): NACE – 50/502/502,6.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: izgradnja
čistilne naprave Prvačina v velikosti 3000
PE, upravljanje čistilne naprave v času
poskusnega obratovanja, šolanje bodočega upravljalca v času poskusnega
obratovanja.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka: avgust 2004,
– gradnje: oktober 2004.
II.7) Datum zaključka: september 2006.
II.8) Glavni pogoji financiranja in plačila:
mesečne situacije v zakonskem roku ali v
skladu z razpisnimi pogoji.
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.

Št. 1061
Ob-21401/04
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.
II.2) Kraj izvedbe: Škofja Loka.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): 501.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: adaptacija
objekta bivše vojašnice Škofja Loka.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje (brez DDV):
med 250,000.000 SIT in 270,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum: začetka:
– postopka: 1. 9. 2004;
– gradnje: 1. 11. 2004.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-21410/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Muta, kontaktna oseba: Sašo Pavlič,
Glavni trg 17, 2366 Muta, Slovenija, tel.
02/887-96-00, faks 02/887-96-06, elektronska pošta: saso.pavlic@muta.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) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: izvedba gradbenih, obrtniških
in instalacijskih del pri adaptaciji Osnovne

šole ter telovadnice Muta.
II.2) Kraj izvedbe: Muta.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: izvedba
gradbenih, obrtniških in instalacijskih
del pri adaptaciji Osnovne šole ter telovadnice Muta.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka: predvidoma avgust 2004,
– gradnje: takoj po podpisu pogodbe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 8. 2004.
Občina Muta

Storitve
Št. 390/04

Ob-21414/04
Popravek

V predhodnem razpisu za izvedbo integracijske hrbtenice, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 84 z dne 30. 7. 2004,
Ob-20729/04, se II.3) točka popravi in
pravilno glasi:
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 2006 – 30,50%,
– v letu 2007- 13,50%.
Klinični center Ljubljana
Ob-21413/04
Popravek
V objavi predhodnega razpisa za najem
s postopnim odkupom – leasing objekta
Ekonomske šole Murska Sobota, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 84 z dne 30. 7.
2004, Ob-20866/04, pod rubriko Predhodni
razpis – Gradnje, bi moral biti objavljen pod
rubriko Predhodni razpisi – Storitve.
Uredništvo
Ob-21383/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Radlje ob Dravi, kontaktna
oseba: Judita Gačnik, Mariborska c.
7, 2360 Radlje ob Dravi, Slovenija, tel.
02/887-14-01, faks 02/887-12-11, elektronska pošta: judita.gacnik@radlje.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 Prizidek k Osnovni
šoli Radlje ob Dravi.
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 Prizidek k Osnovni šoli Radlje
ob Dravi.
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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: 30. 7. 2004.
Občina Radlje ob Dravi
Ob-21411/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Muta, kontaktna oseba: Sašo Pavlič,
Glavni trg 17, 2366 Muta, Slovenija, tel.
02/887-96-00, faks 02/887-96-06, elektronska pošta: saso.pavlic@muta.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
02/250-42-35, 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 Prizidek k Osnovni
šoli in telovadnici Muta.
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 Prizidek k Osnovni šoli in telovadnici Muta.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 8. 2004.
Občina Muta

Javni razpisi
Blago
Ob-21384/04
Podaljšanje roka za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 70 z dne 28. 6.
2004 je bil objavljen javni razpis za izbiro
dobavitelja za nakup dveh traktorjev, kombiniranega traktorja za nakladanje komposta
in gnoja, muličar, krmilni voz ter balirke za
oglate bale, Ob-17168/04.
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Uradni list
RS, št. 36/04) podaljšujemo rok za predložitev ponudb na 28. 9. 2004 do 12. ure.
Odpiranje ponudb bo dne 28. 9. 2004 ob 13.
uri. Čas v katerem se prevzame razpisna
dokumentacija do 28. 9. 2004 do 12. ure.
Kraj predložitve in odpiranje ponudb ostane
nespremenjen.
Kmetijska šola Grm Novo mesto
Št. 011-04-2004

Ob-21420/04

Podaljšanje roka za predložitev ponudb
V javnem razpisu za oddajo del: nakup
in postavitev skupnega diskovnega polja s
centralnim varovanjem podatkov, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 70 z dne 28. 6.
2004, Ob-17179/04, se popravita IV.3.3) in
IV.3.7.2) točka in se pravilno glasita:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 8. 2004 do 8.
ure; Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.

Št.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 8. 2004
ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – DIrekcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Direkcija RS za ceste
Št. 663-05-131/04-003

Ob-21402/04

Popravek
V javnem razpisu za dobavo in montažo
opreme za posebni socialno varstveni zavod
Stara Gora, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 81-84 z dne 30. 7. 2004, Ob-20864/04,
se popravijo naslednje točke:
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– montaža opreme v skladu s terminskim planom izvajalca GOI del (predvidoma september 2005).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 10. 2004 in/ali konec 30. 9. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe,
– izjava banke za izdajo garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– izjava banke za izdajo garancije za
odpravo napak v garancijski dobi,
– izjava banke za izdajo garancije
za zavarovanje opreme v času skladiščenja.
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, se dodata dve novi točki, in sicer:
23. da predloži originalno izjavo banke, da bo dobil garancijo za zavarovanje
opreme v času skladiščenja v višini 90%
vrednosti opreme za dobo enega leta in
jo bo predložil ob izstavitvi računa,
24. da predloži načrt prostora za skladiščenje opreme s tehničnim opisom
oziroma pogoji za skladiščenje.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
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IV.3.4.) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predviden datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudbe
izbranim kandidatom: 27. 9. 2004.
IV.3.7.2.) Datum čas in kraj: 19. 10. 2004
ob 12. uri; Ministrstvo za zdravje, Štefanova
5, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za zdravje
Ob-21427/04
Popravek
V javnem razpisu za laboratorijski material, objavljenem v Ur. l. RS, št. 57-58 z
dne 28. 5. 2004, Ob-14701/04, se popravijo
točke II.3), IV.3.2), IV.3.3), IV.3.4) in IV.3.7.2)
in se pravilno glasijo:
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: trajanje javnega naročila: 18
mesecev.
IV.3.2.) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti
do 14. 9. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok za sprejemanje
prijav je 14. 9. 2004 do 11. ure.
IV.3.4.) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predviden datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudbe
izbranim kandidatom 4. 10. 2004.
IV.3.7.2.) Datum čas in kraj: 28. 10. 2004
ob 12. uri; Ministrstvo za zdravje, Štefanova
5, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za zdravje
Ob-21428/04
Popravek

V objavi javnega naročila: izbira dobavitelja gasilskih zaščitnih oblek in gasilskih
zaščitnih škornjev v Mestni občini Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavljenem
v Ur. l. RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004,
Ob-20745/04, se v IV.3.2) točki črta datum,
in sicer se točka pravilno glasi: Pogoji za
pridobitev razpisne dokumentacije in
dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju
je mogoče do odpiranja ponudb vsak
delavnik od 8. do 14. ure.
Mestna občina Ljubljana

V javnem razpisu za zdravila, objavljenem v Ur. l. RS, št. 55 z dne 21. 5. 2004,
Ob-13958/04, se popravijo točke II.3),
IV.3.2), IV.3.3), IV.3.4) in IV.3.7.2) in se pravilno glasijo:
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: trajanje javnega naročila 12
mesecev.
IV.3.2.) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti
do 10. 9. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok za sprejemanje
prijav je 10. 9. 2004 do 11. ure.
IV.3.4.) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predviden datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudbe
izbranim kandidatom 4. 10. 2004.
IV.3.7.2.) Datum čas in kraj: 26. 10. 2004
ob 12. uri; Ministrstvo za zdravje, Štefanova
5, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za zdravje

Ob-21426/04

Ob-21429/04
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Ob-21416/04

Popravek

Popravek

Popravek

V javnem razpisu za dializni material,
objavljenem v Ur. l. RS, št. 55 z dne 21. 5.
2004, Ob-13960/04, se popravijo točke
IV.3.2), IV.3.3), IV.3.4) in IV.3.7.2) in se pravilno glasijo:
IV.3.2.) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti
do 9. 9. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok za sprejemanje
prijav je 9. 9. 2004 do 11. ure.

V javnem razpisu za srčne endoproteze, objavljenem v Ur. l. RS, št. 57-58 z dne
28. 5. 2004, Ob-14703/04, se popravita točki IV.3.4) in IV.3.7.2) in se pravilno glasita:
IV.3.4.) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predviden datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudbe
izbranim kandidatom 6. 8. 2004.
IV.3.7.2.) Datum čas in kraj: 6. 9. 2004
ob 12. uri; Ministrstvo za zdravje, Štefanova
5, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za zdravje
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Popravek
V javnem razpisu za dobavo vozil za
potrebe nujne medicinske pomoči in za
potrebe neurgence, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 81-84, z dne 30. 7. 2004,
Ob-20950/04 se popravijo naslednje točke:
II.1.6. Opis/predmet javnega naročila:
– reševalno vozilo za ZD Bled.
II.1.9. Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1: vozilo s potrebno predelavo v visoko verzijo ZD Tržič.
Sklop št. 2: vozilo s potrebno predelavo v polvisoko verzijo ZD Kranj.
Sklop št. 3: vozilo s potrebno predelavo v visoko verzijo ZD Bled.
Obseg in točen opis je podan v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za en
sklop ali vse sklope.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Ob-21206/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javne naprave, javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Meta Širca, Teharska cesta
49, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-64-00,
faks 03/425-64-12, elektronska pošta: Meta.sirca@javne-naprave.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Javne naprave, javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Janez Karo,
Teharska cesta 49, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 03/425-64-00, faks 03/425-64-12.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javne naprave, javno podjetje
d.o.o., tajništvo, Teharska cesta 49, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/425-64-00, faks
03/425-64-12.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Javne naprave, javno podjetje d.o.o., tajništvo, Teharska cesta 49, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/425-64-00, faks 03/425-64-12.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava delovnega vozila za zbiranje in
odvoz komunalnih odpadkov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Javne naprave d.o.o.,
Teharska cesta 49, 3000 Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nabava
delovnega vozila za zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni po podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v vrednosti 1,400.000 SIT in veljavnostjo do
30. 11. 2004,
– izjava banke, da bo v primeru, če bo
ponudnik izbran, izdala bančno garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
vrednosti 2,800.000 SIT,
– izjava banke, da bo v primeru, če bo
ponudnik izbran, izdala bančno garancijo za
odpravo napak v garancijski dobi v vrednosti
2,800.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ponud-
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bena cena je fiksna, račun je plačljiv 90 dni
po prevzemu vozila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– registracija za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega razpisa,
– ponudnik ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti,
– ponudnik ni bil kaznovan za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem,
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– reference ponudnika na razpisanem
področju,
– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek in ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe,
– poravnani davki in prispevki ter druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države RS,
– zoper ponudnikove vodstvene delavce ni bila izdana pravnomočna odločba za
kazniva dejanja, ki je povezano z njihovim
poslovanjem,
– ekonomska in finančna sposobnost.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpis iz sodnega registra, izjava o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, o nekaznovanju vodstvenih delavcev ter potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivih dejanj v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, potrdilo, da ponudnik ni
v postopku stečaja ali likvidacije, potrdilo o
poravnanih davkih in prispevkih.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo ustreznega organa, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, obrazec Bon
1 in Bon 2.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: spisek referenc, seznam
razpoložljivih servisev.
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. ustreznost
tehničnim
zahtevam
– 45%,
2. cena – 40%,
3. dobavni rok – 5%,
4. plačilni pogoji – 5%,
5. garancija – 5%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 8. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek 10.000
SIT (DDV je že vključen) je potrebno nakazati na transakcijski račun Javnih naprav, d.o.o., Teharska c. 49, 3000 Celje, št.
06000-0141787818 pri Banki Celje.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 25. 8. 2004 do 11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 11. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
in ostali.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 8. 2004
ob 11.30; sejna soba Javnih naprav, Teharska cesta 49, 3000 Celje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored
za objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Janez Karo,
Meta Širca, Javne naprave d.o.o. Celje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 7. 2004.
Javne naprave, javno podjetje d.o.o.
Ob-21207/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in
prostor ter komunalo, Javne naprave, javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Meta
Širca, Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje, Teharska cesta 49, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/425-64-00, faks 03/425-64-12, elektronska pošta: Meta.sirca@javne-naprave.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Javne naprave, javno
podjetje d.o.o., kontaktni osebi: Meta Širca,
Milka Leskošek, Teharska cesta 49, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/425-64-00, faks
03/425-64-12.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javne naprave, javno podjetje
d.o.o., tajništvo, Teharska cesta 49, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/425-64-00, faks
03/425-64-12.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Javne naprave, javno podjetje d.o.o., tajništvo, Teharska cesta 49, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/425-64-00, faks 03/425-64-12.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava nakladalca odpadkov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Javne naprave d.o.o.,
Teharska cesta 49, 3000 Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nabava
nakladalca odpadkov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v vrednosti 2,000.000 SIT in veljavnostjo do
30. 11. 2004,
– izjava banke, da bo v primeru, če bo
ponudnik izbran izdala bančno garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
vrednosti 4,000.000 SIT,
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– izjava banke, da bo v primeru, če bo
ponudnik izbran izdala bančno garancijo za
odpravo napak v garancijski dobi v vrednosti
4,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ponudbena cena je fiksna, račun je plačljiv v roku
60 do 90 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:
– registracija za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega razpisa,
– ponudnik ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti,
– ponudnik ni bil kaznovan za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem,
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– reference ponudnika na razpisanem
področju,
– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek in ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe,
– poravnani davki in prispevki ter druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države RS,
– zoper ponudnikove vodstvene delavce ni bila izdana pravnomočna odločba za
kazniva dejanja, ki je povezano z njihovim
poslovanjem,
– ekonomska in finančna sposobnost.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpis iz sodnega registra, izjava o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, o nekaznovanju vodstvenih delavcev ter potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivih dejanj v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, potrdilo, da ponudnik ni
v postopku stečaja ali likvidacije, potrdilo o
poravnanih davkih in prispevkih.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo ustreznega organa, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, obrazec BON 1
in BON 2.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– spisek referenc,
– seznam razpoložljivih servisev.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 60%,
2. ustreznost
tehničnim
zahtevam
– 30%,
3. pogoji ponudnika – 10%.
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: 10.000 SIT.

Pogoji in način plačila: znesek 10.000
SIT (DDV je že vključen) je potrebno nakazati na transakcijski račun Javnih naprav, d.o.o. Teharska c. 49, 3000 Celje, št.
06000-0141787818 pri Banki Celje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 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 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
in ostali.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 8. 2004
ob 10.30; sejna soba Javnih naprav, Teharska cesta 49, 3000 Celje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored
za objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Meta Širca,
Milka Leskošek, Javne naprave d.o.o.
Celje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 7. 2004.
Mestna občina Celje
Oddelek za okolje in prostor
ter komunalo
Javne naprave, javno podjetje, d.o.o.
Ob-21211/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Tolmin, kontaktna oseba: Dušan Taljat, univ. dipl. prav., Prešernova 6a, 5220 Tolmin, Slovenija, tel.
05/388-11-20, faks 05/381-02-66, elektronska pošta: zd.uprava@zd-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: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: razpis za oddajo javnega
naročila za izbiro izvajalca v odprtem postopku 1a/2004 – ponovitev razpisa.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
renimobil – posebno reševalno vozilo za
uporabo v službi NMP, klasifikacije 1 B
okrepljena (brez aparatur).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Prešernova 6a, 5220
Tolmin.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: reanimobil s tovarniško vgrajenim sanitetnim
podvozjem, predelan v specialno sanitetno
vozilo z homologacijo; naslednji sklopi so še
nosila Ferno 26S s podnožjem in montažo,
kardiološki stol Ferno ALS 103 s pripada-
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jočim podstavkom in montažo in zajemalna
nosila Ferno EXL z montažo.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: kot opcija je mogoča ponudba, ki
poleg predmeta naročila vključuje še aparaturo za neinvazivno merjenje krvnega tlaka, kot nadgradnja (modul) k defibrilatorju
Lifepak 12.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 26. 7. 2004 in/ali konec
27. 9. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica za resnost ponudbe; menica za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti; kavcijsko
zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: donacije;
pogodbena cena se poravna izbranemu ponudniku v 12 enakih mesečnih obrokih.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni zahtevana posebna pravna
oblika skupine dobaviteljev.
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 biti
tržno naravnane pravne osebe; biti morajo
finančno samostojni in avtonomni v vodenju;
da ponudnik nima blokiran račun v preteklih
6 mesecih, da ima pozitiven poslovni izid v
letih 2001, 2002 in 2003.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: vpis v sodnem registru ali registru
samostojnih podjetnikov; ponudnik mora
izkazati, da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek,
postopek likvidacije ali drug podoben postopek; ponudnik mora izkazati, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
KD v zvezi s podkupovanjem; ponudnik
mora predložiti odločbo o dovoljenju za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in potrdilo MP, da ni vpisan v
kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 2 oziroma
potrdilo banke; bilance stanja in izkaze
uspeha za leto 2001, 2002 in 2003, za s.p.
potrdilo banke o povprečnem mesečnem
stanju in prometu ter napoved davka iz
dejavnosti za leta 2001, 2002 in 2003 z bilancami stanja in izkazi uspeha ter cenitev
premoženja; potrdilo o poravnanih davkih,
prispevkih in drugih obveznih dajatev oziroma iz naslova poslovnih obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izpolnjevanje tehničnih zahtev
in opremljenosti v skladu s popisom naročnika in v skladu s standardom DIN 75080;
dovolitev ogleda predmeta naročila, ki najbolj ustreza tehničnim zahtevam naročnika;
izkazana poslovna razmerja z dobaviteljem,
če ponudnik ni hkrati proizvajalec; odzivni
čas 48 ur za odpravo napake ali okvare; zagotovljen servis v razdalji najmanj 50 km od
sedeža naročnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 53 z dne 14. 5.
2004, Ob-12512/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
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1. ocenitev izpolnjevanja tehničnih zahtev – 48 točk,
2. cena – 42 točk,
3. garancijska doba – 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1a/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 9. 2004.
Cena: 12.000 SIT (DDV vključen). Valuta: plačilo vnaprej.
Pogoji in način plačila: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije, potrdilo o vpisu v register zavezancev za DDV; plačilo na
podračun št. 01328-6030924673.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 9. 2004.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski jezik.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 10. 12. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom za sodelovanje pri javnem odpiranju ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 9. 2004
ob 12. uri; tajništvo na sedežu naročnika
Prešernova 6a, 5220 Tolmin.
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.
Zdravstveni dom Tolmin
Ob-21235/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za promet, Uprava RS
za civilno letalstvo, kontaktna oseba:
Valter Premate, tel: 01/473-46-53, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/473-46-00, faks 01/431-60-35, elektronska pošta: urscl@caa-rs.si, internetni naslov:
www.caa-rs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
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: dobava vozila za drenažo
in izpiranje stranišč v letalu.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava vozila za drenažo in izpiranje
stranišč v letalu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Letališče Maribor.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
34.11.40.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 25. 10. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija v višini 5% ponudbene
vrednosti.
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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 morajo predložiti
pogodbo o skupni izvedbi naročila z natačno
opredelitvijo odgovornosti posameznih
izvajalcev za izvedbo naročila. Ponudniki
ne glede na vsebino pogodbe odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence (za pravne osebe redni izpis iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike
potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov), iz katerega je razvidno, da je pri
pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
Izpisek ne sme biti starejši od 30 dni šteto
od datuma oddaje ponudbe.
2. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik in zakoniti zastopniki ponudnika niso vpisani v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem. Potrdilo predloži
ponudnik in vsak izmed zakonitih zastopnikov (poslovodja, član uprave, prokurist...).
Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni
šteto od datuma oddaje ponudbe.
3. Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik in zakoniti zastopniki ponudnika niso v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem. Potrdilo
predloži ponudnik in vsak izmed zakonitih
zastopnikov (poslovodja, član uprave, prokurist,...).
4. Izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno, da
zoper njega ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drag postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države v kateri ima sedež. Izpisek
ne sme biti starejši od 30 dni šteto od datuma oddaje ponudbe.
5. Originalno potrdilo, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, da ima ponudnik poravnane davke in prispevke v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati v Republiki
Sloveniji. Potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni šteto od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Celoletni prihodek ponudnika mora v
vseh zadnjih treh letih presegati vrednost
javnega naročila, kar ponudnik izkaže z
izkazom uspeha za zadnja tri leta. Kot
dokaz se predloži bilance stanja, izvlečki
iz bilance stanja ali drugim enakovrednim
dokazilom. Če je ponudnik zavezan k revidiranju izkazov mora predložiti revidirane
izkaze. Če ponudnik glede na svojo statusno obliko ni dolžan dajati takšnih izkazov je
dolžan predložiti davčne napovedi.
2. Noben izmed računov ponudnika ne
sme biti v zadnjih šestih mesecih blokiran,
kar ponudnik izkaže s predložitvijo izjave
katere račune ima in obrazcem BON2 za
vsak svoj račun. Če se obrazec BON2 za
določen račun ne izdaja, se neblokiranost
računa izkaže z drugim enakovrednim dokazilom ali potrdilom banke pri kateri ima odprt
svoj račun.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora izkazati
vsaj eno dobavo v zadnjih treh letih, ki je
po vsebini in vrednosti podobna predmetu
javnega naročila. Ponudnik izkaže izpolnjevanje tega pogoja s svojo izjavo in izjavo,
ki jo potrdijo naročniki teh del. Če gre za
skupno ponudbo se reference partnerjev
lahko komulirajo. Reference podizvajalcev
se ne upoštevajo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 220-15/04.
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: 31. 8. 2004 do 14.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 9. 2004
ob 12. uri; v sejni sobi Uprave RS za civilno
letalstvo, Kotnikova 19a, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 7. 2004.
Ministrstvo za promet
Uprava RS za civilno letalstvo
Ob-21236/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za promet, Uprava RS
za civilno letalstvo, kontaktna oseba:
Valter Premate, tel. 01/473-46-53, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/473-46-00, faks 01/431-60-35, elektronska pošta: urscl@caa-rs.si, internetni naslov:
www.caa-rs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
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: dobava vozila za pitno
vodo.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava vozila za pitno vodo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Letališče Maribor.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
34.14.42.12-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 25. 10. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija v višini 5% ponudbene
vrednosti.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: ponudniki morajo predložiti
pogodbo o skupni izvedbi naročila z natačno
opredelitvijo odgovornosti posameznih
izvajalcev za izvedbo naročila. Ponudniki
ne glede na vsebino pogodbe odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence (za pravne osebe redni izpis iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike
potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov), iz katerega je razvidno, da je pri
pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
Izpisek ne sme biti starejši od 30 dni šteto
od datuma oddaje ponudbe.
2. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik in zakoniti zastopniki ponudnika niso vpisani v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem. Potrdilo predloži
ponudnik in vsak izmed zakonitih zastopnikov (poslovodja, član uprave, prokurist...).
Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni
šteto od datuma oddaje ponudbe.
3. Izjava, dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo, da ponudnik in zakoniti zastopniki ponudnika niso v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem. Potrdilo predloži ponudnik in
vsak izmed zakonitih zastopnikov (poslovodja,
član uprave, prokurist,...).
4. Izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno, da
zoper njega ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drag postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države v kateri ima sedež. Izpisek
ne sme biti starejši od 30 dni šteto od datuma oddaje ponudbe.
5. Originalno potrdilo, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, da ima ponudnik poravnane davke in prispevke v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati v Republiki
Sloveniji. Potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni šteto od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Celoletni prihodek ponudnika mora v
vseh zadnjih treh letih presegati vrednost
javnega naročila, kar ponudnik izkaže z
izkazom uspeha za zadnja tri leta. Kot
dokaz se predloži bilance stanja, izvlečki
iz bilance stanja ali drugim enakovrednim
dokazilom. Če je ponudnik zavezan k revidiranju izkazov mora predložiti revidirane
izkaze. Če ponudnik glede na svojo statusno obliko ni dolžan dajati takšnih izkazov je
dolžan predložiti davčne napovedi.
2. Noben izmed računov ponudnika ne
sme biti v zadnjih šestih mesecih blokiran,
kar ponudnik izkaže s predložitvijo izjave
katere račune ima in obrazcem BON2 za
vsak svoj račun. Če se obrazec BON2 za
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določen račun ne izdaja, se neblokiranost
računa izkaže z drugim enakovrednim dokazilom ali potrdilom banke pri kateri ima odprt
svoj račun.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora izkazati
vsaj eno dobavo v zadnjih treh letih, ki je
po vsebini in vrednosti podobna predmetu
javnega naročila. Ponudnik izkaže izpolnjevanje tega pogoja s svojo izjavo in izjavo,
ki jo potrdijo naročniki teh del. Če gre za
skupno ponudbo se reference partnerjev
lahko komulirajo. Reference podizvajalcev
se ne upoštevajo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 220-14/04.
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: 31. 8. 2004 do 14. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 9. 2004
ob 13. uri, v sejni sobi Uprave RS za civilno
letalstvo, Kotnikova 19a, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 7. 2004.
Ministrstvo za promet
Uprava RS za civilno letalstvo
Ob-21237/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za promet, Uprava RS
za civilno letalstvo, kontaktna oseba:
Valter Premate, tel. 01/473-46-53, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/473-46-00, faks 01/431-60-35, elektronska pošta: urscl@caa-rs.si, internetni naslov:
www.caa-rs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
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: dobava vozila – plug za
zimsko službo.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava vozila – plug za zimsko službo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Letališče Maribor.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
29.52.31.31-8.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 25. 10. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija v višini 5% ponudbene
vrednosti.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: ponudniki morajo predložiti
pogodbo o skupni izvedbi naročila z natačno
opredelitvijo odgovornosti posameznih
izvajalcev za izvedbo naročila. Ponudniki
ne glede na vsebino pogodbe odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence (za pravne osebe redni izpis iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike
potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov), iz katerega je razvidno, da je pri
pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
Izpisek ne sme biti starejši od 30 dni šteto
od datuma oddaje ponudbe.
2. Potrdilo ministrstva, pristojnega
za pravosodje, da ponudnik in zakoniti
zastopniki ponudnika niso vpisani v kazensko evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
Potrdilo predloži ponudnik in vsak izmed
zakonitih zastopnikov (poslovodja, član
uprave, prokurist,...). Potrdila ne smejo
biti starejša od 30 dni šteto od datuma
oddaje ponudbe.
3. Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik in zakoniti zastopniki ponudnika niso v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem. Potrdilo
predloži ponudnik in vsak izmed zakonitih
zastopnikov (poslovodja, član uprave, prokurist,...).
4. Izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno, da
zoper njega ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drag postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države v kateri ima sedež. Izpisek
ne sme biti starejši od 30 dni šteto od datuma oddaje ponudbe.
5. Originalno potrdilo, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, da ima ponudnik poravnane davke in prispevke v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati v Republiki
Sloveniji. Potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni šteto od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Celoletni prihodek ponudnika mora v
vseh zadnjih treh letih presegati vrednost
javnega naročila, kar ponudnik izkaže z
izkazom uspeha za zadnja tri leta. Kot
dokaz se predloži bilance stanja, izvlečki
iz bilance stanja ali drugim enakovrednim
dokazilom. Če je ponudnik zavezan k revidiranju izkazov mora predložiti revidirane
izkaze. Če ponudnik glede na svojo statusno obliko ni dolžan dajati takšnih izkazov je
dolžan predložiti davčne napovedi.
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2. Noben izmed računov ponudnika ne
sme biti v zadnjih šestih mesecih blokiran,
kar ponudnik izkaže s predložitvijo izjave
katere račune ima in obrazcem BON2 za
vsak svoj račun. Če se obrazec BON2 za
določen račun ne izdaja, se neblokiranost
računa izkaže z drugim enakovrednim dokazilom ali potrdilom banke pri kateri ima odprt
svoj račun.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora izkazati vsaj eno dobavo v zadnjih treh letih, ki je po vsebini
in vrednosti podobna predmetu javnega
naročila. Ponudnik izkaže izpolnjevanje
tega pogoja s svojo izjavo in izjavo, ki jo
potrdijo naročniki teh del. Če gre za skupno
ponudbo se reference partnerjev lahko
komulirajo. Reference podizvajalcev se ne
upoštevajo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 220-13/04.
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: 31. 8. 2004 do 14.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 9. 2004
ob 11. uri, v sejni sobi Uprave RS za civilno
letalstvo, Kotnikova 19a, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 7. 2004.
Ministrstvo za promet
Uprava RS za civilno letalstvo
Ob-21238/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za promet, Uprava RS
za civilno letalstvo, kontaktna: oseba
Valter Premate, tel. 01/473-46-53, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/473-46-00, faks 01/431-60-35, elektronska pošta: urscl@caa-rs.si, internetni naslov:
www.caa-rs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
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: dobava vozila – posipalnik
za zimsko službo.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobavo vozila – posipalnik za zimsko
službo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Letališče Maribor.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
29.52.31.30-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 25. 10. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija v višini 5% ponudbene
vrednosti.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: ponudniki morajo predložiti
pogodbo o skupni izvedbi naročila z natačno
opredelitvijo odgovornosti posameznih
izvajalcev za izvedbo naročila. Ponudniki
ne glede na vsebino pogodbe odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence (za pravne osebe redni izpis iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike
potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov), iz katerega je razvidno, da je pri
pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
Izpisek ne sme biti starejši od 30 dni šteto
od datuma oddaje ponudbe.
2. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik in zakoniti zastopniki ponudnika niso vpisani v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem. Potrdilo predloži
ponudnik in vsak izmed zakonitih zastopnikov (poslovodja, član uprave, prokurist,...). Potrdila ne smejo biti starejša od 30
dni šteto od datuma oddaje ponudbe.
3. Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik in zakoniti zastopniki ponudnika niso v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem. Potrdilo
predloži ponudnik in vsak izmed zakonitih
zastopnikov (poslovodja, član uprave, prokurist,...).
4. Izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno, da
zoper njega ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drag postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države v kateri ima sedež. Izpisek
ne sme biti starejši od 30 dni šteto od datuma oddaje ponudbe.
5. Originalno potrdilo, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, da ima ponudnik poravnane davke in prispevke v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati v Republiki
Sloveniji. Potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni šteto od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Celoletni prihodek ponudnika mora v
vseh zadnjih treh letih presegati vrednost
javnega naročila, kar ponudnik izkaže z
izkazom uspeha za zadnja tri leta. Kot

dokaz se predloži bilance stanja, izvlečki
iz bilance stanja ali drugim enakovrednim
dokazilom. Če je ponudnik zavezan k revidiranju izkazov mora predložiti revidirane
izkaze. Če ponudnik glede na svojo statusno obliko ni dolžan dajati takšnih izkazov je
dolžan predložiti davčne napovedi.
2. Noben izmed računov ponudnika ne
sme biti v zadnjih šestih mesecih blokiran,
kar ponudnik izkaže s predložitvijo izjave
katere račune ima in obrazcem BON2 za
vsak svoj račun. Če se obrazec BON2 za
določen račun ne izdaja, se neblokiranost
računa izkaže z drugim enakovrednim dokazilom ali potrdilom banke pri kateri ima odprt
svoj račun.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora izkazati vsaj eno dobavo v zadnjih treh letih, ki je po vsebini
in vrednosti podobna predmetu javnega
naročila. Ponudnik izkaže izpolnjevanje
tega pogoja s svojo izjavo in izjavo, ki jo
potrdijo naročniki teh del. Če gre za skupno
ponudbo se reference partnerjev lahko
komulirajo. Reference podizvajalcev se ne
upoštevajo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 220-12/04.
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: 31. 8. 2004 do
14. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 9. 2004
ob 10. uri, v sejni sobi Uprave RS za civilno
letalstvo, Kotnikova 19a, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 7. 2004.
Ministrstvo za promet
Uprava RS za civilno letalstvo
Ob-21293/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija Republike Slovenije za javnopravne
evidence in storitve, kontaktne osebe: Vesna Priveršek Poglajen, Daniela Knez, Branko Lužar, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/477-41-86, 01/477-41-46,
01/477-41-18, faks 01/425-67-46.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve,
kontaktne osebe: Vesna Priveršek Poglajen, Daniela Knez, Branko Lužar, Tržaška
cesta 16, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-41-86, 01/477-41-46, 01/477-41-18,
faks 01/425-67-46, 01/425-97-75.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Agencija Republika Slovenija, za
javnopravne evidence in storitve, kontaktna
oseba: Iris Ferrin, Tržaška 16, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-41-86, faks
01/425-67-46.
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:
nabava sedmih skupin računalniške
opreme:
– osebni računalniki, RO-1, 15 kosov
(ena podskupina);
– prenosni računalniki, RP-1, 8 kosov in
RP-2, 6 kosov (dve podskupini);
– mrežni strežniki, RS-1, 2 kosa (ena
podskupina);
– monitorji, MT-1, 20 kosov (ena podskupina);
– tiskalniki, TL-ČB, 10 kosov in TL-B, 4
kose (dve podskupini);
– komunikacijska oprema, HS-1, 1 kos in
HS-2, 2 kosa (dve podskupini);
– programska oprema, P-1, 15 kosov;
P-2, 250 kosov; P-3, 1 kos; P-4, 300 kosov;
P-5, 1 kos; P-6, 1 kos in P-7, 60 kosov (sedem podskupin).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na 13 lokacijah naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opis
opreme, ki je predmet javnega razpisa, je
navedena v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 11. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe, za dobro in
pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti in garancijo za izpolnitev obveznosti
iz garancije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od prejema računa, ki je izstavljen po dobavi računalniške opreme.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: d.d. ali d.o.o.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: zahtevajo se dokazila za dokazovanje pravnega statusa, ekonomske in
finančne ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o boniteti
poslovanja, BON obrazec za gospodarske
družbe.
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 14. 9. 2004.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 9. 2004,
ob 11. uri, Ljubljana, Tržaška cesta 16.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 7. 2004.
Agencija RS za javnopravne evidence
in storitve
Št. 32
Ob-21306/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Ivan Erklavec, Povšetova 6, 1004 Ljubljana, Slovenija, tel.
477-97-11, faks 477-97-13, elektronska
pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov:
http://www.holdingljubljana.si/snaga/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Olga
Okorn, soba 114, I. nadstropje, Povšetova 6, 1104 Ljubljana, Slovenija, tel.
477-96-28, faks 477-97-13, elektronska
pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov:
http://www.holdingljubljana.si/snaga/.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Snaga
Javno podjetje d.o.o., tajništvo podjetja,
Marjeta Bambič, soba 118, I. nadstropje,
Povšetova 6, 1104 Ljubljana, Slovenija,
tel. 477-96-20, faks 477-97-13, elektronska
pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov:
http://www.holdingljubljana.si/snaga/.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR B 8/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je dobava in
montaža nadgradenj za komunalna vozila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Snaga, d.o.o., Povšetova
6, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
40,000.000 SIT (brez DDV).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% od ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po
pogodbi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena brez davka: 50 točk,
2. servis v razdalji 10 km od sedeža podjetja: 15 točk,
3. reference za smetarska vozila v Sloveniji – nad 10 vozil: 15 točk,
4. dobavni rok: 10 točk,
5. rok za dobavo rezervnih delov: 10
točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR B 8/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 9. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Novi Ljubljanski banki d.d.
številka 02924-0020286671 oziroma na blagajni podjetja Snaga d.o.o., Povšetova ulica
6, 1000 Ljubljana med 8. in 9.30 in med 10.
in 13. uro s pripisom JR B 8/04 in identifikacijske številke za DDV.
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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: na odpiranju ponudb lahko sodelujejo samo predstavniki ponudnikov
s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri
odpiranju ponudb, ki bodo svoja pooblastila
oddali komisiji pred odpiranjem.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 9. 2004
ob 9. uri; Snaga, d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana, v sejni sobi št. 200, II. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 7. 2004.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Ob-21308/04
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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: Številka JN: 55/04 VV;
številka zadeve 402-04-74/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava pisarniške opreme za Upravno
enoto Ribnica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ribnica.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.19.10.00-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidna iz tehnične dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 800.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: trideseti
dan od dneva uradnega prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila – joint venture.
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. izjava o ekološki ustreznosti opreme;
7. izjava o najmanj 24-mesečni garancijski dobi.
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
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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. potrjena izjava o ekološki ustreznosti
opreme;
2. potrjena izjava o najmanj 24-mesečni
garancijski dobi.
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 – 100 točk,
2. reference –10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: številka JN: 55/04
VV; številka zadeve 402-04-74/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 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: 7. 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: 7. 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: 30. 7. 2004.
Republika Slovenija
Servis skupnih služb vlade
Ob-21310/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, Služba za
komerc. zadeve in javna naročila RTV
– Alenka Rome, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-89,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:

javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
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 analizatorja antenskih sistemov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Slovenija.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.20.00.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 komplet.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http:
//www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna
naročila – Public Procurement pod oznako
Javno naročilo RTV 042/2004.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http:
//www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna
naročila – Public Procurement pod oznako
Javno naročilo RTV 042/2004.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi
na podstrani Javna naročila – Public Procurement pod oznako Javno naročilo RTV
042/2004.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public Procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 042/2004.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ekonomska cena,
2. garancija.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo
je dokumentu določil naročnik: RTV
042/2004-E-ODP/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 8. 2004.
Pogoji in način plačila: spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, je brezplačna.
Razpisna dokumentacija v pisni obliki pa
bo na razpolago za 6.000 SIT z vključenim
DDV po enodnevni predhodni najavi po telefaksu 01/475-21-86 in na podlagi dokazila
o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na
podračun EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska
25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic
na številko 00-51-634-566 z oznako pred-
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meta plačila (RTV 042/2004-E-ODP/B) in
z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 24. 8. 2004 do 8. ure.
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: do 31. 10. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2004
ob 9. uri; velika sejna soba RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 7. 2004.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-21311/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Onkološki inštitut Ljubljana, kontaktna
oseba: Irena Flego, Zaloška cesta 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-78-126, faks
01/58-79-406, elektronska pošta: iflego@onko-i.si, internetni naslov: www.onko-i.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: ultrazvočni aparat za brahiterapijo prostate, rektalna sonda in stojalo za sondo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 kos.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 12. 5. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo
posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30%
vrednosti 60 dni po dobavi, 30% vrednosti
90 dni po dobavi, 40% vrednosti 120 dni
po dobavi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
– potrdilo o vpisu v register dobaviteljev
medicinskih pripomočkov, ki ga izda Ministrstvo za zdravje (Urad za zdravila);
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– referenčna lista,
– izjava o standardu 93/42 EEC in CE
certifikatu.
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III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: 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: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pogoji in način
plačila: na podračun št. 01100-6030277797,
s pripisom: »Ultrazvok«. Ob prevzemu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti
potrdilo o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 6. 9. 2004 do 14. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 11. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 9. 2004
ob 10. uri; Onkološki inštitut Ljubljana, velika sejna soba, stavba C, Zaloška cesta 2,
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 7. 2004.
Onkološki inštitut Ljubljana

Št. 2.3.-1570/04-1
Ob-21327/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Holding Slovenske železnice d.o.o., kontaktna oseba: Karel Kumše, univ. dipl. inž.
str., Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/29-14-103, faks
+386/1/29-14-832,
elektronska
pošta:
karl.kumse@slo-zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Holding Slovenske železnice
d.o.o., PP Infrastruktura, PE Investicije, kontaktna oseba: Mlakar Helena – tajništvo PE
Investicije, soba 202, Kolodvorska ul. 11, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/29-14-203,
faks +386/1/29-14-822, elektronska pošta:
helena.mlakar@tirnet.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Holding
Slovenske železnice d.o.o., PP Infrastruktura, PE Investicije, kontaktna oseba:
Mlakar Helena – tajništvo PE Investicije,
soba 202, Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/29-14-203,
faks +386/1/29-14-822, elektronska pošta:
helena.mlakar@tirnet.net.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zaporedna številka naročila
TP-3/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava 100 kom novih tovornih vagonov
serije Habbi(II)nss, od tega 15 kom s
predelnimi stenami in 85 kom brez predelnih sten.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana (CIP Ljubljana
– »INCOTERMS«, ki jo objavlja Mednarodna trgovinska zbornica, Paris.
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II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
35 22 30 00-3, dopolnilni besednjak, glavni
predmet: X016-1 X017-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 100
kom tovornih vagonov, od tega 15 kom s
predelnimi stenami in 85 kom brez predelnih sten.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: ponudnik mora poleg osnovne
ponudbe ponuditi tudi opcijo za dobavo
dodatnih 100 kom tovornih vagonov serije
Habbi(II)nss in predvideti dobavne roke za
dodatne količine, pri čemer mora upoštevati,
da se bo naročnik za dodatne količine
odločil najkasneje pred zaključkom dobav
po osnovni ponudbi (tč.II.2.1.).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: največ 15 mesecev od dneva
sklenitve pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ponudnik mora predložiti kot garancijo
za resnost ponudbe bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 80,574.000 SIT, z
veljavnostjo najmanj 120 dni po preteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
pogoji financiranja so: največ do 10%
avansa v roku 60 dni po podpisu pogodbe,
največ do 15% medplačil po dobavi materiala na mesto proizvodnje, vendar ne prej kot
5 mesecev po podpisu pogodbe, za ostala
plačila najmanj odlog plačila 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in
tehničnih sposobnosti:
1. da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
3. da zoper ponudnika ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije ali drug postopek katerega
posledica je namen prenehanja poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež,
4. da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane,
5. da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke, v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih
moral poravnati,
6. da ponudnik v zadnjem letu pred
dnevom objave razpisa izkazuje pozitivno
poslovanje,
7. da ponudnik izkazuje tehničo ustreznost ponudbe v skladu z zahtevami iz
»Vprašalnika za ponudnike«,
8. da je ponudnik v zadnjih treh letih
pred dnevom objave razpisa uspešno
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dobavil najmanj 300 kom štiri-osnih tovornih vagonov,
9. vagoni morajo biti konstruirani in
izdelani skladno z zahtevami za mednarodni promet po veljavnih predpisih RIV in UIC.
Izbrani ponudnik mora pridobiti uporabno
dovoljenje za vožnjo po progah Slovenskih železnic od ustreznega republiškega
upravnega organa. Za mednarodni promet
pa mora imeti vozilo »odobritev tipa konstrukcije« ali »tehnično odobritev« od
pristojnega organa države, kjer se tak tip
vagona uporablja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. fotokopija izpiska iz sodne ali druge
enakovredne evidence, pa tudi potrdilo o
vpisu na seznam zainteresiranih izvajalcev
pri zbornici (Gospodarska, obrtna ali druga
zbornica z javnimi pooblastili), ki ga izdaja
zbornica – dokazilo ne sme biti starejše od
90 dni,
2. potrdilo Okrožnega sodišča – Kazenski oddelek. Kot potrdilo velja tudi potrdilo
o vpisu na seznam zaineteresiranih izvajalcev pri zbornici (Gospodarska, obrtna
ali druga zbornica z javnimi pooblastili), ki
ga izdaja zbornica – dokazilo ne sme biti
starejše od 90 dni,
3. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek in da njegovo poslovanje ni prenehalo na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe – dokazilo
ne sme biti starejše od 90 dni,
4. potrdilo Ministrstva za pravosodje
– Kazenska evidenca, 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. Dokazilo ne sme biti starejše od 90 dni.
Tuji ponudnik mora predložiti dokazila v
skladu z »Navodilom o seznamu organov
tujih držav, pristojnih za izdajo listin o izpoljevanju za udeležbo tujih ponudnikov v
postopku oddaje javnih naročil, in o načinu
preveritve teh listin« (Ur. l. RS, št. 13 z dne
28. 2. 2001);
5. potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa države, da je poravnal davke
in prispevke, kjer ima ponudnik svoj sedež,
ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati – dokazilo ne sme biti starejše od
30 dni od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. revidirane finančne izkaze (bilance
stanja in bilance uspeha) za zadnje leto
pred dnevom objave razpisa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
7. izpolnjen »Vprašalnik za ponudnike«,
8. izpolnjen obrazec – Reference ponudnika. Ponudniki morajo k ponudbi
predložiti tudi potrdila za vsak posel pogodbo posebej, izdanih s strani naročnikov, ki
potrjujejo kvaliteto in pravočasno izpolnitev
pogodbenih obveznosti – izpolnjena Izjava
– Potrdilo reference,
9. lastno izjavo ponudnika, da bo v
primeru, da bo izbran pridobil uporabno
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dovoljenje za vožnjo ponujenih vagonov
po progah Slovenskih železnic. Za vožnjo
v mednarodnem prometu pa uporabno
dovoljenje vsaj ene od železniških uprav
članic EU in RIV, kjer takšni vagoni, ki so
predmet razpisa že obratujejo.
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.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: ker je bila objavljena predhodna
objava javnega naročila.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 5-6 z dne 23. 1.
2004, Ob-822/04.
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. Višina ponudbene cene za osnovno
ponudbo – utež 30%
Merilo se ocenjuje na osnovi spodaj
navedene formule, tako da se upošteva
skupna ponudbena cena po osnovni
ponudbi kateri se prištejejo stroški LCC
(življenjskega cikla)
Fi = Fmin/fi X 30
Fmin – najnižja ponudbena vrednost
(osnovne ponudbe) ponudnika, ki je imel
pravilno ponudbo
fi – ponudbena vrednost i-tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
2. Višina ponudbene cene za opcijo
– utež 30%
Merilo se ocenjuje na osnovi spodaj
navedene formule, tako da se upošteva
skupna ponudbena cena po opcijski ponudbi kateri se prištejejo stroški LCC
(življenjskega cikla)
Fi = Fmin/fi X 30
Fmin – najnižja ponudbena vrednost
(opcijske ponudbe) ponudnika, ki je imel
pravilno ponudbo
fi – ponudbena vrednost i-tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
3. Tehnična ustreznost – utež 10%
Ocenjuje se izpolnjen »Vprašalnik za
ponudnike« (ponudnik dobi 1 točko, če ustreza zahtevam, 2 točki pa če ponuja več
kot je zahtevano). Končno število točk za
posameznega ponudnika se izračuna po
spodaj navedeni formuli:
Ti = ti/T-max X 10
ti – število točk i-tega ponudnika po izpolnjenem Vprašalniku
T-max – število točk najboljšega ponudnika po izpolnjenem Vprašalniku
4. Roki dobav (za osnovno ponudbo)
– utež 15%
Roki dobav se ocenjujejo s točkami v
razponu od 0 do 22 točk in veljajo od datuma veljavnosti pogodbe.
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Minimalna količina, ki jo mora ponudnik mesečno ponuditi je 15 kom, razen
pri zadnji dobavi. Končno število točk za
posameznega ponudnika po tem merilu se
izračuna po naslednji formuli
Ri = ri/R-max X 15
ri – število točk i-tega ponudnika po tem
merilu
R-max – število točk najboljšega ponudnika po tem merilu
5. Zahteve za avans – utež 5%
– brez avansa – 5 točk,
– do vključno 5% avansa – 2,5 točke,
– do vključno 10% – 0 točk.
6. Zahteve za medplačila – utež 5%
– do vključno 5% medplačil – 5 točk,
– do vključno 10% medplačil – 2,5
točke,
– do vključno 15% – 0 točk.
7. Odlog plačila utež – 5%
– odlog roka plačila od vključno 150 dni
– 5 točk,
– odlog roka plačila od vključno 120 dni
– 4 točke,
– odlog roka plačila od vključno 105 dni
– 3 točke,
– odlog roka plačila od vključno 90 dni
– 2 točki,
– odlog roka plačila od vključno 75 dni
– 1 točka,
– odlog roka plačila od vključno 60 dni
– 0 točk.
Ponudnik, ki zbere največje število točk
po vseh merilih, je najugodnejši. V primeru
enakega števila točk, je ugodnejši ponudnik,
ki je ponudil nižjo ceno.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 9. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu
zneska 10.000 SIT na transakcijski račun št.
02923-0019346887, odprt pri NLB d.d., sklic
na številko 340100-P-797, ali na glavni blagajni Holdinga Slovenskih železnic, d.o.o.,
Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, soba 115,
kjer tudi dobijo potrdilo o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 13. 9. 2004, do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski jezik.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 9. 2004
ob 11. uri; v prostorih Holdinga Slovenskih
železnic d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1000
Ljubljana, steklena 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: 30. 7. 2004.
Holding Slovenske železnice d.o.o.
Št. 210-1/04-3

Ob-21406/04

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: Aleksander Ščuka, univ. dipl. inž.
(05/33-01-455); 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, 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 ”potrošni nemedicinski
material, pisarniški material, čistila in PE
vrečke” (št.: 210-1/04).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je nabava nemedicinskega materiala, pisarniškega materiala, čistil in PE vrečk 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. A – papirna konfekcija,
2. B – proizvodi za čiščenje – splošno,
3. C – proizvodi za čiščenje-zdravstvo,
4. D – pripomočki za čiščenje,
5. E – pisarniški material (8 podskupin),
6. F – vrečke PE,
7. G – galanterija,
8. H – izdelki iz plastike,
9. Z – ostalo – potrošni material.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
finančna zavarovanja.
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

Št.

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 nudi najmanj 60-dnevni plačilni
rok;
10. da bo dobava blaga v skladišče
naročnika – franco centralno skladišče
razloženo, in da nudi odzivni čas 3 delovne
dni; kvantitativni prevzem takoj, kvalitativni
pa v zakonsko določenem roku; ura dostave
med 8. in 9. uro, na dan ponedeljka, srede
in petka;
11. da ponudnik izpolnjuje pogoje in
načela v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov (Ur. l. RS, št. 101/03) in da
bo naročniku v primeru izbora za izbrane
artikle dostavil Navodila za uporabo, ki jih
priloži dobavljenemu artiklu;
12. da ponudnik izpolnjuje pogoje in
načela v skladu z Zakonom o kemikalijah
(Ur. l. RS, št. 36/99 s spremembami in dopolnitvami) in da bo naročniku v primeru
izbora za izbrane artikle dostavil varnostne
liste;
13. da bo ponudnik opravljal razvrščanje,
pakiranje in označevanje izdelkov v skladu
s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in
označevanju nevarnih snovi (Ur. l. RS, št.
73/99 s spremembami in dopolnitvami)
in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in
označevanju nevarnih pripravkov (Ur. l. RS,
št. 73/99 s spremembami in dopolnitvami);
14. 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);
15. da bo ponudnik na zahtevo naročnika
dostavljal vzorce artiklov.
B) Na področju referenc, tehničnih zmogljivosti in kadrov:
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1. ponudnik ima potrdilo, da je v zadnjih treh letih, pred objavo javnega naročila,
dobavljal blago najmanj enemu javnemu
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;
3. da ima ponudnik za ponujene artikle
v skupinah B – proizvodi za čiščenje –
splošno, C – proizvodi za čiščenje-zdravstvo in D – pripomočki za čiščenje vpeljan ISO
9001 in 14001.
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 pogojev po
Zakonu o splošni varnosti proizvodov
(OBR-I/10);
12. izjavo o zagotavljanju pogojev po
Zakonu o kemikalijah (OBR-I/11);
13. izjavo o zagotavljanju pogojev v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in
označevanju nevarnih snovi (Ur. l. RS, št.
73/99 s spremembami in dopolnitvami)
in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in
označevanju nevarnih pripravkov (Ur. l. RS,
št. 73/99 s spremembami in dopolnitvami)
(OBR-I/12);
14. izjavo o izpolnjevanju pogodbenih
obveznosti (OBR-I/13);
15. izjavo o dostavljanju vzorcev artiklov
(OBR-I/14).
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);
2. izjavo, da ima ponudnik za ponujene
artikle v skupinah B – proizvodi za čiščenje
– splošno, C – proizvodi za čiščenje
– zdravstvo in D – pripomočki za čiščenje
vpeljan ISO 9001 in 14001 (OBR-I/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 oseb-
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ja, 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 20.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 9. 2004.
Cena: breplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 9. 9. 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 3.7.1) 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: 9. 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: 2. 8. 2004.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Ob-21407/04
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. 02/449-23-05,
faks 02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava polietilenske in polipropanske
folije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
PE PLC Ljubljana, Cesta v Mestni log 81,
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: polietilenska folija 90.000 kg,
polipropanska folija 3.000 kg.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev.
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% ponudbene vrednosti), bančna garancija za odpravo
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napak v garancijski dobi (v višini 10% ponudbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi sume storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko izvesti
javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 15. 11.
2004,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančnem poslovanju
(BON 1/P in potrdilo banke o ponudnikovi
solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni smel imeti blokiran račun več kot 5 dni
skupaj,
– ponudnik v letu 2003 ni smel imeti čistih prihodkov manjših od mnogokratnika 2
ponudbene vrednosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 9. 2004.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš
točen naslov ter davčno številko, posredujete po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo
številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 13. 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 15. 11. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 9. 2004
ob 11. uri, v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 8. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
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Ob-21425/04
Popravek

V javnem razpisu, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 80, z dne 23. 7. 2004,
Ob-20117/04, za prevzem kuhinje, vključno
z zaposlenimi, priprava in delitev dnevnih
obrokov hrane ter obnova kuhinje in opreme, se spremenijo točke: IV.3.2, IV.3.3.,
IV.3.7.2, ki se pravilno glasijo:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
do 3. 9. 2004 na naslovu naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb: 6. 9.
2004, do 9. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 9. 2004,
ob 10. uri, Bolnišnica Sežana, Cankarjeva
ulica 4, 6210 Sežana, soba direktorice.
Vsi roki, ki se posledično vežejo na rok
za oddajo ponudb (kot so: rok za prevzem
obstoječe kuhinje, vključno z zaposlenimi,
rok za končanje investicije za obnovo kuhinje in opreme ter pridobitev uporabnega
dovoljenja), se na podlagi tega popravka
podaljšajo za 30 dni.
Bolnišnica Sežana
Ob-21326/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj v imenu in za račun Službe
Vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj, kontaktna oseba: mag.
Franci Košir, Kotnikova 28, 5. nadstropje,
vložišče, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-36-70, faks 01/43-13-360, elektronska pošta: arr@gov.si, internetni naslov:
http://www.sigov.si/arr/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna
oseba: mag. Uroš Škufca, Trg osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: http://www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
1.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve I A, kategorija 7.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmeta javnega naročila:
predmet javnega naročila je nadgradnja in
inštalacija SAN ter dobava namizne računalniške opreme. Javno naročilo se oddaja
v dveh sklopih: sklop 1 – nadgradnja in inštalacija SAN; sklop 2 – dobava namizne ra-
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čunalniške opreme (1x notebook, 4x PC, 1x
tiskalnik, 1x komplet programske opreme).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
Šifra NUTS: EO38.
II.1.9.) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30233141, dopolnilni besednjak, glavni
predmet: E040 E051.
2) Kratek opis: nadgradnja in inštalacija
SAN.
3) Obseg in količina: sklop 1 obsega:
strežnik za arhiviranje (1), programsko
opremo za arhiviranje (1 komplet), dodatno
SAN opremo (1 komplet), SAN stikalo (1),
zunanjo enoto za arhiviranje (1), programska opremo (1 komplet).
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30231200.
2) Kratek opis: dobava namizne računalniške opreme.
3) Obseg in količina: sklop 2 obsega:
prenosni računalnik (1), delovno postajo s
17’’ LCD (4), tiskalnik (1), programsko opremo (1 komplet).
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: sklop
1: 1x nadgradnja in inštalacija SAN; sklop
2: dobava namizne računalniške opreme (1x
notebook, 4x PC, 1x tiskalnik, 1x komplet
programske opreme).
II.3) Trajanje javnega naročila ali roki za
zaključek: 30 za dobavo (in 15 za instalacijo
po dobavi za sklop 1) od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti ali jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 300.000 SIT z veljavnostjo do roka
veljavnosti ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
od dobave za sklop 2 ter 30 dni od dobave
in instalacije za sklop 1.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodbeno razmerje.
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:
A) Na poslovnem področju:
1. Iz ponudbene dokumentacije mora
biti razvidno, da ponudnik posluje v skladu
z veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom.
Ponudba ne vsebuje lažnih ali zavajajočih
podatkov ter netočnih ali nepopolnih podatkov v bistvenih elementih.
2. Iz ponudbene dokumentacije (izpisek iz sodnega oziroma davčnega registra
– priloga 1) mora biti razvidna registracija za
razpisano dejavnost; ponudnik ima obrtno
dovoljenje za razpisano dejavnost (obrtno
dovoljenje – priloga 2), če ga ponudnik
potrebuje za opravljanje dejavnosti. Če ponudnik ne bo predložil obrtnega dovoljenja
bo naročnik štel, da ga glede na veljavno
zakonodajo in način opravljanja dejavnosti
ne potrebuje.
3. Izkazana zanesljivost pri poslovanju
(ni uveljavljenih jamstev in pravd v letih
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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). Ponudnik je poravnal
davke, prispevke in druge obveznosti v RS
(razvidno iz prilog 3 in 4).
4. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen in ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane (razvidno iz potrdila Ministrstva za
pravosodje – priloga 5 ter obrazca izjave).
B) Na ekonomskem, finančnem in
tehnološkem področju:
1. Število blokad poslovnih računov v
zadnjih 6 mesecih: 0 dni (razvidno iz priloge 6).
2. Ponudnik mora imeti status pooblaščenega partnerja s strani principala za prodajo in podporo ponujene opreme (razvidno
iz priloge 9).
3. Oprema je v celoti skladna s specifikacijami, oprema, ki ima instaliran MS
Windows operacijski sistem, ima ustrezen
HCL (razvidno iz obrazcev konfiguracija in
prilog 10 in 12).
4. Ponudnik ponuja vzdrževalne pogoje,
kot je to navedeno v obrazcu ponudba in
predračun (razvidno iz obrazca ponudba in
predračun).
5. Kakovost
opravljanja
razpisanih
storitev: ponudnik mora kakovost svojega
poslovanja dokazati z ustreznim certifikatom (ISO serija 9000 s področja predmeta
javnega naročila ali celotnega poslovanja)
ali z internim aktom, iz katerega je razviden
nadzor nad kakovostjo poslovnih procesov,
oziroma potek delovnih postopkov z opredelitvijo ustreznih delovnih mest za vse
storitve, ki so predmet ponudbe (kot npr.
poslovnik, pravilniki o postopku odprav napak ipd). Dokument, ki izkazuje postopek
pridobivanja certifikata ISO serije 9000
skupaj z osnutkom poslovnika kakovosti,
zadošča kot dokument kakovosti opravljanja razpisanih storitev. Dokazila o kakovosti
posamezne dobave, instalacije ali izvedbe
ponudnika oziroma dokazila o kakovosti
ponujene opreme ne štejejo za ustrezna
dokazila za izpolnjevanje tega pogoja, saj
z nadzorom nad kakovostjo poslovanja
nimajo neposredne povezave (razvidno iz
priloge 7).
6. Za sklop 1: ponudnik mora izkazati
vsaj 3 reference s področja dobave in instalacije tehnologije SAN od 1. 1. 2002 dalje.
Vrednost posamezne referenčne dobave in
inštalacije mora biti vsaj enaka ponudnikovi
ponudbeni vrednosti v sklopu 1 (razvidno iz
obrazca prijava).
C) Na kadrovskem področju
1. Za sklop 1: ponudnik mora imeti vsaj
3 usposobljene kadre s strani principala
ponujene opreme. Kot ustrezen certifikat se
šteje certifikat usposobljenosti na področju
strežnikov ali programske opreme za arhiviranje ali produktov SAN tehnologije s strani
principala ponujene opreme.
2. Za sklop 1: za potrebe implementacije
opreme v naročnikovo okolje mora ponudnik
izkazati vsaj 3 usposobljene kadre s certifikatom MCSE ali MCP.
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3. Za sklop 1: posamezni zaposleni se
lahko upošteva za izpolnjevanje obeh pogojev na kadrovskem področju. Zaposleni
mora imeti najmanj 3 leta delovnih izkušenj
na področju predmeta javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpolnjevanje pogoja A 2: izpisek iz
sodnega registra ter obrtno dovoljenje,
– izpolnjevanje pogoja A 3: potrdilo o
poravnanih davkih in potrdilo o poravnanih
carinskih obveznostih,
– izpolnjevanje pogoja A 4: potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpolnjevanje pogoja B 1: obrazec
BON 1 ali BON 2 ali BON 1/P,
– izpolnjevanje pogoja B 3: certifikat
HCL za opremo, ki ima instaliran zahtevan
operacijski sistem, skladno z razpisno dokumentacijo,
– izpolnjevanje pogoja B 5: ISO certifikat ali drug dokaz kakovosti skladno z
navodili.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpolnjevanje pogoja B 2: izjava principala, zatopnika oziroma proizvajalca ponujene opreme,
– izpolnjevanje pogojev C 1, 2 in 3: relevantni certifikati kadrov.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-14/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije ali dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 27. 8. 2004.
Cena: brezplačno.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je brezplačno mogoče
dobiti v elektronski obliki na naslovu
http://www.praetor.si (področje Javna
naročila).
IV.3.3.) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 27. 8. 2004 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski jezik.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 8. 2004
ob 12.15; Agencija Republike Slovenije za
regionalni razvoj, Kotnikova 28, Ljubljana,
5. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo obvestilo odposlano: 30. 7. 2004.
Agencija Republike Slovenije
za regionalni razvoj v imenu in za račun
Službe Vlade RS za strukturno politiko
in regionalni razvoj
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Gradnje
Ob-21385/04
Podaljšanje roka za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 70 z dne 28. 6.
2004 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za adaptacijo hleva, tekališča, gnojišča in komposta, izvedba lesene ograje in
asfalta, Ob-17176/04.
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Uradni list
RS, št. 36/04) podaljšujemo rok za predložitev ponudb na 30. 8. 2004 do 12. ure.
Odpiranje ponudb bo dne 30. 8. 2004 ob 13.
uri. Čas v katerem se prevzame razpisna
dokumentacija do 30. 8. 2004 do 12. ure.
Kraj predložitve in odpiranje ponudb ostane
nespremenjen.
Kmetijska šola Grm Novo mesto
Št. 35101-16/04-4/4

Ob-21288/04

Obvestilo
Naročnik Občina Kamnik, Glavni trg
24, 1240 Kamnik, je na podlagi 77. člena
ZJN-1A zavrnil vse ponudbe za javni razpis
za oddajo naročila OŠ Stranje – nadomestna gradnja in adaptacija šole, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 55 z dne 21. 5. 2004.
Občina Kamnik
Št. 4022-163/2004
Ob-21199/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba:
Nevenka Brumen, udig, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-19, faks
01/306-17-48, elektronska pošta: nevenka.brumen@ljubljana.si, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, kontaktna oseba:
Nevenka Brumen, udig, Trg MDB 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-19,
faks 01/306-17-48, elektronska pošta: breda.erdelja@ljubljana.si, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, kontaktna oseba:
Breda Erdelja, Trg MDB 7, IV. nadstropje,
soba št. 404, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-17-19, faks 01/306-17-48, elektronska pošta: breda.erdelja@ljubljana.si, internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske javne službe in promet, kontaktna oseba: Breda Erdelja, Trg MDB 7, IV.
nadstropje, soba št. 404, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-19, faks 01/306-17-48,
internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: št. javnega naročila
04/320802.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova Jamove ceste s komunalno infrastrukturo (odsek Koprska – Tbilisijska
cesta).
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana – Jamova
cesta.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 502,503.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
ceste in komunalne infrastrukture.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek oktobra 2004 in/ali konec
junija 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini
8,000.000 SIT in veljavnostjo najmanj 120
dni po poteku skrajnega roka za predložitev
ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeni
v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence (za pravne osebe redni izpis iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike
potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov), iz katerega je razvidno, da je pri
pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da 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
njega ni uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek, likvidacijski
postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega
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 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 poravnal davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež. Če ima 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 (brez
podizvajalcev) v vsakem izmed preteklih
treh poslovnih let (2001, 2002, 2003) je
znašal najmanj v višini trikratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: Izjava o letnih
prihodkih, dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo);
– transakcijski računi 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 za vsak transakcijski račun posebej 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
(skladna z vzorcem) 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:
– zagotovljene morajo biti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) za
izvedbo naročila, ki izpolnjujejo zahteve,
določene v splošnih in posebnih tehničnih
pogojih (dokazilo: Popis zagotovljenih tehničnih zmogljivosti (opreme in mehanizacije)
za izvedbo javnega naročila, skladen z vzorcem iz priloge.);
– 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.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Uradni list RS, št. 61 z dne
4. 6. 2004, št. 15319-04.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4022-165/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 8. 2004.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo
vsak dan med 8. in 11. uro. Stroške razpisne dokumentacije ponudnik poravnajo
z virmanom na transkakcijski račun št.
01261-0100000114 sklic na št. 10000-12,
odprt pri Banki Slovenije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 9. 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: 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 8.15, Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za gospodarske javne
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službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana,
mala sejna soba v kleti.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 7. 2004.
Mestna občina Ljubljana
Št. 4022-163/2004
Ob-21200/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Ljubljana, kontaktna
oseba: Darko Drole, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-19,
faks 01/306-17-48, elektronska pošta: darko.drole@ljubljana.si, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, kontaktna oseba:
Darko Drole, Trg MDB 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-19, faks
01/306-17-48, elektronska pošta: breda.erdelja@ljubljana.si, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, kontaktna oseba:
Breda Erdelja, Trg MDB 7, IV. nadstropje,
soba št. 404, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-17-19, faks 01/306-17-48, elektronska pošta: breda.erdelja@ljubljana.si, internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, kontaktna oseba: Breda Erdelja, Trg
MDB 7, IV. nadstropje, soba št. 404, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-19,
faks 01/306-17-48, elektronska pošta: breda.erdelja@ljubljana.si, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: št. javnega naročila:
04/320804.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova lokalne ceste Pečar – Javor (V.
odsek).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana – LC Pečar
– Javor.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura:
(CPA / NACE / CPC): 502, 503.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova ceste in komunalne infrastrukture.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek oktober 2004 in/ali
konec junij 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti garancijo za resnost ponudbe v
višini 2,500.000 SIT in veljavnostjo najmanj
120 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.

Št.

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeni
v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence (za pravne osebe redni izpis iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike
potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov), iz katerega je razvidno, da je pri
pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da 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
njega ni uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek, likvidacijski
postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega
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 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 poravnal davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež. Če ima 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 (brez
podizvajalcev) v vsakem izmed preteklih
treh poslovnih let (2001, 2002, 2003) je
znašal najmanj v višini trikratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih, dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo);
– transakcijski računi 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
za vsak transakcijski račun posebej 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
(skladna z vzorcem) 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);
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– 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:
– zagotovljene morajo biti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) za
izvedbo naročila, ki izpolnjujejo zahteve,
določene v splošnih in posebnih tehničnih
pogojih (dokazilo: popis zagotovljenih tehničnih zmogljivosti (opreme in mehanizacije)
za izvedbo javnega naročila, skladen z vzorcem iz priloge);
– 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.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4022-204/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 8. 2004.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo
vsak dan med 8. in 11. uro. Stroške razpisne dokumentacije ponudniki poravnajo
z virmanom na transkakcijski račun št.
01261-0100000114, sklic na št. 10000-12,
odprt pri Banki Slovenije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 9. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb
bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 9. 2004,
ob 8.15, Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za gospodarske javne
službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana,
mala sejna soba v kleti.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 7. 2004.
Mestna občina Ljubljana
Št. 4022-163/2004
Ob-21201/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Ljubljana, kontaktna
oseba: Darko Drole, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-19,
faks 01/306-17-48, elektronska pošta: darko.drole@ljubljana.si, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne
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službe in promet, kontaktna oseba: Darko
Drole, Trg MDB 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/306-17-19, faks 01/306-17-48, elektronska pošta: breda.erdelja@ljubljana.si,
internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, kontaktna oseba:
Breda Erdelja, Trg MDB 7, IV. nadstropje,
soba št. 404, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-17-19, faks 01/306-17-48, elektronska pošta: breda.erdelja@ljubljana.si, internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, kontaktna oseba: Breda Erdelja, Trg
MDB 7, IV. nadstropje, soba št. 404, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-19,
faks 01/306-17-48, elektronska pošta: breda.erdelja@ljubljana.si, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: št. javnega naročila
04/320803.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev avtobusnega postajališča izven
vozišča – Trg OF.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana – Trg OF.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502, 503.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
ceste in komunalne infrastrukture.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini
2,500.000 SIT in veljavnostjo najmanj 120
dni po poteku skrajnega roka za predložitev
ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeni
v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence (za pravne osebe redni izpis iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike
potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov), iz katerega je razvidno, da je pri
pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da 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
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njega ni uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek, likvidacijski
postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega
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 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 poravnal davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež. Če ima 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 (brez
podizvajalcev) v vsakem izmed preteklih
treh poslovnih let (2001, 2002, 2003) je
znašal najmanj v višini trikratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih, dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo);
– transakcijski računi 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
za vsak transakcijski račun posebej 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
(skladna z vzorcem) 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:
– zagotovljene morajo biti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) za
izvedbo naročila, ki izpolnjujejo zahteve,
določene v splošnih in posebnih tehničnih
pogojih (dokazilo: popis zagotovljenih tehničnih zmogljivosti (opreme in mehanizacije)
za izvedbo javnega naročila, skladen z vzorcem iz priloge);
– 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.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4022-205/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 8. 2004.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo
vsak dan med 8. in 11. uro. Stroške razpisne dokumentacije ponudnik poravnajo
z virmanom na transkakcijski račun št.
01261-0100000114, sklic na št. 10000-12,
odprt pri Banki Slovenije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 2. 9. 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: 120 dni od navedenega skrajnega roka
za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 9. 2004 ob
9.30; Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in
promet, Trg MDB 7, Ljubljana, mala sejna
soba v kleti.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 7. 2004.
Mestna občina Ljubljana
Št. 4022-163/2004
Ob-21202/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba:
Nevenka Brumen, udig, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-19, faks
01/306-17-48, elektronska pošta: nevenka.brumen@ljubljana.si, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, kontaktna oseba:
Nevenka Brumen, udig, Trg MDB 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-19,
faks 01/306-17-48, elektronska pošta: breda.erdelja@ljubljana.si, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne
službe in promet, kontaktna oseba: Breda
Erdelja, udig, Trg MDB 7, IV. nadstropje,
soba št. 404, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-17-19, faks 01/306-17-48, elektronska pošta: breda.erdelja@ljubljana.si, internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske javne službe in promet, kontaktna oseba: Breda Erdelja, udig, Trg MDB 7, IV.
nadstropje, soba št. 404, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-19, faks 01/306-17-48,
internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: št. javnega naročila
04/320799.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev krožnega križišča pri Koleziji s
pripadajočo infrastrukturo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana – krožišče
Kolezija.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502, 503.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
ceste, mostu in komunalne infrastrukture.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek oktobra 2004 in/ali konec
junija 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini
7,000.000 SIT in veljavnostjo najmanj 120
dni po poteku skrajnega roka za predložitev
ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeni
v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence (za pravne osebe redni izpis iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike
potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov), iz katerega je razvidno, da je pri
pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da 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
njega ni uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek, likvidacijski
postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega
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 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 poravnal davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež. Če ima 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 (brez
podizvajalcev) v vsakem izmed preteklih

Št.

treh poslovnih let (2001, 2002, 2003) je
znašal najmanj v višini trikratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih, dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo);
– transakcijski računi 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
za vsak transakcijski račun posebej 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
(skladna z vzorcem) 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:
– zagotovljene morajo biti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) za
izvedbo naročila, ki izpolnjujejo zahteve,
določene v splošnih in posebnih tehničnih
pogojih (dokazilo: popis zagotovljenih tehničnih zmogljivosti (opreme in mehanizacije)
za izvedbo javnega naročila, skladen z vzorcem iz priloge);
– 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.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4022-163/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 8. 2004.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo
vsak dan med 8. in 11. uro. Stroške razpisne dokumentacije ponudnik poravnajo
z virmanom na transkakcijski račun št.
01261-0100000114, sklic na št. 10000-12,
odprt pri Banki Slovenije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 9. 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: 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.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 9. 2004
ob 9.30; Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za gospodarske javne
službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana,
mala sejna soba v kleti.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 7. 2004.
Mestna občina Ljubljana
Ob-21204/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, kontaktna oseba: Igorij Parkel, tel. 01/89-63-440,
faks 01/89-63-460, elektronska pošta: igorij.parkel@litija.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: LIZ-Inženiring d.d., Vurnikova 2,
Ljubljana, kontaktna oseba: Bojan Leben, 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 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:
izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del z zunanjo ureditvijo pri adaptaciji in dozidavi Osnovne šole Gabrovka
s telovadnico.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: izvedba vseh del po projektu takoj
po podpisu pogodbe.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 10. 2004 in konec
31. 7. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, veljavnost
90 dni.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu z
razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri državnem organu za
dejavnost, ki je predmet razpisa;
– da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku, oziroma da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
– da ponudniku v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi
bilo povezano z njegovim poslovanjem, ali pa
ponudniku ni bila izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero bi mu bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila;
– da ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih
obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti,
določenih s predpisi;
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– originalno potrdilo, izdano s strani
Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva
3, da v preteklih treh letih pred pričetkom
naročila ponudnikovi vodstveni delavci niso
bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Za gospodarske družbe: obrazec
BON-1/P z revizijskim poročilom in bilanco
stanja za leto 2003 in obrazec BON-2 oziroma izjavo banke, ki vključuje podatke, zahtevane iz pogojev, in izjavo ponudnika, da
je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in
ima poravnane vse svoje zapadle poslovne
obveznosti.
Za samostojne podjetnike: originalno
potrdilo banke, pri kateri imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem
stanju sredstev na transakcijskem računu
za obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo ponudbe, napoved za odmero davka od
dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno potrjeno s strani pristojne izpostave
Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za preteklo leto, izjavo ponudnika, da je v
zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima
poravnane vse svoje zapadle poslovne obveznosti; poročilo pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, 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 šolskih oziroma
vrtčevskih objektov, zgrajenih v zadnjih petih
letih (od vključno 1. 1. 1999 dalje), in sicer
vsaj na treh objektih z vrednostjo GOI del
posameznega objekta najmanj 300 mio SIT
(z vključenim 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 s področja razpisanih del za odgovornega vodjo del.
V primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega
sodelovanja, mora 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
vrst del, oziroma pogodbo o skupnem nastopanju. Ponudnik lahko za istovrstna dela
zagotavlja kapacitete z več podizvajalci, ki
morajo v celoti izpolnjevati pogoje iz razpisne dokumentacije.
Ponudnik mora predložiti pisne izjave od
vseh v svoji ponudbi navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi 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, vsebini
in glede datuma izdaje ustrezajo dokazilo,
ki jih je za predmetno javno naročilo dolžan
predložiti ponudnik.
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Ponudnik mora ponudbi priložiti terminski plan, seznam in cenik vseh materialov,
ki bodo vgrajeni pri izvedbi razpisanih del,
ter cenik prevozov, strojne opreme in mehanizacije, kakor tudi cenik urnih postavk
za vse vrste del in kvalifikacij (kalkulativni
elementi).
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: Uradni list RS, št. 71-72 z dne
2. 7. 2004, stran 4424.
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 6. 9. 2004.
Cena: 20.000 SIT. Valuta: predplačilo.
Pogoji in način plačila: prevzem razpisne
dokumentacije na podlagi potrdila o vplačilu
stroškov razpisne dokumentacije na Občini
Litija, sobe 50, 51, 52; plačilo razpisne dokumentacije se nakaže na TRR Občine Litija,
št. 01260-0100002491.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: prijavo je potrebno
predložiti do 6. 9. 2004 do 12. ure v tajništvo Občine Litija (soba 44) ali poslati po
pošti s priporočeno pošiljko – poštni datum
6. 9. 2004.
IV.4.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 91 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pisnimi pooblastili ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 9. 2004 ob 10. uri v veliki sejni sobi
Občine Litija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 7. 2004.
Občina Litija
Ob-21212/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Brežice, kontaktna oseba: Anica Hribar,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/499-15-40, faks 07/499-00-52.
elektronska pošta: anica.hribar@brezice.si,
internetni naslov: www.brezice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Občina Brežice, kontaktna oseba: Vilma Zupančič, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/499-15-46,

faks 07/499-00-52, elektronska pošta: vilma.zupancic@brezice.si, internetni naslov:
www.brezice.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 252/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dograditev prostorov za potrebe knjižnice Brežice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Brežice.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 50.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): 50-501-501,1, 50-504 razen
zunanje ureditve.
2) Kratek opis: v razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA / NACE / CPC): 50-503-503,2,
50-503-503,3.
2) Kratek opis: v razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 3:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA / NACE / CPC): 50-503-503,5,
50-503-503,6.
2) Kratek opis: v razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 4:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): 50-504 – zunanja ureditev.
2) Kratek opis: v razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dograditev ca 1.000 m2 z vsemi obrtniškimi in
instalacijskimi deli ter zunanjo ureditvijo in
sicer po sklopih: 1. gradbena in obrtniška
dela, 2. strojne instalacije, 3. elektroinstalacije, 4. zunanja ureditev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 9. 2004 in/ali konec
28. 2. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: 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.
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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 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.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem
javnem naročilu: Uradni list RS, št. 77,
str. 4839, z dne 16. 7. 2004, Ob-19393/04.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 8. 2004.
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 23. 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: 23. 8. 2004,
ob 12.30, sejna soba Občine Brežice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 7. 2004.
Občina Brežice
Ob-21221/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Kranj, kontaktna oseba: Boštjan Zavrl, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, Slovenija, tel. 04/237-31-52, faks
04/237-31-07, elektronska pošta: bostjan.zavrl@kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 35101-0112/2004-46/09.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija Ceste Staneta Žagarja-križišče K7.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Cesta Staneta Žagarja v
komunalni coni Primskovo v Kranju.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 502.1 Splošna dela
na področju nizkih gradenj.
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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: izvedba
celotnega naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 7.000.000,00 SIT z veljavnostjo najmanj do 23. 10. 2004 (vzorec 1);
2. izjava banke, da bo ponudniku izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti s
trajanjem garancije 60 dni od poteka roka za
dokončanje del, in jo bo predložil najkasneje
v 10 dneh po sklenitvi pogodbe (vzorec 2);
3. izjava banke, da bo ponudniku izdala
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% pogodbene vrednosti in
jo bo predložil ob prevzemu del; veljavnost
garancije mora biti še en dan po izteku garancijskega roka (vzorec 4).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po uradnem prejemu računa.
III.2.1) 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 garancij iz točke III.1.1.
Obvezni depoziti in jamstva, mora ponudnik
predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju
pogojev:
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. dokaz o veljavni registraciji – izpisek
iz sodne ali druge ustrezne evidence (dokazilo ne sme biti starejše od 2 mesecev od
datuma oddaje ponudbe);
2. kopija dovoljenja za opravljanje dejavnosti, če je na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno – izpisek iz sodne,
upravne sli druge ustrezne evidence ali
izjava, da za njegovo dejavnost takšno dovoljenje ni potrebno;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco (dokazilo ne sme biti starejše od 2
mesecev od datuma oddaje ponudbe);
4. kopija zavarovalne police o zavarovani odgovornosti za škodo, ki bi utegnila
nastati investitorjem in tretjim osebam v
zvezi z opravljanjem dejavnosti v skladu s
33. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. l.
RS, št. 110/02, 47/04);
5. izpolnjeno priloženo izjavo, da ponudnik upošteva obveznosti, ki izhajajo iz
predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju
in delovnih pogojih, veljavnih v RS.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. dokazilo o ekonomsko-finančni sposobnosti: ponudnik mora imeti v preteklem
letu prihodke najmanj v višini dvakratne ponudnikove vrednosti tega javnega naročila,
v preteklih 6 mesecih pa ne sme imeti blokiranega računa – dokazilo obrazca BON 1 in
BON 2 ali za samostojne podjetnike zadnja
odločba o odmeri davka in poročilo banke,
da račun ni bil blokiran (dokazila ne smejo
biti starejša od 2 mesecev od datuma oddaje ponudbe);
7. poročilo pooblaščenega revizorja, ki
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe, da ima ponudnik poravnane vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8. dokazilo o tehnični in kadrovski sposobnosti: ponudnik mora imeti vsaj tri reference za gradnje v zadnjih 5 letih v enaki ali
višji vrednosti, s potrdili o dobro opravljenem
delu z vrednostmi in datumi izvedbe;
9. dokazilo, da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi:
ponudnik mora imeti najmanj deset za nedoločen čas zaposlenih ljudi – dokazilo izpolnjena tabela, priložiti pogodbo o stalni
zaposlitvi odgovornega vodja del, ki mora izpolnjevati zahteve Zakona o graditvi objektiv
(Uradni list RS, št. 110/02, 47/04); ponudnik
mora biti lastnik vsaj enega kamiona, enega
bagra ali rovokopača, enega vibracijskega
valjarja in enega pisarniško-skladiščnega
kontejnerja – dokazilo izpolnjena tabela;
10. izpolnjeno priloženo izjavo o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije in o
tem, da podatki niso zavajajoči;
11. izpolnjen obrazec o predvidenih podizvajalcih;
12. izpolnjen vzorec pogodbe, ponudnik
mora parafirati vsako stran pogodbe posebej in pogodbo podpisati in žigosati.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena,
2. rok izvedbe,
3. garancijska doba,
4. reference.
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 17. 8. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun enotnega zakladniškega računa št.
01252-010006472, sklic na številko odobritve: 18 75515-7130996-46090004 pri čemer
mora biti naveden tudi namen plačila: Plačilo razpisne dokumentacije za rekonstrukcijo
Ceste S. Žagarja-križišče K7.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 23. 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 23. 10. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 8. 2004,
ob 12. uri, Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, soba št. 9.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored
za objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 7. 2004.
Mestna občina Kranj
Št. 080-09-5268
Ob-21224/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Železniki, kontaktna oseba: Saša La-
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zar, Češnjica 48, 4228 Železniki, Slovenija,
tel. 04/500-00-00, faks 04/500-00-00, elektronska pošta: uprava@obcina.zelezniki.si,
internetni naslov: www.zelezniki.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:
gradnja fekalne kanalizacije na področju naselja Ovčja vas v Železnikih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Železniki; Železniki – naselje Ovčja vas.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja fekalne kanalizacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 6. 8. 2004 in konec 6.
9. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 10% od vrednosti ponudbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 9. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na blagajni Občine Železniki, soba št. 19 ali z virmanom
na transakcijski račun Občine Železniki, št.:
01346-0100007492, sklic 00 707110.
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 31. 10. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 9. 2004
ob 12.30, Občina Železniki, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 7. 2004.
Občina Železniki

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Št. 465-10 0008/2004-300
Ob-21225/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Slovenske Konjice, kontaktna oseba
Igor Frim dipl. inž. gr., Branko Sovic dipl. inž.
gr., Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija, tel. 03/757-33-69, faks 03/575-43-28,
elektronska pošta: igor.frim@slovenskekonjice.si, branko.sovic@slovenskekonjice.si,
internetni naslov: www.slovenskekonjice.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:
nadaljevalna dela na objektu Samostan
Žiče–Žička Kartuzija. Detajlnejši opis je v
razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Samostan Žiče – Žička
Kartuzija.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nadaljevalna dela na objektu Samostan Žiče
– Žička Kartuzija.
II.2.2) Opcije. Opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: pričetek je takoj po podpisu pogodbe, zaključek – marec 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija v višini 10% ponudbene
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: 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: bančna garancija v višini 10%
ponudbene vrednosti z veljavnostjo do izročitve bančne garancije za dobro izvedbo
del. Ostalo 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.
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. ponudbena cena,
2. reference,
3. plačilni pogoji.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
465-10-0008/2004-300-II.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 8. 2004.
Cena: 10.000 SIT.

Pogoji in način plačila: virmansko plačilo
na transakcijski račun TRR Banke Slovenije 01313-0100003434 pred dvigom razpisne
dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 9. 2004 do 9. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 9. 2004
ob 10. uri, v novi sejni sobi Občine Slovenske Konjice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.4) Dodatne informacije: za vse interesente, ogled na licu mesta (Žička Kartuzija)
dne 18. 8. 2004 ob 11. uri, pod vodstvom
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Celje
(ZVKD).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 7. 2004.
Občina Slovenske Konjice
Ob-21292/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Cerknica, kontaktna oseba:
Irena Zalar, svetovalka župana, Cesta
4. Maja 53, 1380 Cerknica, Slovenija, tel.
01/709-06-10, faks 01/709-06-33, elektronska pošta: info@cerknica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 05/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija in dograditev Kulturnega
doma Cerknica 1. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Cerknica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50 501, 50 503.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1. faza
obsega gradbena dela – zemeljska, rušitvena, AB, zidarska.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 20. 9. 2004 in/ali konec
31. 12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
minimalni rok plačila je 60 dni od prejema
obračunske situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z glavnim izvajalcem del.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in teh-
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ničnih sposobnosti: naročnik bo priznal
usposobljenost in sposobnost ponudnikom
na osnovi dokazil o pravnem statusu, ekonomski in finančni sposobnosti ter tehnični
sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
3. da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen; da ni kaznovan za dejanje v zvezi z
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
4. da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek, drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja; če
poslovanje vodi izredna uprava; ali če je bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države v kateri ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
2. da ponudniku na katerikoli način
ni dokazana huda strokovna napaka na
področju, ki je povezano s poslovanjem
naročnika;
3. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa in da je finančno in poslovno sposoben, tj. ponudnik mora
izkazovati pozitivno poslovanje v zadnjem
tromesečju pred oddajo ponudbe;
4. da nudi 60-dnevni plačilni rok;
5. predložiti izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil
ob sklenitvi pogodbe,
– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 10% pogodbene vrednosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjava, da bo kot izvajalec gradbeno
obrtniških del prevzel vse obveznosti iz naslova varstva pri delu ter da imajo vsi delavci, ki bodo izvajali dela, opravljen izpit iz
varstva pri delu za delo na gradbiščih;
2. da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila;
3. da je v zadnjih treh letih, pred objavo
javnega naročila, izvedel vsaj dve tovrstni
storitvi;
4. da ima ustrezne tehnične kapacitete
za izvedbo javnega naročila;
5. da bo izvajal vsa dela v skladu s
predpisanimi določili veljavnih zakonskih in
podzakonskih aktov, s področja predmeta
javnega naročila;
6. da ponudnik izpolnjuje vse zahtevane
pogoje iz razpisne dokumentacije;
7. da zakon podjetju ne prepoveduje
sklenitve pogodbe;
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8. seznam redno zaposlenih po strokovni
usposobljenosti, zlasti oseb, ki bodo vodile
izvedbo gradnje;
9. da se zaveže izvesti storitve strokovno, kvalitetno in v dogovorjenih rokih;
10. da nudi najmanj 3 leta garancijo na
izvedena dela.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o graditvi objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče)
1. cena – 60 točk,
2. plačilni pogoji – 15 točk,
3. reference – 15 točk,
4. garancijski roki – 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 67000-3/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 9. 2004.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred dvigom dokumentacije, z virmanskim nakazilom na
transakcijski račun 01213-0100002563,
Občina Cerknica, pri UJP Postojna, za namen Rekonstrukcija in dozidava Kulturnega
doma Cerknica – 1. faza.
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 13. uri; v sejni sobi Občine Cerknica,
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.
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: 30. 7. 2004.
Občina Cerknica
Št. 470/04
Ob-21307/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, kontaktna oseba: Alenka Kuševič,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/369-58-40, 01/369-59-00, faks
01/369-59-02, elektronska pošta: alenka.kusevic@gov.si, internetni naslov: http:
//www.kultura.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.
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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: JR-86/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Snežnik – Grad: statična sanacija gradu
s fasadami, obnova elektro in strojnih
inštalacij ter izvedba ogrevanja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Snežnik – Grad.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbena obrtniška, inštalacijska ter restavratorska dela.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija (ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za resnost ponudbe
v višini 15,000.000 SIT z veljavnostjo do izročitve bančne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti;
– bančna garancija (ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% od
skupne vrednosti pogodbe z veljavnostjo
vsaj še 90 dni po preteku roka za dokončno
izvedbo posla;
– bančna garancija (ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 5% vrednosti posla, za katerega se daje, z veljavnostjo vsaj
še 30 dni po preteku garancijskega roka, ki
je določen v pogodbi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo plačal izvedena dela na podlagi gradbene knjige in obračunskih situacij. Izvedena
dela bo plačal na podlagi začasnih mesečnih situacij do višine 90% vrednosti pogodbenih del in končne obračunske situacije za
preostalih 10% vrednosti pogodbenih del.
Rok plačila ne sme biti krajši od 60 dni od
dneva uradnega prejema računa za potrjeno
situacijo s strani naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: z izbranim ponudnikom
bo sklenjena pogodba za izvedbo celotnih
razpisanih del.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. Na statusnem področju:
– da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ponudnik v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ni bil pravnomočno
obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem, oziroma
mu ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
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– da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja.
2. Na poslovnem in finančnem področju:
– da ima ponudnik (v skladu s 6. členom
Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov) za predmetno javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je do 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi zadevnega razpisa
javnega naročila poravnal vse svoje zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;
– da ponudnik v zadnjih dvanajstih mesecih ni prekinil pogodbenega razmerja zaradi
neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti;
– da ponudnik nima izkazane blokade
katerega izmed transakcijskih računov v
zadnjih šestih mesecih pred dnevom oddaje ponudbe;
– da ponudnik izkazuje prihodke, dvakrat
večje od ocenjene vrednosti razpisa.
3. Tehnične zmogljivosti in kadri:
– da razpolaga z ustreznimi kadri, ki
bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in odgovorni za nadzor kakovosti, in sicer: odgovorni vodja razpisanih del, vodilni delovodja
in odgovorni vodja zagotavljanja kakovosti
del, materialov in izdelkov:
– odgovorni vodja razpisanih del in
odgovorni vodja zagotavljanja kakovosti
del, materialov in izdelkov morata imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo, opravljen
strokovni izpit in najmanj sedem let delovnih
izkušenj pri gradnjah (če imata univerzitetno
izobrazbo, morata imeti opravljen strokovni
izpit in najmanj tri leta delovnih izkušenj).
Poleg navedenega morata biti včlanjena v
Inženirsko zbornico Slovenije in imeti vsaj
dve referenci na enakih ali podobnih delih,
ki so predmet tega javnega razpisa (projekti
kulturne dediščine v vrednosti posameznega objekta najmanj 30,000.000 SIT (brez
DDV), objekti visokih gradenj v vrednosti
posameznega objekta najmanj 150,000.000
SIT (brez DDV));
– vodilni delovodja mora izpolnjevati
najmanj zahteve glede izobrazbe, opravljenega izpita ter delovnih izkušenj, kot jih
predpisuje veljavna zakonodaja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– komplet registrskih listov (redni izpisek iz sodnega registra za dejavnost,
katere predmet je razpis), ki odraža zadnje
pravnorelevantno stanje ponudnika. Samostojni podjetnik mora predložiti priglasitveni
list DURS;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo
javnega naročila ni bil pravnomočno 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;
– potrdilo, ki ga izda pristojni davčni
organ, da je ponudnik poravnal davke, pri-
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spevke in druge obvezne dajatve v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež;
– potrdilo pristojnega sodišča oziroma
ustreznega organa, da ni zoper ponudnika
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja. Samostojni podjetnik mora predložiti potrdilo,
da ponudnikovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne
preiskave.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec BON-1 ali BON-1/P, ki odraža zadnje ponudnikovo stanje v zadnjem
mesecu pred oddajo ponudbe in iz katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih
šestih mesecih pred izdajo obrazca ni
imel blokiranih računov. Samostojni podjetnik mora predložiti BON-1/SP in za vsak
račun, ki ga ima, boniteto poslovanja, ki ga
zanj izdela poslovna banka, iz katere mora
biti razvidno, da v zadnjih šestih mesecih
pred izdajo obrazca ni imel blokiranih računov;
– poročilo pooblaščenega revizorja (v
skladu s 6. členom Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih uporabnikov, Ur. l.
RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki potrjuje, da
ima ponudnik za predmetno javno naročilo
po svojih knjigovodskih podatkih izkazano,
da je do 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi zadevnega razpisa javnega
naročila poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov;
– izjava ponudnika, da v zadnjih dvanajstih mesecih ni prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam kadrov, ki bodo odgovorni za
izvedbo pogodbe in odgovorni za nadzor kakovosti, in sicer: odgovorni vodja razpisanih
del, vodilni delovodja in odgovorni vodja
zagotavljanja kakovosti del, materialov in
izdelkov;
– za odgovornega vodjo razpisanih del in
odgovornega vodjo zagotavljanja kakovosti
del, materialov in izdelkov mora ponudnik
predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem strokovnem
izpitu po Zakonu o graditvi objektov in
– dokazilo o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici
Slovenije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena,
2. reference ponudnika,
3. reference odgovornega vodje razpisanih del.
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 16. 9. 2004.
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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 9. 2004
ob 13. uri; Ministrstvo za kulturo, Maistrova
10, Ljubljana.
VI.4) Dodatne informacije: predviden
ogled razpisanih del za ponudnike bo v četrtek, 2. 9. 2004 ob 12.30 na gradu Snežnik.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 7. 2004.
Ministrstvo za kulturo
Št. 110-1/04
Ob-21361/04
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.
Gorenjska, kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 04/306-82-53, 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. Gorenjska, 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:
avtocestni odsek Brezje (Peračica)-Podtabor; pododsek od km 3+112 do km
4+032; glavna dela.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: avtocestni odsek Brezje (Peračica)-Podtabor; pododsek od km
3+112 do km 4+032.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
trase avtoceste od km 3,112 do km 4,032,
ki obsega:
– glavno traso AC v dolžini 0,920 km,
– deviacije kategoriziranih in nekategoriziranih cest in poti,
– vodnogospodarske ureditve,
– zidove in sanacije brežin,
– prestavitve in zaščito telekomunikacijskih vodov,
– semaforizacijo in signalizacijo,
– klic v sili,
– krajinsko ureditev.
Gradnja objektov, ki obsega:
– podvoz 3-1,
– viadukt Lešnica.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za zaključek: 13 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 34,200.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana
dela se bodo financirala iz sredstev Družbe
za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d.d.
in kredita EIB. 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.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 21. 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: 21. 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 11. 1. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 9. 2004,
ob 10. uri, v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba 1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 7. 2004.
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d.

Št.

Št. 012-1/02
Ob-21364/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Škofja Loka, kontaktna oseba: Mojca Šmid,
Poljanska c. 2, 4220 Škofja Loka, Slovenija,
tel. 04/511-23-08, faks 04/511-23-01, elektronska pošta: Mojca.smid@skofjaloka.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Škofja Loka, kontaktna oseba: Mojca Šmid, Mestni trg 15, 4220
Škofja Loka, Slovenija, tel. 04/511-23-08,
faks 04/511-23-01, elektronska pošta: Mojca.smid@skofjaloka.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Škofja Loka, kontaktna oseba: Mojca Šmid, Mestni trg
15, 4220 Škofja Loka, Slovenija, tel.
04/511-23-08, faks 04/511-23-01, elektronska pošta: Mojca.smid@skofjaloka.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Škofja Loka, kontaktna oseba: Mojca Šmid,
Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, Slovenija,
tel. 04/511-23-08, faks 04/511-23-01, elektronska pošta: Mojca.smid@skofjaloka.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja primarnega vodovoda v naselju
Puštal pri Škofji Loki.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Puštal pri Škofji Loki,
Občina Škofja Loka.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja 840 m vodovoda DN 400, obnova 200 m
vodovoda DN 100, s 7 jaški, vzporedna izgradnja 890 m meteorne in sanitarne kanalizacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: maksimalno 4 mesece od oddaje
naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– za resnost ponudbe predložiti bianco
menico v višini 4,000.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% pogodbene vrednosti; izbrani ponudnik jo mora predložiti v roku 10 dni po podpisu pogodbe,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku, v višini 10% vrednosti
obračunske situacije; izbrani ponudnik jo
mora predložiti pred izplačilom obračunske
situacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najkrajši
rok plačila je 60 dni od prejema potrjene
situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem; ponudnik mora v
ponudbi navesti eventualne podizvajalce, ki
morajo podpisati pristopno izjavo po obrazcu iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
a) registracija ponudnika,
b) dovoljenje ponudnika za opravljanje
dejavnosti,
c) potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
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d) potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava,
e) potrdilo ponudnika o izpolnjevanju
zahtev za vodenje in zagotavljanje kakovosti – certifikat ISO 9001 ali dokazilo o
enakovrednem sistemu za zagotavljanje
kakovosti.
Če ponudnik zagotavlja svoje kapacitete s
podizvajalci, morajo ti predložiti:
– v primeru, da bo podizvajalec opravil
30% ali več dela glede na finančno ovrednotenje je potrebno priložiti zgoraj navedena
dokazila a, b, c, d,
– v primeru, da bo podizvajalec opravil
60% ali več dela glede na finančno ovrednotenje je potrebno priložiti enaka dokazila kot
za ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo bank,
kjer ima ponudnik odprte transakcijske račune, o solventnosti ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpolnjen obrazec s seznamom zaposlenih, ki bodo vključeni v izvedbo del, z navedbo strokovne usposobljenosti,
– izpolnjen obrazec s seznamom mehanizacije oziroma tehnične opreme.
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 9. 9. 2004 (razpisna dokumentacija); 3. 9. 2004 (dopolnilna
dokumentacija).
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek 30.000
SIT je potrebno nakazati pred dvigom razpisne dokumentacije na TRR pri Banki Slovenije, št. 01322-0100007116, sklic na št. 18
76228-7141009-35511004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 9. 2004 do 11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 1. 12. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 9. 2004,
ob 12. uri, mala sejna soba Občine Škofja
Loka, Poljanska c. 2, Škofja Loka.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 7. 2004.
Občina Škofja Loka
Ob-21367/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Beltinci, kontaktna oseba: Janez
Senica, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci, Slovenija, tel. 02/541-35-35, faks 02/541-35-70,
elektronska pošta: obcina@beltinci.si, internetni naslov: www.beltinci.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zahteva za objavo javnega razpisa za oddajo gradnje po odprtem
postopku (na podlagi 66. člena in 1. točke
prvega odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba gradbenih del – preplastitev Ravenske ulice v Beltincih z izgradnjo pločnika in parkirišča pri Občini Beltinci.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Beltinci – Ravenska
cesta.
II.1.9) Razdelitev na sklope:
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
gradbenih del – preplastitve Ravenske ulice
v Beltincih z izgradnjo pločnika in parkirišča
pri Občini Beltinci.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: gradnja istočasna.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila; začetek 1. 10. 2004 in/ali konec 1. 12. 2004.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo plačeval izvršena dela na osnovi začasnih mesečnih situacij z zamikom 90 dni
od potrditve situacije s strani nadzornega
organa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: ni znano.
IV.2) Merila za oddajo: v skladu z razpisno dokumentacijo.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče od 16. 8. 2004 naprej
med 10. in 14. uro.
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Cena: 60.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko plačilo,
na transakcijski račun št. 01202-0100011541
pri Banki Slovenije pred dvigom razpisne
dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 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 dneva odpiranja ponudb.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 9. 2004
ob 13. uri, Beltinci, prostori občinske uprave.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Janez Senica,
Občina Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci, tel. 02/541-35-47, faks 02/541-35-70.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 8. 2004.
Občina Beltinci
Št. 630-1/2004
Ob-21368/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Park Škocjanske jame, Slovenija,
kontaktna oseba: Črtomir Pečar, Škocjan št. 2, 6215 Divača, Slovenija, tel.
05/70-82-100, faks 05/70-82-105, elektronska pošta: psj@psj.gov.si, internetni naslov:
www.park-skocjanske-jame.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Št. 623-1/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nadomestna gradnja objekta Škocjan št.
3, Naravoslovni center – (geološko biološka zbirka s spremljajočimi prostori po
sistemu) »ključ v roke«; III. gradbena faza
brez rušitve objekta in izkopov (temelji,
kanalizacija, greznica, klet, pritličje, mansarda, streha, predelne stene, vgrajeni
kamniti okvirji-jerte z železnimi križi).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: vas Škocjan, ki se nahaja v
območju Parka 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: nadomestna gradnja – končana III. gradbena
faza brez rušitve objekta in izkopa za klet in
greznico po sistemu »ključ v roke«.
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
1. 3. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:

– garancija banke kot garancija za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT,
– garancija banke za odpravo napak
v garancijskem roku 5% od obračunske
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z gradbeno pogodbo, 60 dni od izstavitve
začasnih in končne situacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– 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 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.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge evidence,
– potrdilo, ki ga izda davčni urad ali drugi pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– družbe: BON 1,
– samostojni podjetniki: potrdilo povprečnem stanju sredstev na TTR za zadnje
3 mesece,
– letni promet mora presegati vsaj
50,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– reference iz zadnjih 3 let za izvedbo
primerljivih objektov s poudarkom pri izvedbi
objektov s tipično »kraško arhitekturo« oziroma stavno dediščino Krasa,
– seznam zaposlenih.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o graditvi objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. ponudbena cena: 60%,
2.reference pri izvedbi tipične »kraške
arhitekture«: 30%,
3. garancije: 5%,
4. morebitni zamik plačila: 5%.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 623-1/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 8. 2004.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na podračun št. 01100-6030254323 pri UJP, Urad
Koper.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 9. 9. 2004 do
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15. ure; na Upravi Parka Škocjanske jame,
Škocjan št. 2, 6215 Divača oziroma poštni
žig z datumom 9. 9. 2004.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 9. 2004
ob 10. uri; sejna soba na upravi Parka Škocjanske jame, Škocjan št. 2, 6215 Divača.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Črtomir Pečar,
tel. 05/70-82-100 ali GSM 041/621-256.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 8. 2004.
Park Škocjanske jame
Ob-21370/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Gorišnica, kontaktna oseba: Matevž Cestnik, Gorišnica 54, 2272 Gorišnica, Slovenija,
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:
kanalizacija Cirkulane – spodnji del.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Gorišnica.
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 30. 7. 2004 in/ali konec
9. 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,
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– 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: 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 9. 9. 2004.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TR št.
01228-0100016863.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 9. 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 1. 11. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 9. 2004 ob
14. uri, sejna soba Občine Gorišnica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 7. 2004.
Občina Gorišnica
Št. 360-01-13/2003
Ob-21371/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica,
kontaktna oseba: Evgen Mugerli, univ. dipl.
inž. grad., Trg E. Kardelja 1, soba št. 31/III.
nadstropje, 5000 Nova Gorica, Slovenija,
tel. 05/33-50-190, faks 05/30-21-116, elektronska pošta: Evgen.Mugerli@Nova-Gorica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: lokalna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: stanovanjski objekt v Prvačini št.: 08/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja stanovanjskega objekta v Prvačini; 18 neproftnih stanovanj z vsemi komunalnimi priključki in zunanjo
ureditvijo.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: naselje Prvačina v Mestni
občini Nova Gorica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja stanovanjskega objekta v celoti.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: investicija se bo izvajala v obdobju
dveh let (od 2004 do 2005).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 20. 7. 2004 in konec
15. 2. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti. Dodatni pogoji v razpisni
dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
situacij v 60 dneh po prejemu. Dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenjena gradbena pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, da ima poravnane davke in prispevke,
določene z zakonom, da je predložil BON-1
in BON-2.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje,
da ni ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo davčnega urada, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi
države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v tujini, poravnal
v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
mora poravnati;
– da je ekonomsko in finančno sposoben
izvesti investicijo;
– dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo, da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali drug postopek,
posledica katerega je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
– dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) 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.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.2.) Druge prejšnje objave: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 08/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 9. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica, št. 01284 – 6520972769 pri Banki Slovenije, s pripisom »Plačilo razpisne dokumentacije – Stanovanjski objekt Prvačina«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb: 7. 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:
90 dni od navedenega skrajnega roka za
sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 9. 2004
ob 12. uri; Mestna občina Nova Gorica
– steklena dvorana, I. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 7. 2004.
Stanovanjski sklad
Mestne občine Nova Gorica
Ob-21372/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Hrpelje-Kozina, kontaktna oseba:
Aleksander Batič, Hrpelje, Reška cesta 14,
6240 Kozina, Slovenija, tel. 05/680-01-50,
faks 05/680-01-80, elektronska pošta: aleksander.batic@hrpelje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 3005-17/2002-60.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba komunalnih naprav v obrtni coni
Hrpelje: kanalizacijskega, vodovodnega, elektro in telefonskega omrežja ter
izvedba cest s pridobitvijo uporabnega
dovoljenja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Hrpelje, Občina Hrpelje-Kozina, obrtna cona Hrpelje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
250,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1. 5. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
ponujene cene, po podpisu pogodbe bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih
del v višini 10% in ob zaključku del bančna
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbenih del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo izvajalcu zagotovil plačilo za vsa dela,
izvedena in potrjena ter plačljiva iz sredstev
proračuna Republike Slovenije na osnovi
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2004 in 2005 (ZIPRS0405,
Uradni list RS, št. 130/03), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 47/03, 67/03),
skladno s proračunom Občine Hrpelje
– Kozina za leta 2004 do 2006 ter skladno
z višino in dinamiko odobrenih sredstev s
strani Javne agencije za regionalni razvoj
Ljubljana.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ne.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: za vse zahtevane podatke se izpolnijo obrazci priloženi razpisni dokumentaciji
in dostavijo ustrezne listine, ki so navedene
v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Izpisek registracije družbe iz sodnega
registra podjetij (za pravne osebe) oziroma
potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave
Davčnega urada RS (za samostojne podjetnike, posameznike); potrdilo, izdano s
strani Ministrstva za pravosodje, Oddelka
za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva 3, da v zadnjih petih letih pred objavo
javnega naročila ponudniku ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje,
ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem;
potrdila pristojnega okrožnega sodišča, gospodarski oddelek, sodni register, samostojni podjetniki pa predložijo potrdila, da so še
vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov
pri pristojni izpostavi davčnega urada; potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada
RS, da ima poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih
dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih
s predpisi; poročilo pooblaščenega revizorja
(v skladu s 6. členom Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih uporabnikov, Ur. l.
RS, št. 71/99, 78/99, 64/01).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: pogoj za priznanje sposobnosti je ta, da je znašala višina
letnih celotnih skupnih prihodkov ponudnika
v letu 2003 najmanj 700,000.000 SIT ter da
ponudnikovi transakcijski računi v zadnjih
šestih mesecih niso bili blokirani. Ponudnik
– gospodarska družba mora kot dokazilo
predložiti bilanco uspeha za leto 2003 ter
obrazec BON-1/P; ponudnik – fizična oseba
(samostojni podjetnik, posameznik) pa Letno poročilo za leto 2003 podpisano s strani
AJPES ter obrazec BON-1/S.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: referenčna lista ponudnika

s področja predmeta javnega naročila – objekti nizkih gradenj v zadnjih petih letih; reference odgovornega vodje projekta.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. ponudbena cena,
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 26. 8. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti od ponedeljka do petka od 8. do 11. ure po predložitvi
dokazila o plačilu na transakcijski račun
št. 01235-0100006141.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 26. 8. 2004 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pisnimi pooblastili za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 8. 2004
ob 10. uri, Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje,
Reška cesta 14, 6240 Kozina.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored
za objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: projekt se financira
tudi iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 7. 2004.
Občina Hrpelje-Kozina
Ob-21373/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor, kontaktna oseba: Danica Putora,
dipl. inž. gr., Grajski trg 1, 2000 Maribor,
Slovenija in Stanovanjski sklad Republike
Slovenije, Andrej Antauer, univ. dipl. prav.,
Poljanska 31, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
02/250-63-10, faks 02/251-52-21, elektronska pošta: info@jmss-mb.si, internetni naslov: http://www.ssklad-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Javni medobčinski stanovanjski
sklad Maribor, kontaktna oseba: Danica Putora, dipl. inž. gr., Andrej Antauer, univ. dipl.
prav., Grajski trg 1, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/250-63-10, faks 02/251-52-21, elektronska pošta: info@jmss-mb.si, internetni
naslov: http://www.ssklad-mb.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javni medobčinski
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stanovanjski sklad Maribor, kontaktna
oseba: Danica Putora, dipl. inž. gr., Grajski trg 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/250-63-10, faks 02/251-52-21, elektronska pošta: info@jmss-mb.si, internetni naslov: http://www.ssklad-mb.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, kontaktna oseba: Danica Putora, dipl. inž. gr.,
Grajski trg 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/250-63-10, faks 02/251-52-21, elektronska pošta: info@jmss-mb.si, internetni naslov: http://www.ssklad-mb.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del z zunanjo ureditvijo
za dograditev atrijske večstanovanjske hiše
ob Pristanu ob Ribiški ul. v Mariboru.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del z zunanjo ureditvijo za dograditev atrijske večstanovanjske hiše
ob Pristanu ob Ribiški ul. v Mariboru.
Obseg zahtevanih del je razviden iz PZR
dokumentacije, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije oziroma je v celotnem obsegu PZI dokumentacije na vpogled pri
kontaktni osebi Javnega medobčinskega
stanovanjskega sklada Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ob Pristanu ob Ribiški
ul. v Mariboru.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): NACE 501.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
gradbenih, obrtniških in instalacijskih del z
zunanjo ureditvijo za dograditev atrijske večstanovanjske hiše ob Pristanu ob Ribiški ul.
v Mariboru. Obseg zahtevanih del je razviden iz PZR dokumentacije, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije oziroma je v celotnem obsegu PZI dokumentacije na vpogled
pri kontaktni osebi Javnega medobčinskega
stanovanjskega sklada Maribor.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 11 mesecev od dneva veljavnosti
pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% skupne ponudbene vrednosti,
2. bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% od
vrednosti pogodbe,
3. bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi v višini 10% vrednosti del,
za katere se daje garancija.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnika bosta izvršena dela obračunavala z začasnimi situacijami do višine 90% vrednosti
pogodbenih del, 10% pa po predaji objekta
in potrditvi končne situacije, in sicer vse v
roku 60 dni.
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 po-

nudnika 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;
2. ponudnik mora glede na predmet
javnega naročila izpolnjevati z zakonom
predpisane pogoje – imeti mora potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;
3. ponudniku ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem in da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem;
4. zoper ponudnika ne sme biti uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja;
5. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež;
6. ponudnik
mora
biti
ekonomsko-finančno sposoben;
7. ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi;
8. ponudnik mora imeti, v skladu s
33. členom Zakona o graditvi objektov (Ur.
l. RS, št. 110/02 in 47/04) zavarovano svojo
odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati
naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe): fotokopija izpiska iz sodnega registra podjetij, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika. Potrdilo ne sme biti starejše od 3
mesecev, šteto od dneva oddaje ponudbe.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik): fotokopija potrdila o vpisu v
register samostojnih podjetnikov, izdano s
strani pristojne izpostave Davčnega urada
RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika.
Potrdilo ne sme biti starejše od 3 mesecev,
šteto od dneva oddaje ponudbe.
2. Če je za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila, potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti na
podlagi posebnega zakona, mora ponudnik
predložiti dovoljenje za opravljanje dejavnosti t.j. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence.
3. 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.
Potrdilo ne sme biti starejše od 3 mesecev,
šteto od dneva oddaje ponudbe.
Izjava ponudnika dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
4. Fotokopija potrdila izdanega s strani
sodišča, ki izkazuje zadnje stanje 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.
Potrdilo ne sme biti starejše od 3 mesecev,
šteto od dneva oddaje ponudbe.
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5. Originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da
ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih
dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih
s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe): potrdilo Agencije RS za javnopravne evidence in storitve BON 1 IN BON 2, ki
ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik): napoved za odmero davka
od dohodkov za preteklo leto, potrjeno s
strani pristojne davčne uprave in podatke
banke o solventnosti za obdobje zadnjih 6
mesecev.
Fotokopija poročila pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih
podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše
od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe na
podlagi razpisa javnega naročila, poravnal
vse svoje zapadle obveznosti do podizvajalcev (navedeno dokazilo ponudnik predloži,
če znaša vrednost javnega naročila več kot
50 mio SIT).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj (reference) v zadnjih petih letih pred
oddajo ponudbe; ponudnik mora za izpolnjevanje pogoja navesti najmanj 3 primerljive
objekte oziroma primerljiva dela na njih glede na predmet javnega naročila, ki jih je v
obdobju zadnjih petih let izvedel in katerih
vrednost mora biti enaka vrednosti del iz te
ponudbe (tudi do –10%);
2. Pisne izjave naročnikov del o ponudnikovih referencah.
3. Izjava o razpoložljivosti mehanizacije
in transportnih sredstev, ki bodo uporabljena
pri izvedbi razpisanih del.
4. Izjava o zadostni kadrovski zmogljivosti za izvedbo razpisanih del.
5. Seznam odgovornih vodij del, ki bodo
sodelovali pri izvedbi razpisanih del in njihove reference.
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 (Uradni list RS, št. 110/02 in
47/04).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: predhodi razpis objavljen
v Uradnem listu RS, št. 15-16 z dne 20. 2.
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 10. 9. 2004.
Cena 25.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu zneska na transakcijski račun Javnega
medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor št.: 01270-6950971157 odprt pri UJP
Slovenska Bistrica.
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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 jezik.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 6 mesecev od oddaje ponudbe.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb:
predstavniki ponudnikov morajo imeti pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 9. 2004
ob 13. uri, Grajski trg 1, Maribor, Javni
medobčinski stanovanjski sklad Maribor/I.
nadstropje, sejna soba št. 101.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Javni
medobčinski stanovanjski sklad Maribor,
kontaktna oseba: Danica Putora, dipl.
inž. gr., Andrej Antauer, univ. dipl. prav.,
Grajski trg 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/250-63-10, faks 02/251-52-21, elektronska pošta: info@mss-mb.si, internetni naslov: http://www.ssklad-mb.si.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 8. 2004.
Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor
Ob-21399/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Gorenjske lekarne, kontaktna oseba: Barbara Rems, Gosposvetska ulica 12, 4000
Kranj, Slovenija, tel. 04/201-61-00, faks
04/201-61-10, elektronska pošta: uprava@gorenjske-lekarne.si, internetni naslov:
www.gorenjske-lekarne.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 gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za prenovo lekarne Žiri.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Žiri.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za
prenovo lekarne Žiri.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe in/ali konec najkasneje 30 dni od sklenitve pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancije 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: plačila
se izvajajo v 60 dneh po uradnem prejemu
s strani pooblaščenega inženiringa potrjene
situacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna
dokazila: vsi registrski listi iz sodnega
registra (dokazila ne smejo biti starejša
od 30 dni od datuma odpiranja ponudb).
Samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list DURS. Potrdilo, da ponudnik ni

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen na osnovi sodne odločbe. Potrdilo izda Ministrstvo za
pravosodje-kazenska evidenca. Potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb. Potrdilo, da ponudnik
ni v postopku prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije ali da ni prenehal poslovati
na osnovi sodne odločbe. Potrdilo izda
okrožno sodišče. Potrdilo sodišča ne sme
biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. Potrdilo pristojnega davčnega
organa RS, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke, določene z zakonom.
Potrdilo ne sme biti starejša od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazila o
ekonomsko-finančni sposobnosti, in sicer:
·za gospodarske družbe: obrazec BON-2
in mnenje oziroma izkazi poslovnih bank
pri katerih ima odprte transakcijske račune,
o boniteti in plačilni sposobnosti ponudnika
v zadnjih 6 mesecih, za samostojne podjetnike: podatki iz bilance uspeha in bilance
stanja za zadnje poslovno leto, ki jih potrdi
pristojni DURS ter potrdilo banke, ki vodi
ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v
preteklih 6 mesecih ni bil blokiran, revizijsko poročilo, če ga za ponudnika predpisuje
Zakon o gospodarskih družbah. Dokumenti
ne smejo biti starejši od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: spisek referenc, to je najvažnejših opravljenih investicijah v zadnjih petih
letih, in sicer: na treh objektih visokih gradenj z vrednostjo del nad 30 mio SIT (brez
DDV). Obrazcu morajo biti priložena potrdila
naročnikov o kvalitetno izvedeni investiciji in
v skladu s pogodbenimi določili naročnika,
ki ga ponudnik v obrazcu navaja. Seznam
zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo
odgovorni za izvedbo pogodbe in odgovorni za nadzor kakovosti. Spisek najvažnejših
opravljenih investicij za predvidenega vodjo
del, ki ga ponudnik v obrazcu navaja, na
treh objektih visokih gradenj z vrednostjo
del nad 30 mio SIT (brez DDV).
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:
pidobiti ju je mogoče do 7. 9. 2004.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo razpisne
dokumentacije se nakaže na podračun UJP
št. 01252-6030274811 pred dvigom razpisne dokumentacije. Pri dvigu 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: 7. 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: 91 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 9. 2004
ob 12. uri, Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj, v sejni sobi.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 8. 2004.
Gorenjske lekarne
Kranj

Gradnje in storitve
Ob-21216/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Beltinci, kontaktna oseba: Janez Senica, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci, Slovenija, tel. 02/541-35-35, faks 02/541-35-70,
elektronska pošta: občina@beltinci.si, internetni naslov: www.beltinci.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: kontaktna oseba: Mateja
Mikec, Zgoša 24e, 4275 Begunje, Slovenija,
tel. 00-386/31/639-791, elektronska pošta:
m.mikec@interseroh.de.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje,
ki ustrezajo zahtevam, določenim s strani
naročnika.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: kombinacija prejšnjih.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javni razpis za zbiranje obvezujočih vlog
zaintersiranih pravnih oseb za vlaganje
javnega kapitala v dejavnost osebe zasebnega prava, ki bo vršila dejavnost
izgradnje objektov in naprav v sistemu
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda ter izvajala javno gospodarsko
službo odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih voda v Občini Beltinci in za izgradnjo manjkajočih objektov in naprav
za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v Občini Beltinci (glej prilogo:
Javni razpis).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Občina Beltinci.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih
naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 45.25.20.00 – 2, dopolnilni besednjak: NO78-3 Y009-6; dodatni predmeti: 45.23.24.20 – 2, 45.25.21.27 – 4,
90.11.41.00 – 0, dopolnilni predmeti: N078-3
Y009-6, N078-3 Y009-6, N078-3, N078-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. vlaganje javnega kapitala v dejavnost
osebe zasebnega prava, ki je gospodarska
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družba, ki jo ustanovi ponudnik z namenom
izvajanja javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda
v Občini Beltinci;
2. izgradnja vseh manjkajočih objektov
in naprav v sistemu odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda v Občini Beltinci;
3. financiranje izgradnje tistih objektov
in naprav v sistemu odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda v Občini Beltinci,
za katere Občina Beltinci nima predvidenih
finančnih sredstev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
Začetek 1. 1. 2005 in/ali konec 31. 12.
2009.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: predvideni viri finančnih sredstev so sredstva
občinskega proračuna; sredstva občanov –
priključnine; taksa za obremenjevanje voda;
sredstva ponudnika (lastna in najeta); nepovratna sredstva (variantno); projekt izgradnje
celotnega sistema odvajanja in čiščenja se
razdeli na podprojekte, ki se financirajo iz
zgoraj naštetih virov finančnih sredstev. Ponudnik si poplača vložena sredstva, kot del
cene storitve odvajanja in čiščenja, v pogodbenem obdobju.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano:
Posamično; s podizvajalci; konzorcij.
V primeru skupine ponudnikov mora biti
predložena pogodba.
Ponudnik mora, ne glede na pravno obliko ki jo prevzame v primeru skupine ponudnikov, za izvedbo predmeta javnega naročila
ustanoviti gospodarsko družbo, ki bo imela
tudi namen izvajanja javne gospodarske
službe odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih voda v Občini Beltinci. (Vlaganje javnega kapitala v dejavnost osebe
zasebnega prava.) Vložek Občine Beltinci
v to družbo mora biti do 26% ustanovnega
kapitala. Višino ustanovnega kapitala in
način vlaganja javnega kapitala predlaga
ponudnik.
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 (član konzorcija) je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila oziroma razpisa;
2. proti ponudniku (članu konzorcija)
ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, oziroma
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe;
3. ponudniku (članu konzorcija) v zadnjih
petih letih pred objavo naročila ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki
je povezano z njegovim poslovanjem oziroma izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
4. ponudniku (članu konzorcija) zakon ne
prepoveduje skleniti pogodbe;
5. ponudnikovi vodstveni delavci v zadnjih treh letih pred objavo naročila niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem (vodstvenim delavcem člana
konzorcija);

6. ponudnik (član konzorcija) je poravnal
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež. Oziroma če ima
sedež v tujini, je poravnal v Republiki Sloveniji vse tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati
v Republiki Sloveniji.
Ostalo kot v razpisni dokumentaciji, za
ponudnike se obvezujoča določila in zahteve v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Opcijsko: konzorcialna pogodba ali pogodba s podizvajalci.
Izpisek iz sodnega registra.
Ostalo kot v razpisni dokumentaciji, za
ponudnike se obvezujoča določila v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Bilance uspeha; BON 1; BON 2; izjava
banke o dostopu do kreditne linije; bančna
garancija za resnost ponudbe.
Ostalo kot v razpisni dokumentaciji, za
ponudnike se obvezujoča določila in zahteve v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazila o razpoložljivosti sredstev in
opreme; referenčne liste.
Ostalo kot v razpisni dokumentaciji, za
ponudnike se obvezujoča določila in zahteve v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. ekonomska merila (50%),
2. tehnična rešitev (30%),
3. čas izgradnje (10%),
4. usposobljenost (10%).
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 9. 2004.
Cena: 300.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na ŽR
Občine Beltinci pri Banki Slovenije, št.
01202-100011541, z navedbo »za razpisno
dokumentacijo«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 5. 11. 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: 12 mesecev od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pisnim pooblastilom
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 11.
2004 ob 11. uri, Občina Beltinci, Mladinska
2, Beltinci.
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: 30. 7. 2004.
Občina Beltinci

Št.
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Storitve
Št. 110-1/04

Ob-21362/04

Podaljšanje roka za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 74 z dne 9. 7.
2004 je bil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca za »HC Koper–Izola: izdelava PGD,
PZI in PZR projektov za traso in objekte«
(Ob-18737/04).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb na 12. 8. 2004 do 10.30. Odpiranje
ponudb bo dne 12. 8. 2004 ob 11. uri. Kraj
predložitve in odpiranja ponudb ostane nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/04

Ob-21363/04

Podaljšanje roka za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 71-72 z dne 2. 7.
2004 je bil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca za »pridobivanje objektov in zagotovitev nadomestne gradnje ali nadomestitev
stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov
rušencem zaradi gradnje AC odseka Maribor–Lenart« (Ob-17807/04).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb na 10. 8. 2004 do 8.30. Odpiranje
ponudb bo dne 10. 8. 2004 ob 9. uri. Kraj
predložitve in odpiranja ponudb ostane nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 601-16/04-2
Ob-21203/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Tišina, kontaktna oseba: Mateja Krizmanič Telkeš, Tišina 4, 9251 Tišina, Slovenija, tel. 02/539-17-10, faks 02/539-17-11,
elektronska pošta: obcina@tisina.si.
I.2) 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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 601-16/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevozi šolskih otrok v Občini Tišina za
šolsko leto 2004/2005.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Občine Tišina.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: točne
relacije so 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: začetek 1. 9. 2004 in/ali konec
30. 6. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
10% vrednosti javnega naročila,
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– bančna garancija ali denarni depozit v
višini 10% od vrednosti pogodbe, za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 30 dni od prejema računa, skladno s
predpisi o izvrševanju proračuna, račun se
izda do 5. v mesecu za opravljene storitve v
preteklem mesecu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, če je takšno dovoljenje po posebnem
zakonu potrebno,
– da ima licenco za prevoze v notranjem
cestnem prometu.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da proti ponudniku ni začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi,
– da ponudnik nudi 30-dnevni plačilni rok.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– osebe, ki bodo izvajale storitev, morajo
imeti licenco za opravljanje prevozov oseb,
– izjava, da ponudnik zagotavlja tehnične in kadrovske pogoje za dnevni prevoz
učencev,
– izjava, da ponudnik zagotavlja nadomestno vozilo v primeru okvare vozila,
– izjava, da bo ponudnik dosledno upošteval urnik prevozov,
– izjava, da ponudnik izpolnjuje pogoje,
ki jih določa Pravilnik o oznakah in opremi
vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu,
– izjava, da ponudnik izpolnjuje pogoje,
ki jih določa Pravilnik o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati vozila in vozniki oseb, s katerimi
se vozijo skupine otrok,
– izjava, da je ponudnik seznanjen z relacijami in urnikom prevozov.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge predpise: Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu, Zakon
o varnosti cestnega prometa, Pravilnik o
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in
vozniki oseb, s katerimi se vozijo skupine
otrok, Pravilnik o oznakah in opremi vozil,
s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem
prometu.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.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 20. 8. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 27. 8. 2004 do
11. 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 30. 9. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov morajo imeti pisno pooblastilo za
zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 8. 2004
ob 12. uri; v prostorih sejne sobe Občine
Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina.
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.
Občina Tišina
Št. 605-1/2004-07-27
Ob-21205/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Litija, kontaktna oseba: Marjana Weilgoni Anžel ali Igorij Parkel, Jerebova 14,
1270 Litija, Slovenija, tel. 01/89-63-459 ali
89-63-440, faks 01/89-63-460, elektronska
pošta: marjana.weilgoni@litija.si ali igorij.parkel@litija.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 2.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 605-1/2004.
II.1.6) Opis, predmet javnega naročila:
opravljanje šolskih prevozov šoloobveznih otrok za potrebe osnovnih šol v
Občini Litija za obdobje od začetka leta
2005 do konca leta 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Občine Litija.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Prevoz se izvaja v naslednjih sklopih:
1. Velika Preska/Borovak – Polšnik
– Tepe – Pasjek – Sava (most) – Sp. Log
(Dornik) – Breg – Litija,
2. Sp. Log – Breg – Litija,
3. Ravne – Konjšica – Grob./Pajer
– Konjšica – Renke – Litija,
4. Beja/Konjšica – Litija,
5. Sava – Ponoviče – Boltija – OŠ Gradec – OŠ Litija,
6. Stranski Vrh – Polšnik – Preveg – Polšnik – Tepe – Polšnik,
7. Senožeti – Kresnice – Hotič – Gradec,
8. Senožeti – Kresnice – Jesenje – Hotič
– Zg. Log – Gradec,
9. Kresnice – Hotič – Gradec,
10. Boltija – Ržišče – Vače + Cirkuše
– Podbukovje/Široka Set – Laze – Potok
– Vače,
11. Zapodje – Ribče – Hotič + Konj
– Kurja Vas – Hotič,
12. Golišče – Jevnica,
13. Kresniški Vrh – Kresnice,

14. Slivna – Vače – (Hotič/transfer na
avtobus za Litijo),
15. Javorski Pil – Moravče – Gabrovka
– Tihaboj – Pečice – Gabrovka,
16. Gradišče – Radgonica – Dobovica –
Zavrh (Sopota) – Sp. Jelenje – Kal – Dole,
17. Gabrska Gora – Moravče (transfer
na avtobus) + Gobnik – Nova Gora – Pil
– Javorje – Pil + Gornje Ravne (Lazar)
– Tlaka – Gabrovka.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje prevozov šolskih otrok se vrši vsakodnevno v času pouka po šolskem koledarju
od začetka leta 2005 do konca leta 2006.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: šolski prevoz se izvaja v času pred
in po pouku.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 1. 2005 in konec
31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe in
bančna garancija za dobro izvedbo prevzetih obveznosti, če vrednost ponudbe presega 30 mio SIT, sicer pa menica z menično
izjavo v višini 5% ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
cene šolskih prevozov so fiksne oziroma
določene v skladu s Pravilnikom o načinih
valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v
večletnih pogodbah dogovarjajo pravne
osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št.
1/04). Ostali pogoji so razvidni 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: sklenitev letne pogodbe
za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja.
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: dokazila o pravnem
statusu, ekonomski in finančni ter tehnični
sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: podatki o ponudniku, dokazilo o
registraciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo o
poravnanih davkih in drugih obveznostih,
dokazilo o finančni sposobnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo, da ima ponudnik dovolj vozil in dovolj kadrov, da bo lahko izpolnil naročilo in izpolnjevanje drugih pogojev,
določenih 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 javnih naročilih, Zakon
o prevozih v cestnem prometu, Zakon o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem
prometu in podzakonski predpisi.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
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B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena – 70%,
2. starost vozila – 20%,
3 reference – 10%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 9. 2004.
Cena: 10.000 SIT. Valuta: predplačilo.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine Litija, številka 01260 – 0100002491, s
pripisom »razpisna dokumentacija – šolski
prevozi«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: prijavo je potrebno
predložiti do 10. 9. 2004 do 12. ure v tajništvo Občine Litija (soba 44) ali poslati po
pošti s priporočeno pošiljko – poštni datum
10. 9. 2004.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe (opcija ponudbe): do 31. 1. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 13. 9. 2004 ob 10. uri v veliki sejni
sobi Občine Litija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne gre za dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
Občina Litija
Št. 417/2004
Ob-21208/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Obrtna zbornica Slovenije, kontaktna oseba: Janja Meglič, Celovška 71, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-30-500, faks 01/50-59-270,
elektronska pošta: janja.meglic@ozs.si, internetni naslov: www.ozs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 24.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 417/04 – izvedba projekta
regijske promocije poklicev in poklicnega
izobraževanja.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba projekta regijske promocije poklicev in poklicnega izobraževanja.
1. Izvajanje regijskih predstavitev:
– aplikacija obstoječe kreativne strategije na nove predstavitve,
– oblikovanje ambienta predstavitev,
– oprema predstavitev,
– organizacija in usklajevanje,
– nadzor nad izvajanjem.
2. Oglaševanje in odnosi z javnostmi in
mediji:
– izbira komunikacijskih sredstev,
– zakup medijev,
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– distribucija in spremljanje objav,
– tiskovne konference.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Obrtna zbornica Slovenije.
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: 20 dni od oddaje naročila; začetek 6. 8. 2004 in/ali konec 26. 8. 2004.
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 takega dejavnosti
na podlagi 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;
– da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 8. 2004.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija se pridobi brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 8. 2004 do 10.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 140 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 8. 2004
ob 13. uri; Obrtna zbornica Slovenije, Celovška 71, 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: 29. 7. 2004.
Obrtna zbornica Slovenije
Št. 465-10 0008/2004-300
Ob-21226/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Slovenske Konjice, kontaktna oseba: Igor Frim, dipl. inž. gr.,
Branko Sovic, dipl. inž. gr., Stari trg 29,
3210 Slovenske Konjice, Slovenija, tel.
03/757-33-69, faks 03/575-43-28, elektronska pošta: igor.frim@slovenskekonjice.si,
branko.sovic@slovenskekonjice.si, internetni naslov: www.slovenskekonjice.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.
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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 12.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava projektne dokumentacije za sklope in celoto za Samostan Žiče – Žička
Kartuzija, dela se naj izdelajo le v celoti
in ne po sklopih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Samostan Žiče – Žička
Kartuzija.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava projektne dokumentacije za sklope in
celoto za Samostan Žiče – Žička Kartuzija.
II.2.2) Opcije. Opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: pričetek je takoj po podpisu pogodbe, zaključek – avgust 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija v višini 10% ponudbene
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: 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: bančna garancija v višini 10%
ponudbene vrednosti z veljavnostjo do izročitve bančne garancije za dobro izvedbo
del. Ostalo 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.
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. ponudbena cena,
2. reference,
3. plačilni pogoji.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
465-10-0008/2004-300-I.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 8. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko plačilo
na transakcijski račun TRR Banke Slovenije 01313-0100003434 pred dvigom razpisne
dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 9. 2004 do 9. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 9. 2004
ob 12. uri, v novi sejni sobi Občine Slovenske Konjice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.

Stran

5408 /

Št.

85-87 / 6. 8. 2004

VI.4) Dodatne informacije: za vse interesente, ogled na licu mesta (Žička Kartuzija)
dne 18. 8. 2004 ob 11. uri, pod vodstvom
zavoda za varstvo kulturne dediščine Celje
(ZVKD).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 7. 2004
Občina Slovenske Konjice
Ob-21234/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za promet, Uprava RS
za civilno letalstvo, kontaktna oseba:
Predrag Sekulič, tel. 01/473-47-68, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/473-46-00, faks 01/431-60-35, elektronska pošta: urscl@caa-rs.si, internetni naslov:
www.caa-rs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
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: investicijsko vzdrževanje
delov svetlobno navigacijskih sistemov na
letališču Maribor.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
investicijsko vzdrževanje delov svetlobno navigacijskih sistemov na letališču
Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Letališče Maribor.
II.1.8.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
31.62.35.20-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celoten obseg je razviden iz popisa del – vzorec
predračuna, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 25. 10. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija v višini 5% ponudbene
vrednosti.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: ponudniki morajo predložiti
pogodbo o skupni izvedbi naročila z natačno
opredelitvijo odgovornosti posameznih
izvajalcev za izvedbo naročila. Ponudniki
ne glede na vsebino pogodbe odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence (za pravne osebe redni izpis iz
sodnega Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence (za pravne osebe redni izpis iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike
potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov), iz katerega je razvidno, da je pri
pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
Izpisek ne sme biti starejši od 30 dni šteto
od datuma oddaje ponudbe.
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2. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik in zakoniti zastopniki ponudnika niso vpisani v kazensko evidenco zaradi storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem. Potrdilo
predloži ponudnik in vsak izmed zakonitih
zastopnikov (poslovodja, član uprave, prokurist...). Potrdila ne smejo biti starejša od
30 dni šteto od datuma oddaje ponudbe.
3. Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik in zakoniti zastopniki ponudnika niso v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem. Potrdilo
predloži ponudnik in vsak izmed zakonitih
zastopnikov (poslovodja, član uprave, prokurist,...) (Priloga 2).
4. Izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno,
da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek,
likvidacijski postopek ali drag postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
njegovega poslovanja ali katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom,
skladno s predpisi države v kateri ima
sedež. Izpisek ne sme biti starejši od 30 dni
šteto od datuma oddaje ponudbe.
5. Originalno potrdilo, ki ga izda davčni
ali drug pristojni organ države, da ima
ponudnik poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež. Če ima sedež v tujini, mora
predložiti tudi potrdilo, da je v Republiki
Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati v Republiki Sloveniji. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni šteto
od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Celoletni prihodek ponudnika mora v
vseh zadnjih treh letih presegati vrednost
javnega naročila, kar ponudnik izkaže z
izkazom uspeha za zadnja tri leta. Kot
dokaz se predloži bilance stanja, izvlečki
iz bilance stanja ali drugim enakovrednim
dokazilom. Če je ponudnik zavezan k revidiranju izkazov mora predložiti revidirane
izkaze. Če ponudnik glede na svojo statusno obliko ni dolžan dajati takšnih izkazov je
dolžan predložiti davčne napovedi.
2. Noben izmed računov ponudnika ne
sme biti v zadnjih šestih mesecih blokiran,
kar ponudnik izkaže s predložitvijo izjave
katere račune ima in obrazcem BON2 za
vsak svoj račun. Če se obrazec BON2 za
določen račun ne izdaja, se neblokiranost
računa izkaže z drugim enakovrednim
dokazilom ali potrdilom banke pri kateri
ima odprt svoj račun.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora imeti zaposleno vsaj
eno osebo, ki izpolnjuje kriterije za odgovornega vodjo del v skladu z Zakonom o
graditvi objektov (ZGO-1) ali drugim, enakovrednim predpisom, ki v času izvajanja del
ne bo obremenjen z deli na drugih objektih,
kar ponudnik izkaže z izjavo na katero odgovorni vodja del odtisne svoj imenski pečat
v skladu z določbami ZGO-1.
2. Ponudnik mora imeti zaposlenih vsaj
5 oseb, ki so po izobrazbi vsaj elektrotehniki in bodo izvajala dela, ki so predmet tega naročila, kar ponudnik izkaže z
izjavo v kateri poimensko navede delavce,
ki bodo izvajali predmet javnega naročila,
njihovo vrsto in stopnjo izobrazbo in vrsto
delovnega razmerja.

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: 220-11/04.
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: 31. 8. 2004 do
14. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 9. 2004
ob 9. uri; v sejni sobi Uprave RS za civilno
letalstvo, Kotnikova 19a, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 7. 2004.
Ministrstvo za promet
Uprava RS za civilno letalstvo
Ob-21291/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Brežice, kontaktna oseba: Anica Hribar,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/49-91-540, faks 07/49-90-052,
elektronska pošta: anica.hribar@brezice.si,
internetni naslov: www.brezice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Občina Brežice, kontaktna oseba: Vilma Zupančič, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/49-91-546,
faks 07/49-90-052, elektronska pošta: vilma.zupancic@brezice.si, internetni naslov:
www.brezice.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 12.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 253/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo OŠ Bizeljsko.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Brežice – Bizeljsko.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): I A – 12.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava projektne dokumentacije (PZI, PZR,
PGD) za izgradnjo OŠ Bizeljsko vključno z
projektom izvedenih del, projektom za vzdrževanje in obratovanje, projektom za vpis v
uradne evidence, geomehanskim poročilom
ter varnostnim načrtom.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 30. 7. 2004 in/ali konec
25. 7. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: 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.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 8. 2004.
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: do 25. 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: 25. 8. 2004
ob 12.30; sejna soba Občine Brežice.
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: 30. 7. 2004.
Občina Brežice
Št. 53/2004
Ob-21309/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Podlehnik, kontaktna oseba:
Miran Krajnc, Podlehnik 9, 2286 Podlehnik, Slovenija, tel. 02/788-40-60, faks
02/788-40-65, elektronska pošta: Obcina.podlehnik@amis.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.
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II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve: 2.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: prevozi osnovnošolskih
otrok v Občini Podlehnik.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevozi osnovnošolskih otrok v Občini
Podlehnik, ter prevozi v šole v naravi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Podlehnik.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura: (CPA / NACE / CPC): Priloga ZJN-1
storitve 2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega naročila: 21 mio
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 10 mesecev in/ali 300 dni od oddaje naročila.
Začetek 1. 9. 2004 in/ali konec
25. 6. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 30 dni 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: skladno z zakonom.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora ponudbi
priložiti dokumente in izjave, ki so natančno
navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z 42. členom ZJN-1 – 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, dokazila in način predložitve so navedena v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z 42.a členom ZJN-1,
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.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.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 8. 2004.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 8. 2004
ob 12. uri, v prostorih Občine Podlehnik.
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.

85-87 / 6. 8. 2004 /

Stran

5409

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 7. 2004.
Občina Podlehnik
Ob-21369/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Duplek, kontaktna oseba: Milena Ropoša, Cesta 4. julija
106, 2241 Sp. Duplek, Slovenija, tel.
02/684-09-11, faks 02/684-09-28, elektronska pošta: obcina.duplek@duplek.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 02.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje prevozov šolskih otrok v
šolskem letu 2004/2005 z možnostjo podaljšanja v skladu z 97. členom Zakona o
javnih naročilih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: opravljanje prevozov
po relacijah v razpisni dokumentaciji.
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:
samo variante naročnika.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004, konec 30. 6.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe, za dobro
izvedbo posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 30 dni 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: 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: splošni pogoji po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih ter skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
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: v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 8. 2004.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 8. 9. 2004 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 5. 10. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 9. 2004
ob 12. uri; v prostorih Občine Duplek.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 8. 2004.
Občina Duplek
Ob-21398/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
kontaktna oseba: po pooblastilu: RRC
– Regionalna razvojna agencija Južna
Primorska, Kristina Falatov, Dunajska 48,
1000 Ljubljana, Slovenija in po pooblastilu
Ministrstva za okolje, prostor in energijo: Regionalni razvojni center Koper – Regionalna
razvojna agencija Južna Primorska, kontaktna oseba: Kristina Falatov, Župančičeva 18,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/663-75-86,
faks 05/663-75-81, elektronska pošta: kristina.falatov@rrc-kp.si, internetni naslov:
http://www.rrc-kp.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Regionalni razvojni center
Koper, Župančičeva 18, 6000 Koper.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Regionalni razvojni center Koper,
Župančičeva 18, 6000 Koper.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Regionalni razvojni center Koper, Župančičeva 18,
6000 Koper.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve: 12.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je izdelava Regionalne zasnove prostorskega razvoja
za Južno Primorsko. Namen je spodbuditi
in uskladiti na regionalni ravni razvojne in
varstvene interese med državo (posameznimi zainteresiranimi državnimi resorji) in
občinami ter ostalimi partnerji zaradi doseganja vzdržnega prostorskega razvoja. Z
regionalno zasnovo je potrebno implementirati usmeritve iz Strategije prostorskega
razvoja Slovenije in evropske usmeritve na
področju urejanja prostora.
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: 13 mesecev po podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti,
– bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik financira razpisana dela iz sredstev
državnega proračuna, proračunov južnoprimorskih občin (občine Koper, Izola, Piran,
Divača, Sežana, Hrpelje-Kozina, Komen in
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Ilirska Bistrica) in sredstev Mediterranean
Action Plan-a (MAP) in poravnava plačila
v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS za leti 2004 in 2005, Zakonom o
financiranju občin, podzakonskimi predpisi
in pogodbo.
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 z enim ponudnikom. Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci.
V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi pa mora skupina ponudnikov – samo v primeru, da bo izbrana na javnem razpisu – predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
A) da je registriran pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
razpisa,
B) da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
C) da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet naročila in je tako dovoljenje
zahtevano s posebnim predpisom, oziroma
da izpolnjuje posebne pogoje za začetek
opravljanja dejavnosti (novela ZGD – F, Ur.
l. RS, št. 45/01 in 59/02 – popravki),
D) da je predložil v razpisni dokumentaciji zahtevane inštrumente finančnega
zavarovanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
A) dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila,
B) dokazilo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
C) dokazilo, da ima veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
A) da veljavnost (opcija) ponudbe ni krajša od 60 dni od odpiranja ponudb,
B) da so v projektno skupino poleg vodje projekta vključeni naslednji strokovnjaki:
univ. dipl. inž. arhitekture, univ. dipl. inž. kraj.
arh., strokovnjak z najmanj univerzitetno diplomo – z referencami s področja urejanja
prometa,
C) da zagotovi ustreznost izobrazbe nosilca naloge/vodje projekta in
sodelavcev/članov projektne skupine ter
predloži ustrezna dokazila,
D) da zagotovi, da ima odgovorni nosilec
naloge/vodja projekta najmanj 10 let delovnih izkušenj, sodelavci/člani projektne skupine pa najmanj 3 leta delovnih izkušen,
E) da izpolnjuje pogoje, ki jih za izdelavo naloge zahteva ZUREP (Ur. l. RS, št.
110/02, popravek 8/03).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,

ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. kakovost, celovitost programa izvedbe naloge;
2. reference projektnega vodje;
3. cena;
4. reference članov projektne skupine;
5. ustreznost terminskega plana.
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 30. 8. 2004 (velja
za razpisno dokumentacijo), dopolnitve v
skladu z določbami ZNJ 1 A.
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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
se morajo izkazati s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: datum 6. 9.
2004 ob 12.15, Župančičeva 18, 6000 Koper, 2. nadstropje, sejna soba.
IV.3.8) Okvirni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 16. 9. 2004.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 8. 2004.
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo
Regionalni razvojni center Koper
Ob-21408/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Grad, kontaktna oseba: Lidija Krpič, Grad 172, 9264 Grad, Slovenija, tel.
02/551-88-84, faks 02/551-88-86, elektronska pošta: obcina.grad@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 2 – šolski prevozi.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevozi osnovnošolskih otrok OŠ Grad
v šolskih letih 2004/2005 in 2005/2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: šolski okoliš OŠ Grad.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kot v
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pogodba se bo sklenila za šolska
leta 2004/2005 in 2005/2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od prejema fakture.
III.2) Pogoji za sodelovanje: splošni pogoji po ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 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: do 6. 11. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavnik ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 9.
2004 ob 12. uri, Občina Grad, Grad 172,
9264 Grad.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 8. 2004.
Občina Grad

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 022326
Ob-21294/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Franc Vizjak,

Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1-580-83-33, faks
+386/(0)1-580-83-02, elektronska pošta:
fvizjak@vo-ka.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) 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 11 naba/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava vodovodnega materiala za potrebe JP VO-KA.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Skladišče Kleče, Saveljska
c. 1, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1:
2) Kratek opis: cevi, spojniki, žabji pokrovi, pritrdilni pokrovi, tesnila.
3) Obseg ali količina: okvirna vrednost v predvidenega letnega obsega
35,000.000 SIT.
Sklop št. 2:
2) Kratek opis: reparatur objemke, spojke zobčaste, spojke reparatur, montažno
demontažni kosi, lovilniki nesnage.
3) Obseg ali količina: okvirna vrednost v predvidenega letnega obsega
22,000.000 SIT.
Sklop št. 3:
2) Kratek opis: hidranti podzemni in nadzemni.
3) Obseg ali količina: okvirna vrednost v predvidenega letnega obsega
2,500.000 SIT.
Sklop št. 4:
2) Kratek opis: cestne kape.
3) Obseg ali količina: okvirna vrednost v predvidenega letnega obsega
2,000.000 SIT.
Sklop št. 5:
2) Kratek opis: zasuni, vgradne garniture.
3) Obseg ali količina: okvirna vrednost v predvidenega letnega obsega
4,500.000 SIT.
Sklop št. 6:
2) Kratek opis: zasuni.
3) Obseg ali količina: okvirna vrednost v predvidenega letnega obsega
8,000.000 SIT.
Sklop št. 7:
2) Kratek opis: fittingi, PEHD cevi, pipe
krogelne, spojke za PE, cevi pocinkane.
3) Obseg ali količina: okvirna vrednost v predvidenega letnega obsega
3,500.000 SIT.
Sklop št. 8:
2) Kratek opis: navrtni zasuni za PVC
in PE.
3) Obseg ali količina: okvirna vrednost v predvidenega letnega obsega
1,500.000 SIT.
Sklop št. 9:
2) Kratek opis: mešani program.
3) Obseg ali količina: okvirna vrednost v predvidenega letnega obsega
5,000.000 SIT.
Sklop št. 10:
2) Kratek opis: vijaki, matice, podložke.
3) Obseg ali količina: okvirna vrednost v predvidenega letnega obsega
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1,000.000 SIT.
Sklop št. 11:
2) Kratek opis: potrošni material.
3) Obseg ali količina: okvirna vrednost
v predvidenega letnega obsega 1,000.000
SIT.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
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: nabava vodovodnega materiala za potrebe
JP VO-KA v obsegu okvirne letne vrednosti
86,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti: registracija podjetja, ki mora izkazovati da je podjetje registrirano za opravljanje razpisanih storitev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1/P in potrdilo davčnega urada.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. reference,
3. velikost skladišča,
4. zastopstvo/proizvodnja,
5. rok dobave.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 11 naba/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 21. 9. 2004, dvig
možen od 12. 8. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR:
06000-0000112043 pri Banki Celje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 21. 9. 2004, do 13. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo imeti pooblastila podjetja.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 9. 2004,
ob 8. uri, Vodovodna c. 90, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 7. 2004.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija d.o.o.
Št. 1204/04
Ob-21386/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distri-

Stran

5412 /

Št.

85-87 / 6. 8. 2004

bucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Maja Bačnik, Slovenska c. 58, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-283,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: maja.bacnik@elektro-ljubljana.si,
internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., kontaktni osebi: Srečo Grkman – tehnično področje, Maja Bačnik – splošno področje, Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/23-04-000 (hišna centrala), 01/23-04-283, faks 01/43-24-074,
elektronska pošta: maja.bacnik@elektro-ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Maja Bačnik, Slovenska
c. 56/VI. nadstropje, soba št. 16, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-283,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: maja.bacnik@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Maja Bačnik, Slovenska c. 56, 6. nadstropje,
soba št. 16, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/23-04-283, faks 01/43-24-074, elektronska pošta: maja.bacnik@elektro-ljubljana.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 22/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava tovornih vozil.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: dostava razpisanega blaga
je avtopark naročnika v Ljubljani.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01:
2) Kratek opis: tovorno vozilo A po
tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: 1 kom.
Sklop št. 02:
2) Kratek opis: tovorno vozilo B po
tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: 1 kom.
Sklop št. 03:
2) Kratek opis: tovorno vozilo C po
tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: 1 kom.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 3 kom
različnih tovornih vozil v skladu s Tehničnimi
razpisnimi pogoji v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 90 dni od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
in z rokom veljavnosti 120 dni od odpiranja
ponudb, to je min. do 28. 12. 2004,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v ga-
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rancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, ki odraža zadnje stanje
ponudnika,
– pisna izjava ponudnika v zvezi z
njegovim poslovanjem, dokument mora
odražati zadnje stanje,
– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisna izjava ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah v skladu
s predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– obrazec BON – 1 za zadnje poslovno
leto ponudnika, ki ni starejši od 30 dni,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
– pisna izjava ponudnika, da je
pooblaščen za prodajo ponujenih tovornih
vozil na področju RS,
– pisna izjava ponudnika o organizirani
servisni službi ponujenih tovornih vozil v RS.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih
– posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila (od
najpomembnejšega do najmanj pomembnega, kjer je to mogoče):
1. ponudbena vrednost,
2. preseganje
osnovnih
tehničnih
zahtev,

3. rok dobave,
4. rok plačila.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 22/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 8. 2004, vsak
delovnik med 9. in 11. uro.
Cena: 10.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d.
št.: 06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-18-04, z obvezno navedbo identifikacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 8. 2004 ali 28 dni
od odposlanja obvestila, 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 28. 12. 2004 ali 120 dni od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 8. 2004
ob 10. uri; v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska
c. 56 v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke,
ki bodo naročniku posredovani do 25. avgusta 2004.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 8. 2004.
Elektro Ljubljana d.d.
Št. 1205/04
Ob-21387/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Maja Bačnik, Slovenska c. 58, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-283,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: maja.bacnik@elektro-ljubljana.si,
internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Srečo Grkman
– tehnično področje, Maja Bačnik – splošno
področje, Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/23-04-000 (hišna centrala), 01/23-04-283, faks 01/43-24-074,
elektronska pošta: maja.bacnik@elektro-ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Maja Bačnik, Slovenska
c. 56/VI. nadstropje, soba št. 16, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-283,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: maja.bacnik@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
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Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Maja Bačnik, Slovenska c. 56, 6. nadstropje, soba št. 16, 1516 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/23-04-283, faks 01/43-24-074,
elektronska pošta: maja.bacnik@elektro-ljubljana.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 23/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava tovornih vozil z delovno platformo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: dostava razpisanega blaga
je avtopark naročnika v Ljubljani.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
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: 6 kom
tovornih vozil z delovno platformo v skladu
s Tehničnimi razpisnimi pogoji v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 90 dni od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
in z rokom veljavnosti 120 dni od odpiranja
ponudb, to je min. do 28. 12. 2004,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, ki odraža zadnje stanje
ponudnika,
– pisna izjava ponudnika v zvezi z
njegovim poslovanjem, dokument mora
odražati zadnje stanje,
– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisna izjava ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah v skladu
s predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
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– obrazec BON – 1 za zadnje poslovno
leto ponudnika, ki ni starejši od 30 dni,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
– pisna izjava ponudnika, da je
pooblaščen za prodajo ponujenih tovornih
vozil z delovno platformo na področju RS,
– pisna izjava ponudnika o organizirani
servisni službi ponujenih tovornih vozil z
delovno platformo v RS.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih
– posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila (od
najpomembnejšega do najmanj pomembnega, kjer je to mogoče):
1. skupna ponudbena vrednost,
2. preseganje
osnovnih
tehničnih
zahtev,
3. rok dobave,
4. rok plačila.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 23/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 8. 2004, vsak
delovnik med 9. in 11. uro.
Cena: 10.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d.
št.: 06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-18-04, z obvezno navedbo identifikacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 8. 2004 ali 28 dni
od odposlanja obvestila, 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 28. 12. 2004 ali 120 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 8. 2004
ob 11.30; v sejni sobi v VII. nadstropju
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družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska
c. 56 v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke,
ki bodo naročniku posredovani do 25. avgusta 2004.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 8. 2004.
Elektro Ljubljana d.d.
Št. 1206/04
Ob-21388/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Maja Bačnik, Slovenska c. 58, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-283,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: maja.bacnik@elektro-ljubljana.si,
internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Srečo Grkman
– tehnično področje, Maja Bačnik – splošno
področje, Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/23-04-000 (hišna centrala), 01/23-04-283, faks 01/43-24-074,
elektronska pošta: maja.bacnik@elektro-ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Maja Bačnik, Slovenska
c. 56/VI. nadstropje, soba št. 16, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-283,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: maja.bacnik@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Maja Bačnik, Slovenska c. 56, 6. nadstropje, soba št. 16, 1516 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/23-04-283, faks 01/43-24-074,
elektronska pošta: maja.bacnik@elektro-ljubljana.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 24/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava terenskih tovornih vozil 4x4.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: dostava razpisanega blaga
je avtopark naročnika v Ljubljani.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
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: 9 kom
terenskih tovornih vozil 4x4 v skladu s
Tehničnimi razpisnimi pogoji v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 90 dni od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
in z rokom veljavnosti 120 dni od odpiranja
ponudb, to je min. do 28. 12. 2004,
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– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, ki odraža zadnje stanje
ponudnika,
– pisna izjava ponudnika v zvezi z
njegovim poslovanjem, dokument mora
odražati zadnje stanje,
– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisna izjava ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah v skladu
s predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– obrazec BON – 1 za zadnje poslovno
leto ponudnika, ki ni starejši od 30 dni,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
– pisna izjava ponudnika, da je
pooblaščen za prodajo ponujenih terenskih
tovornih vozil 4x4 na področju RS,
– pisna izjava ponudnika o organizirani
servisni službi ponujenih terenskih tovornih
vozil 4x4 v RS.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih
– posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
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(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila (od
najpomembnejšega do najmanj pomembnega, kjer je to mogoče):
1. skupna ponudbena vrednost,
2. rok dobave,
3. rok plačila.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 24/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 30. 8. 2004, vsak
delovnik med 9. in 11. uro.
Cena: 10.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d.
št.: 06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-18-04, z obvezno navedbo identifikacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 8. 2004 ali 28 dni
od odposlanja obvestila, 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 28. 12. 2004 ali 120 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 8. 2004
ob 13. uri; v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska
c. 56 v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke,
ki bodo naročniku posredovani do 25. avgusta 2004.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 8. 2004.
Elektro Ljubljana d.d.
Ob-21421/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Gorenjska, d.d., kontaktna oseba:
za splošni del: Jasna Levc Uršič, za tehnični del: Peter Lavtar, Ulica Mirka Vadnova
3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/208-36-23,
04/208-33-23, faks 04/208-36-00, elektronska pošta: jasna.levc@elektro-gorenjska.si,
peter.lavtar@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.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: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN/0P-07/2004-Ident
78485.

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava opreme in izvedba del za dograditev obstoječega sistema za vodenje in
avtomatizacijo 20 kv mreže.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dela se bodo izvajala
na obstoječih lokacijah naročnika, dobava
opreme je na naslov Koroška cesta 22,
Kranj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
opreme in izvedba montaže za daljinsko vodenje in nadzor 20 kv sn mreže v:
– sklopu 1 – daljinsko vodenje odklopnih
ločilnikov na drogu (jakotočni in procesno
krmilni del),
– sklopu 2 – daljinsko vodenje obstoječih
sn blokov v tp (samo procesno krmilni del).
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: delo se bo izvajalo v rednem delovnem času.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo:
Trajanje javnega razpisa je tri leta.
Rok za izvedbo posameznih del je 6
mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5,000.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: plačilo na podlagi posameznih situacij v roku 30 dni po potrditvi
situacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti: pogoji za vrednotenje sposobnosti skladno z 42. členom ZJN-1A.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po ZJN-1A – 42. člen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: zahteva se
podatke o boniteti poslovanja ponudnika
BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2003,
oziroma bilanco stanja in izkaz poslovnega
izida za leta 2001, 2002, 2003.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– zagotoviti največ 2 dnevni odzivni čas v
garancijski dobi v primeru nujnih posegov,
– izdelati in predložiti terminski plan izvajanja projekta nadgradnje,
– priložiti opis ponujene tehnične opreme, storitev in tehnične rešitve,
– ponudnik mora razpolagati s tehničnimi
zmogljivostmi in tehnično opremo, ki omogoča izvajanje del na podlagi tega razpisa,
– izpolnjevati zahteve glede ukrepov za
varno delo,
– izpolnjevati obveznosti po Zakonu
o tehničnih zahtevah (Uradni list RS, št.
59/99, 54/00) in področnih predpisov,
– nuditi garancijo za vgrajeno opremo in
izvedena dela za čas 24 mesecev,
– zagotoviti skladnost izdelkov z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami in standardi, ki jih izdajajo pooblaščeni organi,
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– zagotoviti rok izvedbe del v največ 4
mesecih ali 120 dni od podpisa pogodbe do
zagona naprav in končno izvedbo v roku 6
mesecev,
– zagotoviti izpolnjevanje vseh zahtev
iz tabele tehničnih zahtev, testiranje in
nadzor,
– zagotoviti razpoložljivost sistema vodenja in avtomatike najmanj 0,9996,
– zagotoviti dograditev že obstoječega
sistema in bo zagotavljala vključevanje
ponujene opreme v že obstoječi sistem
naročnika,
– šolanje naročnikovega kadra,
– nuditi rezervne dele za nadaljnjih 10
let.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: ponudnik mora biti specialist na
področju avtomatizacije in vodenja sistemov za SN mrežo.
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: Ident 78485.
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: plačilo se izvede na TRR naročnika 25100-9700516198
– Probanka Maribor.
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti osebno na sedežu naročnika vsak
dan med 9. in 13. uro s predhodno enodnevno najavo in plačilom stroškov. Pred
dvigom razpisne dokumentacije ponudnik
dostavi potrdilo o plačilu in ID številko.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 9. 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 10. 11. 2004 in/ali 60 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki ponudnikov, ki so dali svoje ponudbe na
podlagi pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 9. 2004,
ob 10.30, v Kranju, Ulica Mirka Vadnova
3a, sejna soba, II. nadstropje naročnika
Elektro Gorenjske, d.d., Kranj.
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: dodatne
informacije ponudniki lahko dobijo vsak
dan od 9. do 13. ure na tel. 04/208-36-23
za splošna vprašanja (Jasna Levc Uršič),
04/208-33-23 za tehnično strokovna vprašanja (Peter Lavtar).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 7. 2004.
Elektro Gorenjska, d.d.

Št.

Storitve
Ob-21422/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Gorenjska, d.d., kontaktna oseba:
za splošni del: Jasna Levc Uršič, za tehnični del: Boštjan Tišler, Ulica Mirka Vadnova
3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/208-36-23,
04/208-36-51, faks 04/208-36-00, elektronska pošta: jasna.levc@elektro-gorenjska.si,
bostjan.tisler@elektro-gorenjska.si, internetni naslov: www.elektro-gorenjska.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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN/0P-08/2004-Ident
79455.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
overitve indukcijskih števcev električne
energije in overitve klasičnih in elektronskih stikalnih ur – izvajanje servisa in
overitev merilno-krmilnih naprav.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dela se bodo izvajala
na lokaciji izvajalca.
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: javno
naročilo se oddaja kot celota.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: delo se bo izvajalo v rednem delovnem času.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo:
Trajanje javnega razpisa je eno leto.
Rok za izvedbo posameznih del je 15
delovnih dni.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 6,000.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: plačilo na podlagi posameznih situacij v roku 30 dni po potrditvi
situacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti: pogoji za vrednotenje sposobnosti skladno z 42. členom ZJN-1A.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po ZJN-1A – 42. člen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: zahteva se
podatke o boniteti poslovanja ponudnika
BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2003,
oziroma bilanco stanja in izkaz poslovnega
izida za leta 2001, 2002, 2003.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora razpolagati s tehničnimi
zmogljivostmi in tehnično opremo, ki omogoča izvajanje del na podlagi tega razpisa,
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– izpolnjevati zahteve glede ukrepov za
varno delo,
– izpolnjevati obveznosti po Zakonu
o tehničnih zahtevah (Uradni list RS, št.
59/99, 54/00) in področnih predpisov,
– nuditi garancijo za izvedena servisna
dela in izvedene overitve za čas 12 mesecev,
– zagotoviti skladnost izdelkov z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami in standardi, ki jih izdajajo pooblaščeni organi,
– zagotoviti rok izvedbe del v največ 15
dni od vsakokratnega prevzema naprav,
– zagotoviti izpolnjevanje vseh zahtev iz
tabele tehničnih zahtev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: ponudnik mora biti specialist na
področju za izvajanje servisnih posegov in
overitev za merilno krmilne naprave, overitve indukcijskih števcev EE in overitve klasičnih in elektronskih stikalnih ur.
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: Ident 79455.
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: plačilo se izvede na TRR naročnika 25100-9700516198
– Probanka Maribor.
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti osebno na sedežu naročnika vsak
dan med 9. in 13. uro s predhodno enodnevno najavo in plačilom stroškov. Pred
dvigom razpisne dokumentacije ponudnik
dostavi potrdilo o plačilu in ID številko.
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 3. 11. 2004 in/ali 60 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki so dali svoje ponudbe na
podlagi pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 9. 2004,
ob 10.30, v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a,
sejna soba, II. nadstropje naročnika Elektro
Gorenjske, d.d., Kranj.
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: dodatne
informacije ponudniki lahko dobijo vsak
dan od 9. do 13. ure na tel. 04/208-36-23
za splošna vprašanja (Jasna Levc Uršič),
04/208-36-51 za tehnično strokovna vprašanja (Boštjan Tišler ali Matjaž Malovrh).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 7. 2004.
Elektro Gorenjska, d.d.
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Obvestila o oddaji
naročila
Blago
Ob-21210/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: JKP
Komunala Kočevje, d.o.o., kontaktna oseba:
Vladimir Bizjak, Tesarska 10, 1330 Kočevje,
Slovenija, tel. 01/895-12-60.
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:
34.14.45.11-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka naročila 02/04.
II.5) Kratek opis: nakup komunalnega
vozila za odvoz odpadkov za potrebe naročnika JKP Komunala Kočevje d.o.o., ki
je v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika in v skladu z veljavnimi tehničnimi normativi in standardi, ki veljajo za
tovrstna vozila v RS in vozila v cestnem
prometu.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 19,200.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(h) skrajno nujni primeri, do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so skladni z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– rok dobave,
– garancijski rok,
– izpolnjevanje tehničnih zahtev,
– servisiranje,
– zagotovitev nadomestnega vozila v
primeru okvare.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 02/04: Kostak d.o.o.,
kontaktna oseba: Jože Leskovar, Leskovška cesta 2a, 8270 Krško, Slovenija, tel.
07/481-72-00, faks 07/481-72-50, elektronska pošta: kostak@kostak.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,989.323,80 SIT
brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: številka 02/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.7) Drugi podatki: naročnik je izvedel
postopek s pogajanji brez predhodne objave v skladu s 4. točko prvega odstavka
20. člena ZJN-1-UPB1, saj je iz razlogov,
ki jih ni bilo mogoče predvideti in jih ni
mogoče pripisati naročnikovemu ravnanju
(komunalno vozilo za odvoz odpadkov je
zgorelo), zaradi nujnosti javno naročilo
neizogibno potrebno oddati in pri tem ni
mogoče spoštovati niti skrajšanih rokov.
Naročnik brez nakupa novega komunalnega vozila za odvoz odpadkov ne more
opravljati svoje redne dejavnosti. V skladu
z drugim odstavkom 20. člena ZJN-1-UPB1
je bilo o izvedbi postopka s pogajanji brez
predhodne objave obveščeno Ministrstvo
za finance, Strokovna služba za javna naročila. Naročnik je k postopku s pogajanji
povabil štiri ponudnike, od katerih sta se
povabilu odzvala dva ponudnika.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 7. 2004.
JKP Komunala Kočevje, d.o.o.
Št. 17122-07-403-100/2003/20 Ob-21215/04
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: 403-100p/2003.
II.5) Kratek opis: izdelava in dobava
delov policijskih uniform (sklop 8), in
sicer pulover zimski moder; 5.250 kosov
in pulover poletni; 5.500 kosov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 52,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega 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. 403-100p/2003: Pletilstvo
Jakopina Mija Kepic s.p., Pletilstvo Papež,
Alojzija Papež s.p. in Pletenine Ros, Tanja
Vilar s.p., kontaktna oseba: Tanja Vilar,
Knezova 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/500-07-75, faks +386/1/500-07-76,
elektronska pošta: pletenine.ros@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena: 52,800.000
SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): 3,976.224 SIT, delež:
19,4%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-100p/2003.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.

VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: poziv k sodelovanju
v postopku oddaje javnega naročila s pogajanji brez predhodne objave je bil poslan z
dne 8. 4. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 7.2004.
Ministrstvo za notranje zadeve
Policija, po pooblastilu Ministrstva za
notranje zadeve
Št. 603/04
Ob-21222/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: UL
Naravoslovnotehniška fakulteta, kontaktna oseba: doc. dr. Diana Gregor Svetec,
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/200-32-72, faks 01/425-31-75, elektronska pošta: Diana.gregor@ntftex.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: JN-OT 1/04.
II.5) Kratek opis: univerzalni elektronski dinamometer s komoro in ekstenziometrom.
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:
1. cena/kakovost – 60 t.,
2. trajanje garancije – 10 t.,
3. rok dobave – 15 t.,
4. odzivni servisni čas – 15 t.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-OT 1/04: S & H, kontaktna oseba: Stanislav Žerovnik, Mlinska
pot 19, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija,
tel. 01/561-21-84, faks 01/561-21-84, elektronska pošta: sh.doo@s5.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 26,090.635 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: 603/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 61 z dne 4. 6.
2004, Ob-15340/04, stran 3573.
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: 27. 7. 2004.
UL Naravoslovnotehniška fakulteta
Št. 404-08-294/2001-27
Ob-21223/04
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: Boštjan Purkat, Dušan Cirar, Marjeta Kordiš, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-52-25, faks
01/431-90-35.
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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 299/2004-ODP.
II.5) Kratek opis: juhe, začimbe, dodatki
jedem in drugo.
Dobava se vrši na različne lokacije v
RS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 299/2001-OMP:
Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine,
kontaktna oseba: Srečo Trope, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/560-30-00, faks 01/560-33-09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: okvirna vrednost pogodbe znaša
31,500.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 87-88 z dne 9. 11.
2001, Ob-57816.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 7. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Ob-21227/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija Državni zbor, kontaktna oseba Matjaž Vovk, Šubičeva ulica 4,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-96-81,
faks 01/478-94-03, elektronska pošta: matjaz.vovk@dz-rs.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: 044-06/93-2/24.
II.5) Kratek opis: nakup 3 osebnih vozil
za potrebe Državnega zbora Republike
Slovenije:
I. sklop: 2 vozili iste znamke višjega razreda s štirimi vrati in štirikolesnim pogonom
z bencinskim ali diesel motorjem prostornine
od 2800 do 3200 ccm;
II. sklop: 1 vozilo višjega srednjega
razreda s štirimi ali petimi vrati z bencinskim motorjem prostornine od 1900 do
2000 ccm.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 23,330.000 SIT, od tega:
I. sklop: 19,165.000 SIT;
II. sklop: 4,165.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1) cena,
2) garancijski pogoji,
3) dobavni rok,
4) cena odkupa rabljenega vozila.

Za I. sklop je bila kot najugodnejša izbrana edina pravilna ponudba, za II. sklop
pa ponudba, ki je na podlagi točkovanja,
izvedenega v skladu z razpisanimi merili,
prejela največje število točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo I. sklop: Porsche Slovenija
d.o.o., (za vozili Audi A6 3.0 TDI Quattro),
kontaktna oseba Peter Verčič, Bravničarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/582-51-00, faks 01/582-51-04, internetni
naslov: www.porsche-slovenija.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 16,734.776
SIT (cena za 1 vozilo: 8,367.388 SIT), najvišja ponudba 16,734.776 SIT (cena za 1
vozilo: 8,367.388 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 II. sklop: Avto car d.o.o.,
(za vozilo Renault Laguna Expression 2.0
16v), kontaktna oseba Janez Car, Svetčeva ulica 1, 1234 Mengeš, Slovenija, tel.
01/723-74-14, faks 01/723-74-31.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 3,948.720,77 SIT, najvišja ponudba
4,432.587 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: 044-06/93-2/24.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: I. sklop: 2
(od tega 1 nepravilna); II. sklop: 3 (od tega
1 nepravilna).
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 57-58 z dne 28.
5. 2004, Ob-14283/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 7. 2004.
Republika Slovenija Državni zbor
Ob-21232/04
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: Mateja Kocman, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-39-53, 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-8/2004.
II.5) Kratek opis: 1. sklop: svedri; 2.
sklop: ostali vrteči inštrumenti; 3. sklop:
potrošni material za zobno ordinacijo (1.
podskupina: alginati, 2. podskupina: odtisni materiali, 3. podskupina: amalgami,
4. podskupina: cementi, 5. podskupina:
materiali za kompozitne zalivke, 6. podskupina: endodontija in anestezija, 7.
podskupina: ostali potrošni material za
zobno ordinacijo); 4. sklop: žlahtne zlitine; 5. sklop: potrošni material za zobno
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tehniko (1. podskupina: mavci, 2. podskupina: vložne mase, 3. podskupina:
akrilati, 4. podskupina: voski, 5. podskupina: fasetirni material, keramika, 6.
podskupina: ostali potrošni material za
zobno tehniko); 6. sklop: troslojni akrilatni zobje; 7. sklop: potrošni material in
drobni inventar za ortodontijo; 8. sklop:
potrošni material in drobni inventar za
zobno ordinacijo in zobno tehniko.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 128,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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. JR-8/2004: za 1. sklop (za
artikle pod zap. št. 1, 3-12, 14-17, 20-33,
36-59, 61-64, 66-67, 69-70, 72, 74-80,
82-91, 94-103), 3. sklop (za 1. in 7. podskupino), 5. sklop (za 4., 5. in 6. podskupino):
Sanolabor d.d., kontaktna oseba: Tomo Vukelič, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-42-11, faks 01/585-42-98,
elektronska pošta: Tomo.vukelic@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 27,272.532,15 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-8/2004: za 1. sklop (za
artikle pod zap. št. 2, 18-19, 34-35, 68, 79,
81, 92-93), 3. sklop (za 2 in 5 podskupino): Prodent INT. d.o.o., kontaktna oseba:
Schweiger Aleš, Zvezna ulica 2A, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/520-48-00, faks
01/520-48-22, elektronska pošta: prodent@siol.net, internetni naslov: www.prodentt-int.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,188.893,49 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-8/2004: za 3. sklop
(za 3. podskupino): Kemofarmacija d.d.,
kontaktna oseba: Dominik Pečnik, Cesta
na Brdo 100, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/470-98-00, faks 01/470-99-73, elektronska pošta: dominik.pecnik@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 5,702.065,30 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 8/2004: za 3. sklop
(za 4. podskupino): KT Prezent d.o.o., kontaktna oseba: Katja-Katerina Tavčer, Pot k
sejmišču 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/530-72-80, faks 01/530-72-88, elektronska pošta: KT-Prezent@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,464.687,32 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. JR 8/2004:
za 3. sklop (za 6. podskupino): Zidens
d.o.o., kontaktna oseba: Zinka Slodnjak,
Mestni vrh 88f, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/754-42-30, faks 02/754-42-31, elektronska pošta: Zidens@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,463.738,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 8/2004: za 5. sklop (za
1., 2. in 3. podskupino), 6. sklop (za troslojne akrilatne zobe po Vita barvnem ključu):
Polident d.d., kontaktna oseba: Furlani Denis, Volčja draga 42, 5293 Volčja draga, Slovenija, tel. 05/330-48-40, faks 05/330-48-70,
elektronska pošta: Polident@polident.si, internetni naslov: www.polident.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,057.691,58 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 8/2004: za 6. sklop (za
troslojne akrilatne zobe po Chromaskop
barvnem ključu): Studio 33 marketing d.o.o.,
kontaktna oseba: Sokler Janez, Brilejeva 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/283-31-04,
faks 01/283-31-08.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,285.976,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 8/2004: za 7. sklop:
Viva dental d.o.o., kontaktna oseba: Marija
Vidačič, Ljutomerska 17, 2270 Ormož, Slovenija, tel. 02/250-17-77, faks 02/252-22-21,
elektronska pošta: Vivadental@volja.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,262.816,04 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 11.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 42 z dne 23. 4.
2004, Ob-10233/04.
VI.7) Drugi podatki: naročnik je 3. sklop
(7. podskupino) nadaljeval po postopku
s pogajanji brez predhodne objave, za 4.
sklop (žlahtne zlitine) pa bo naročnik postopek oddaje javnega naročila ponovil.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 7. 2004.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-21233/04
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:
Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, kontaktna oseba: Karmen Verbovšek in Vida Trunk, Dunajska 106, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-73-00, faks
01/589-73-47.
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): 23000000.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 04B/2004.
II.5) Kratek opis: zamenjava dizel goriva in neosvinčenega motornega bencina
95 okt. zaradi spremenjenih kakovostnih
zahtev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 260 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1) Oddaja in vrednost javnega naročila: pogodba ni sklenjena, ker Zavod ni prejel
pravilnih oziroma sprejemljivih ponudb.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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, 2004/S 108-089589.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 7. 2004.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-21312/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija Republike Slovenije za regionalni
razvoj, Regina Košir, Kotnikova 28, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-36-70,
faks 01/431-33-60, elektronska pošta: Regina.Kosir@gov.si, internetni naslov: http:
//sigov.si/arr/.
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: št. 4/2004.
II.5) Kratek opis:
1. sklop: dobava in montaža računalniške opreme;
2. sklop: dobava in montaža biro in
prezentacijske opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 4/2004: 1. sklop: računalniška oprema: Org. TeND d.o.o., kontaktna oseba: Matija Macuh, Uliha heroja
Šaranoviča 37, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/250-57-50, faks 02/250-57-60, elektronska pošta: info@tend.org.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): 1. sklop: cena:
16,649.936,23 SIT.
Valuta: 60 dni po prejemu računa s strani
izvajalca.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 4/2004: 2. sklop: biro
in prezentacijska oprema: TEO-TEN d.o.o.,
kontaktna oseba: Simon Žuman, V. Prekomorske brigade 17, 9240 Ljutomer, Slovenija, tel. 02/584-11-43, faks 02/584-11-15,
elektronska pošta: Simon.Zuman@teoten.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 2. sklop: cena: 7,590.400
SIT.
Valuta: 60 dni po prejemu računa s strani
izvajalca.
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: 400-4/2004-23.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 4. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb:
1. sklop: 3 ponudbe;
2. sklop: 3 ponudbe.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 83, z dne 23. 4.
2004, Ob-10250/04.
VI.6) 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: Phare 2000, Projektni predlog SI0004.01 – Mrežni pomurski
podjetniški inkubator.
Razpis se financira iz nacionalnih sredstev projektnega predloga SI0004.01.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 7. 2004.
Agencija Republike Slovenije za
regionalni razvoj
Št. 1722-07-403-100/2003
Ob-21328/04
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.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-100/2003
II.5) Kratek opis: izdelava in dobava
delov policijskih uniform, in sicer:
– sklop 1: šivanje kosmačenega dela
sprimnega traku na artikle: anorak dežni,
bunda modra, jopič vetrni, plašč dežni, plašč
prehodno – zimski, pulover zimski moder,
srajce, suknjič delovni, uniforma delovna;
– skop 8: pulover zimski moder, pulover
poletni;
– sklop 10: vreča spalna;
– sklop 11: vetrovka s podlogo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 109,000.000 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. 403-100/2003:
Ika Ajdovščina d.d., kontaktna oseba: Aleš
Malik, Tovarniška 24, 5270 Ajdovščina,
Slovenija, tel. +386/5/365-84-00, faks
+386/5/366-37-08, elektronska pošta: Ika.
ajdovscina.@siol.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 69,654.604,80 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: 403-100/2003.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 3. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 11.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 119-120 z dne
5. 12. 2003, Ob-106905.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 7. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve
Policija, po pooblastilu: Ministrstvo za
notranje zadeve

Cena 423.178,35 SIT.
Sklop št. 8: sveže sadje in zelenjava
in suhe stročnice: Mercator d.d., Dunajska
107, Ljubljana.
Cena 1,684.343,10 SIT.
Sklop št. 9: sadni sokovi: Mercator d.d.,
Dunajska 107, Ljubljana.
Cena 451.177,75 SIT.
Sklop št. 10: ostalo prehrambeno blago:
Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana.
Cena 1,110.905,20 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 14.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Št. 1078, Ob-15988/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 8. 2004.
Osnovna šola Preserje

Ob-21334/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Preserje, kontaktna oseba:
Jasna Beltram, Preserje 60, 1352 Preserje, Slovenija, tel. 01/360-12-60, faks
01/363-30-16, elektronska pošta: os.preserje@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): 18,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbeno vrednost,
– plačilni rok,
– fiksnost cen.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1078/04, Ob-15988/04
– sklop št. 1: meso in mesni izdelki in jajca:
Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10, Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena: 2,225.160,20
SIT.
Sklop št. 2: mleko in mlečni izdelki:
Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63,
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena 997,646,46
SIT.
Sklop št. 3: ribe in konzervirane ribe:
Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
Mengeš.
Cena: 247.937,61 SIT.
Sklop št. 4: kruh in pekovsko pecivo:
Pekarna in keksarna Kovač, s.p., Tržaška
527, Brezovica.
Cena: 1,291.291,60 SIT
Sklop št. 5: slaščičarskim izdelki in
pecivo: Pekarna in keksarna Kovač, s.p.,
Tržaška 527, Brezovica.
Sklop št. 6: žita, mlevski izdelki in testenine: Žito, d.d., Šmartinska cesta 154,
Ljubljana.
Cena 192.175,62 SIT.
Sklop št. 7: zamrznjeni izdelki iz testa:
Žito, d.d. Šmartinska cesta 154, Ljubljana.

Št. 574/2004
Ob-21335/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: KSP
Hrastnik, d.d., kontaktna oseba: Ernest Gričar, Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik, Slovenija, tel. 03/564-23-10, faks 03/564-20-00,
elektronska pošta: zorka.majes@siol.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: smetarsko vozilo za
komunalne odpadke z nadgradnjo 5,5m3
z mehanizmom za praznjenje posod
prostornine 120 – 1100 l.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– tehnične zahteve,
– rok dobave,
– rok plačila,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3: ATRIK, d.o.o., kontaktna oseba: Viljem Novak, Litijska cesta 261,
1261 Ljubljana – Dobrunje, Slovenija, tel.
01/520-87-00, faks 01/520-87-25.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji ponudbi, ki se je upoštevala (brez
DDV): cena: 11,463.424 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.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; Uradni list RS, št. 53/04, z dne 14.
5. 2004, Ob-12373/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 7. 2004.
KSP Hrastnik, d.d.
Ob-21378/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Murska Sobota, kontaktna oseba: Slavica Heric, Rakičan, Ul. dr.
Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, Slovenija,
tel. 02/512-31-00, faks 02/512-10-07, elek-
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tronska pošta: bolnisnica_m.sobota@email.si, internetni naslov: http://www.sb-ms.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: naprava za reverzno
osmozo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena – 80%,
2. plačilni pogoji – 15%,
3. garancija – 5%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik ni prejel
pravilne ponudbe, zato bo javno naročilo
ponovil v najkrajšem možnem času.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 8. 2004.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Ob-21409/04
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 Jamnik, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/476-02-00, faks 01/476-03-00, elektronska pošta: Janez.jamnik@ki.si, internetni
naslov: www.ki.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): elektronski mikroskop.
II.5) Kratek opis: nabava vrstičnega
elektronskega mikroskopa s poljsko
emisijo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 82,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena,
2. cena vzdrževanja,
3. tehnične prednosti,
4. odzivnost pri vzdrževanju,
5. garancijski rok,
6. dobavni rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-opr-1-04 Mikroskop:
ASSING SPA, Via E. Amaldi 14, 00016 Monterondo, Italy, elektronska pošta: sede@assing.it, internetni naslov: www.assing.it.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 344.965 EUR.
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: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 25/04-6953/04 z dne 19. 3. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 8. 2004.
Kemijski inštitut Ljubljana
Ob-21415/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Tončke Čečeve Celje, kontaktna oseba:
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Blanka Godnik Andrejaš, Mariborska 43,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-70-30,
faks: 03/425-70-40, elektronska pošta: vrtec.toncke-ceceve@siol.net.
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. zamrznjeno sadje in zelenjava,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. konzervirano sadje in zelenjava,
12. sadni nektarji, sokovi, sirupi,
13. žita, mlevski izdelki in testenine,
14. kruh in pekovsko pecivo,
15. ostalo prehrambeno blago.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,557.600 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: Mlekarna Celeia,
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): najnižja ponudba: 2,273.122
SIT, najvišja ponudba: 2,526.575 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: Jurmes trgovina, d.o.o.,
kontaktna oseba: Karel Bregar, Ulica Leona
Dobrotinška 15, 3230 Šentjur, Slovenija, tel.
03/747-11-20, faks 03/747-11-23, elektronska pošta: jurmes.trg @siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 4,130.968
SIT, najvišja ponudba: 4,414.050 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, Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/749-02-78, faks 02/749-01-36.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 2,803.081
SIT, najvišja ponudba: 3,241.659 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: 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.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
382.600 SIT (javno naročilo št. 4); 360.750
SIT (javno naročilo št. 9), najvišja ponudba:
608.400 SIT (javno naročilo št. 4), 419.419
SIT (javno naročilo št. 9).
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: KZ Laško, d.d., 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: 630.000
SIT, najvišja ponudba: 664.516 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, 11, 12, 13 in 15: 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: 879.260
SIT (javno naročilo št. 6), 1,175.440 SIT
(javno naročilo št. 11), 917.500 SIT (javno
naročilo št. 12), 964.840 (javno naročilo
št. 13), 2,466.267 (javno naročilo št. 15);
najvišja ponudba: 953.113 SIT (javno naročilo št. 6), 1,215.689 SIT (javno naročilo
št. 11), 1,162.436 SIT (javno naročilo št.
12), 1,183.848 SIT (javno naročilo št. 13) in
2,469.137 SIT (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. 10: Pekarna Pečjak,
d.o.o., kontaktna oseba: Ana Šilc, Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica, Slovenija, tel.
01/366-60-90, faks 01/366-65-22, 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: 643.490
SIT, najvišja ponudba: 862.783 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. 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: brina.recnik@klasje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 1,978.629
SIT, najvišja ponudba: 2,052.452 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. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 17.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 84 z dne 26. 10.
2001, Ob-57170, št. 83-84, stran 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: 30. 7. 2004
Vrtec Tončke Čečeve

Gradnje
Ob-21214/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za javna naročila, kontaktna
oseba: Sabina Gregorinčič, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-16,
faks 01/306-44-07, elektronska pošta: Sabina.gregorincic@ljubljana.si, internetni naslov: www.ljubljana.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: 03/321150.
II.5) Kratek opis: izvedba statične sanacije objekta Krekov trg 10.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 86,083.333,33 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena 80%,
– garancijski rok 20%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 03/321150: IPL d.o.o.,
kontaktna oseba: Božidar Limpel, Špruha
12, 1236 Trzin, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 89,317.371,46 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: 4022-21/2003-123.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 1 z dne 9. 1.
2004, Ob-1-2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 7. 2004.
Mestna občina Ljubljana
Ob-21228/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod za šport Nova Gorica, kontaktna
oseba Stojan Skubin, Bazoviška 4, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/330-20-20,
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faks 05/330-20-25, elektronska pošta: Stojan.skubin@sz-ng.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: 3/4.
II.5) Kratek opis: novogradnja – informacijski objekt in nadstrešnica in večnamenski objekt z opremo in zunanjo
ureditvijo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 164,000.000 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. 3/04, Euroinvest d.o.o.,
Industrijska cesta 5, Kromberk, 5000 Nova
Gorica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 196,800.000 SIT.
Valuta: slovenski tolar.
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: 3/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Uradni list RS, št. 66 z
dne 18. 6. 2004, Ob-16563/04, popravek
Ob-19467/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: projekt se delno
financira iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 7. 2004.
Javni zavod za šport Nova Gorica
Št. 32
Ob-21295/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Ivan Erklavec, Povšetova
ulica 6, 1104 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-97-11, faks 01/477-97-13, elektronska pošta: snaga@snaga.si, internetni naslov: http://www.holdingljubljana.si/snaga/.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR G 2/04.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je izgradnja 2. faze IV. in V. odlagalnega polja na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje – Ljubljana v letu 2004:
– sklop 1 – gradbena dela;
– sklop 2 – dela iz PEHD s strojno opremo in instalacijami;
– sklop 3 – elektroenergetske instalacije
in računalniški nadzor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,279.500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.

Št.

IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– sklop 1:
1. cena: 70 točk,
2. rok izvedbe: 15 točk,
3. število podizvajalcev: 20 točk;
– sklop 2:
1. cena: 70 točk,
2. rok izvedbe: 15 točk,
3. število podizvajalcev: 20 točk;
– sklop 3:
1. cena: 80 točk,
2. rok izvedbe: 15 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR G 2/04: sklop 1: SCT
d.d. + Hidrotehnik d.d., kontaktna oseba:
Matjaž Jerala, univ.dipl. inž. gr., Slovenska c. 56, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/360-34-00, faks 01/360-34-10, elektronska pošta: matjaz.jerala@sct.si, internetni
naslov: http://www.sct.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 975,964.971,47 SIT/najvišja ponudba
1.116,321.166,82 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR G 2/04: sklop 2: HIS
d.o.o., kontaktna oseba: Slavko Hrženjak,
Vodovodna 97, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/568-36-37, faks 01/568-41-33.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
410,551.144,50 SIT / najvišja ponudba
410,551.144,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR G 2/04: sklop 3:
EVJ Elektroprom d.o.o., kontaktna oseba:
Janez Vidmar, Loke 22, Kisovec, 1412
Trbovlje, Slovenija, tel. 03/565-71-50, faks
03/567-11-40.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 109,272.279 SIT / najvišja ponudba
125,920.437 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR G 2/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb:
– sklop 1: 3 ponudbe;
– sklop 2: 1 ponudba;
– sklop 3: 3 ponudbe.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 53, z dne 14. 5.
2004, Ob-12652/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 7. 2004.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
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Št. 378/04
Ob-21360/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik,
kontaktna oseba: Albin Apotekar, inž. les.,
Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, Slovenija, tel.
03/78-00-100, faks 03/78-00-200, elektronska pošta: uprava@pb-vojnik.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE: Priloga II ZJN-1:
razredi: 50, skupine: 500, podskupine in točke: 500,1 in 500,2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: gradbena dela.
II.5) Kratek opis: splošna dela na področju stavb in nizkih gradenj (brez posebnih specifikacij) in rušenje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 121,581.240 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Obrtno gradbeno podjetje Remont d.d., kontaktna oseba: Marko
Balant, Oblakova 30, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 03/426-41-00, faks 03/426-41-02, elektronska pošta: remont@remont.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
135,662.286,64 SIT, najvišja ponudba:
158,384.950 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 57-58 z dne 28. 5.
2004, stran 3430, Ob-14127/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 8. 2004.
Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Ob-21374/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Hajdina, kontaktna oseba: Valerija
Šamperl, direktorica občinske uprave, Zgornja Hajdina 45, 2288 Hajdina, Slovenija, tel.
02/788-30-30, faks 02/788-30-31.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
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:
74260000, dodatni predmet: 45211350.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 01/2004.
II.5) Kratek opis: izbira najugodnejšega investitorja za izgradnjo poslovno
stanovanjskega centra po lokacijskem
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načrtu za ureditveno območje P10-S8/I
Hajdina.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 600 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: najvišjo ceno
nakupa za kvadratni meter.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 01/2004: GIC gradnje
d.o.o., kontaktna oseba: Marta Tušek, Sv.
Florijan 120, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija, tel. 03/818-28-30, faks 03/818-28-88,
internetni naslov: www.gic-gradnje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 12.480 SIT,
najvišja ponudba 13.264,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 01/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 42/04, Ob-10359/04.
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: 2. 8. 2004.
Občina Hajdina

Storitve
Ob-21209/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, kontaktna oseba: Vesna Paljk, Altus
consulting d.o.o., Gerbičeva 60, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-91-00, faks
01/283-22-43.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.00.00.00-5.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): ZJN – Priloga I A – storitve, številka kategorije 7, predmet: računalniške storitve in sorodne storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: številka naročila i21-5.4/04.
II.5) Kratek opis: posodobitev, razširitev in uvedba laboratorijskega informacijskega sistema Orbita®LIMS na
Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani, na Inštitutu za mikrobiologijo in parazitologijo, Inštitutu za higieno živil in
bromatologijo, Inštitutu za zdravstveno
varstvo perutnine, enotah NVI Maribor,
Murska Sobota, Ptuj, Nova Gorica, Celje,
Novo mesto in Kranj; upravljanje dokumentacije sistema kakovosti na VF in
NVI. Izvajalec storitve je v letih 2002-2004
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že razvil in uspešno uvedel laboratorijski informacijski sistem Orbita®LIMS v redno delo
Laboratorija za serologijo Nacionalnega veterinarskega inštituta Veterinarske fakultete
Univerze v Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17,100.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični,
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– rok izvedbe,
– garancijski rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. i21-5.4/04: EPI Spektrum
d.o.o., kontaktna oseba: Janez Drev, Strossmayerjeva 11, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/234-30-60, faks 02/234-30-66, elektronska pošta: info@epi-spektrum.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,000.000 SIT brez
DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: številka i82-5/03.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 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.7) Drugi podatki: naročnik je izvedel
postopek s pogajanji brez predhodne objave v skladu s 3. točko prvega odstavka 20.
člena ZJN-1-UPB1, saj iz tehničnih zahtev
in razlogov, ki so povezani z varovanjem
izključnih pravic, naročilo lahko izpolni le izbrani izvajalec storitve, ki je razvil in uvedel
laboratorijski informacijski sistem, ki je predmet javnega naročila. V skladu z drugim odstavkom 20. člena ZJN-1-UPB1 je bilo o izvedbi postopka s pogajanji brez predhodne
objave obveščeno Ministrstvo za finance,
Strokovna služba za javna naročila.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 7. 2004.
Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
Ob-21219/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za javna naročila, kontaktna
oseba: Alenka Mihelčič, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-06,
faks 01/306-44-07, elektronska pošta: alenka.mihelcic@ljubljana.si, internetni naslov:
www.ljubljana.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.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 04/310547.
II.5) Kratek opis: varovanje ob prireditvah Mestne občine Ljubljana v letu
2004.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– skupna cena za vse prireditve – 40%,
– cena / enoto – uro za varnostnika
– 40%,
– reference – 20%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 04/310547: Varnost Maribor d.d., kontaktna oseba: Marjan Pišek,
Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,555.200 SIT; najnižja
ponudba 7,555.200 SIT/najvišja ponudba
10,033.111,20 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.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4022-130/04-16.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 55 , z dne 21. 5.
2004, 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: 29. 7. 2004.
Mestna občina Ljubljana
Ob-21220/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za javna naročila, kontaktna
oseba: Alenka Mihelčič, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-06,
faks 01/306-44-07, elektronska pošta: alenka.mihelcic@ljubljana.si, internetni naslov:
www.ljubljana.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.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 04/310047.
II.5) Kratek opis: čiščenje upravnih
prostorov Mestne občine Ljubljana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 187,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 85%,
– rok plačila – 15%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 04/310047: sklop 1: Va-
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lina d.o.o., kontaktna oseba: Jože Valentinčič, Štepanjska c. 22b, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 187,68 SIT (cena na
enoto mere – m2); najnižja ponudba 187,68
SIT/najvišja ponudba 218,40 SIT.
Sklop 2: Valina d.o.o., kontaktna oseba:
Jože Valentinčič, Štepanjska c. 22b, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 204,06 SIT (cena na
enoto mere – m2); najnižja ponudba 194,40
SIT/najvišja ponudba 226,80 SIT.
Sklop 3: Manicom d.o.o., kontaktna
oseba: Darko Koncilja, Povšetova ulica 65,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 171,60 SIT (cena na
enoto mere – m2); najnižja ponudba 171,60
SIT/najvišja ponudba 219,60 SIT.
Sklop 4: Manicom d.o.o., kontaktna
oseba: Darko Koncilja, Povšetova ulica 65,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 189,60 SIT (cena na
enoto mere – m2); najnižja ponudba 189,60
SIT/najvišja ponudba 218,40 SIT.
Sklop 5: Valina d.o.o., kontaktna oseba:
Jože Valentinčič, Štepanjska c. 22b, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 62,40 SIT (cena na
enoto mere – m2); najnižja ponudba 62,40
SIT/najvišja ponudba 109,20 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.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4022-64/04-18.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Uradni list RS, št. 51 z dne
7. 5. 2004, Ob-12034/04.
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: 29. 7. 2004.
Mestna občina Ljubljana
Ob-21405/04
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. 07/38-46-300, faks 07/38-46-309, elektronska pošta: skocjan.obcina@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 01.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 34401-0002/2004.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje, varstvo
in obnova lokalnih makadamskih in asfaltnih cest in javnih poti na območju
Občine Škocjan za leto 2004.
I.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,666.660 SIT.

Št.

IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– reference,
– strokovna usposobljenost.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 34401-0002/2004: CGP,
Cestno in gradbeno podjetje d.d., kontaktni
osebi: Gorše Jože, Lamovšek Irena, Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-42-700, faks 07/39-42-750.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,666.660 SIT.
Valuta: 60 dni po izstavitvi računa.
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: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 42 z dne 23. 4. 2004,
Ob-10337/04, stran 2438.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 6. 2004.
Občina Škocjan
Ob-21417/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Podčetrtek, kontaktna oseba: Magda
Jurjec, Trška cesta 5, 3254 Podčetrtek, Slovenija, tel. 03/81-82-780, faks 03/58-29-198,
elektronska pošta: tajnistvo.obcina@podce
trtek.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.5) Kratek opis: izvajanje prevoza šolskih otrok v Občini Podčetrtek za šolsko
leto 2004/2005, 2005/2006 in 2006/2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
– sklop I: 8,500.000 SIT,
– sklop II: 8,000.000 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. 41410-001/2004 (sklop
I in sklop II): Izletnik Celje, d.d., kontaktna oseba: Darko Šafarič, univ. dipl. ek.,
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):
– sklop I: cena 8,957.760 SIT,
– sklop II: cena 8,132.160 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
sklop II: vrednost (brez DDV): 8,132.160
SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 41410-001/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 7. 2004.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 57-58 z dne 28. 5.
2004, Ob-14562/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 8. 2004.
Občina Podčetrtek

Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 29/3184/2004
Ob-21230/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba:
Jože Kragelj, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/474-30-00, faks
+386/1/474-27-02,
elektronska
pošta:
Jože.Kragelj@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 105/2004.
II.5) Kratek opis: izdelava, dobava in
montaža omar z opremo za zaščito in
prenos komand DZ naprav za 220 kV DV
Šoštanj v RTP Podlog.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,000.000 SIT
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
Javno naročilo št. 83/2004
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Iskra, d.d., kontaktna oseba: Jurij Curk,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/500-43-00, faks +386/1/519-14-24,
elektronska pošta: Jurij.Curk@iskrasistemi.si, internetni naslov: www.iskrasistemi.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,664.960 SIT.
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 105/2004.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 11,664.960 SIT.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
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VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Drugi podatki: prva faza omejenega
postopka je bila objavljena v Uradnem listu
RS, št. 54 z dne 29. 6. 2001, Ob-51381.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 7. 2004.
Elektro – Slovenija, d.o.o.
Splošni sektor
Št. 102/3215/2004
Ob-21231/04
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 Volk, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/474-30-00, faks
+386/1/474-24-42,
elektronska
pošta:
Danilo.Volk@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 99/2004.
II.5) Kratek opis: dobava VN opreme za
objekt RTP 110/20 kV Gorica dogradnja
110 kV DV polja Divača in RTP 110/20 kV
Vrtojba obnova 110 kV stikališča, in sicer
sklop A. Odklopniki 110 kV in sklop B.
Ločilniki 110 kV.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
Javno naročilo št. 99/2004
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: C & G, d.o.o., kontaktna oseba:
Marko Gregoric, Riharjeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/236-42-40,
faks +386/1/283-40-25, elektronska pošta:
Marko.Gregoric@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: 39,393.100 SIT.
V.2) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 99/2004.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 39,393.100 SIT.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Drugi podatki: prva faza omejenega
postopka je bila objavljena v Uradnem listu
RS, št. 54 z dne 29. 6. 2001, Ob-51381.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 7. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Splošni sektor
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Ob-21423/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba:
mag. Hailu Kifle, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-24-41,
faks ++386/1/474-24-42, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava vodnikov za DV
2x110 kV Vuhred-Pekre.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
Javno naročilo št. 95/2004
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: Telma Trade d.o.o., kontaktna
oseba: Primož Treven, Motnica 13, 1236
Trzin, Slovenija, tel. +386/1/562-31-00, faks
+386/1/562-14-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 34,000.000 SIT.
V.4.2) Javno naročilo št. 95/2004.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: Vrednost (brez DDV): 34,000.000 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali
storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
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:
8. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
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: 6. 8. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-21424/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: mag. Marko Hrast, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-24-41,
faks ++386/1/474-24-42, elektronska pošta: marko.hrast@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava opreme lastne
rabe za RTP Kidričevo (sklop A: dobava
diesel električnega agregata; sklop B:
dobava usmernikov, priključnih omaric
za baterije 220 V DC ter UPS sistema).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.

Javno naročilo št. 82/2004 – sklop A
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Elektronabava d.o.o., kontaktna oseba: Jure
Brguljan, Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/589-94-61, faks
+386/1/589-94-09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,796.046 SIT.
Javno naročilo št. 82/2004 – sklop B
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Elektronabava d.o.o., kontaktna oseba: Jure
Brguljan, Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/589-94-61, faks
+386/1/589-94-09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,237.600 SIT.
V.4.2) Javno naročilo št. 82/2004.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 15,033.646 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali
storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 8. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Gradnje
Ob-21213/04
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.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 50, 502,502.6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01/04.
II.5) Kratek opis: izgradnja vodovoda
Sremič.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
Javno naročilo št. 01/04.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
CGP, cestno in gradbeno podjetje, d.d.,
Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo mesto, Slo-
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venija, tel. 07/394-27-00, faks 07/394-27-03,
elektronska pošta: info@cgp.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 58,996.074,53 SIT.
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. 01/04.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 58,996.074,53 SIT.
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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 01/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 7. 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. 44-47, z dne 30. 4. 2004, Ob-11306/04.
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: 27. 7. 2004.
Kostak komunalno stavbno podjetje d.d.

Javni razpisi
Ob-21433/04
Obvestilo
Javni razpis za izbor lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del v Republiki Sloveniji, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 107-108 z dne 7. 11. 2003, se z dnem
4. 8. 2004 zaradi razdelitve vseh razpoložljivih sredstev za leto 2004, zapira na področju Območne službe Murska Sobota.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 423-39/2004-1
Ob-21266/04
Na podlagi tretjega odstavka 7. člena
Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št.
9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 77/98 – odl. US,
6/99, 56/99 – ZVZD, 99/01, 42/02 – ZDR,
60/02 in 20/04 – uradno prečiščeno besedilo), drugega odstavka 5. člena Zakona o
zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št.
9/92, 26/92, 45/94 – odl. US, 37/95, 8/96,
59/99, 90/99, 98/99 – ZZdrS, 31/00, 36/00
– ZPDZC, 45/01,62/01, 36/04 – uradno
prečiščeno besedilo in 80/04), v povezavi
z uresničevanjem Nacionalnega programa
zdravstvenega varstva RS – zdravje za vse
do leta 2004 (Uradni list RS, št. 49/00) in
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99,
52/02 in 56/03) in Uredbe o vrednosti meril

Št.

za določitev območij s posebnimi razvojnimi
problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta
merila (Uradni list RS, št. 59/00), objavlja
Ministrstvo za zdravje
javni razpis
za sofinanciranje delovanja javne
zdravstvene službe na primarni ravni na
demografsko ogroženih območjih
I. Namen razpisa: namen razpisa je sofinanciranje delovanja javne zdravstvene
službe na primarni ravni na demografsko
ogroženih območij v letu 2004 za vzdrževanje dežurne in reševalne službe.
II. Predmet razpisa
Ministrstvo za zdravje RS, Štefanova 5,
1000 Ljubljana, razpisuje sredstva za sofinanciranje delovanja javne zdravstvene
službe na primarni ravni na demografsko
ogroženih območjih za vzdrževanje dežurne službe in reševalne službe.
Dobljena sredstva morajo biti namensko
porabljena, in sicer za vzdrževanje dežurne
in reševalne službe. Dokazila o namenski
porabi morajo prejemniki v obliki poročila
dostaviti Ministrstvu za zdravje, najkasneje
do 8. 10. 2004. Za namensko porabo sredstev je odgovoren direktor/ica zdravstvenega doma, zdravstvene postaje ali nosilec
zasebne zdravstvene dejavnosti.
III. Orientacijska vrednost sredstev razpisa: orientacijska vrednost sredstev razpisa
je 35,000.000 SIT.
IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji: na razpis se lahko prijavijo zdravstveni
domovi, zdravstvene postaje in zasebni
zdravstveni delavci v Republiki Sloveniji.
V. Razpisna dokumentacija
Vlagatelji morajo vlogo oddati na predpisani razpisni dokumentaciji, ki je do vključno
25. 8. 2004 na voljo v glavni pisarni Ministrstva za zdravje, I. nadstropje, Štefanova 5,
Ljubljana, v sobi št. 22, vsak delavnik med
9. in 14. uro oziroma na spletnem naslovu:
http://www.gov.si/mz v rubriki Javni razpisi.
Dodatna navodila so na voljo na tel.
01/478-69-73.
VI. Predložitev vlog
Vlagatelji morajo vlogo z vso potrebno
dokumentacijo poslati v zaprti kuverti na
naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5,
1000 Ljubljana, označeno z oznako “Ne odpiraj – javni razpis Z-2003”. Rok za oddajo
vlog je 31. 8. 2004.
Na hrbtni strani mora biti napisan naslov
vlagatelja.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če prispe na Ministrstvo za zdravje do
31. 8. 2004 do 12. ure.
Komisija bo obravnavala samo vloge, ki
bodo prispele pravočasno. Nepravočasne
ali nepravilno označene vloge bodo neodprte vrnjene ponudnikom, zato morajo biti
na hrbtni strani kuverte opremljene z naslovom pošiljatelja.
Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja
bodo izločene vse vloge, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu in v zahtevani
obliki.
VII. Popolnost vlog
Vloga je popolna, če vsebuje pravilno izpolnjene zahtevane dokumente in priloge po
naslednjem vrstnem redu:
1. izpolnjen prijavni obrazec “obr-1”,
2. izpolnjen, parafiran na vsaki strani,
podpisan in z žigom opremljen vzorec pogodbe,
3. podroben opis delovanja dežurne in
reševalne službe.
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VIII. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ne bo javno in bo potekalo na Ministrstvu za zdravje, Štefanova 5,
1000 Ljubljana, dne 3. 9. 2004.
Vloge bo odpirala komisija, ki jo imenuje
minister za zdravje. Komisija vodi zapisnik,
ki ga podpišejo predsednik in člani.
Komisija bo upoštevala samo vloge, ki
imajo vse z razpisom zahtevane elemente,
vso zahtevano dokumentacijo in so prispele
pravočasno. Neveljavnih (neoznačenih, nepravilno označenih in nepravočasno prispelih) vlog komisija ne bo obravnavala in bodo
neodprte vrnjene vlagateljem.
IX. Ocenitev vlog
1. Izločene bodo nepopolne vloge ter
vloge, ki niso predmet razpisa.
2. Vlagatelj mora izpolnjevati vsaj tri merila po Uredbi o vrednosti meril za določitev
območij s posebnimi razvojnimi problemi in
določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur.
l. RS, št. 59/00), št.: 303-05/2000-1 z dne
22. 6. 2000.
3. Komisija bo ocenila vloge, ki izpolnjujejo pogoj pod točko 2, po naslednjih
kriterijih:
– gostota prebivalstva na km² na demografsko ogroženih območjih:
– 0–40 – 40 točk,
– 41–80 – 30 točk,
– 81–160 – 20 točk,
– 161–320 – 10 točk;
– oddaljenost demografsko ogroženega
območja od enote NMP (v km):
– 16–23 – 30 točk,
– 11–15 – 20 točk,
– 0–10 – 10 točk;
– število splošnih zdravnikov na demografsko ogroženih območjih na število prebivalcev starih 19 in več let:
– 0–1 – 20 točk,
– 1,1–4 – 15 točk,
– 4,1–9 – 10 točk.
Ministrstvo za zdravje bo sredstva razdelilo na podlagi zgoraj zapisanih kriterijev
zdravstvenim domovom, zdravstvenim
postajam in zasebnim zdravstvenim delavcem.
Ministrstvo bo za sofinanciranje izbralo tiste zdravstvene domove, zdravstvene
postaje ali zasebne zdravstvene delavce,
katerih posamezna občina bo dosegla
vsaj 50 točk po zapisanih kriterijih v točki
IX. Ocenitev vlog.
V primeru, da se na razpis prijavi več
vlagateljev iz iste občine, bo ministrstvo
sofinanciralo sredstva glede na delež
prebivalstva, ki ga pokriva posamezen
vlagatelj.
X. Obveščanje o rezultatih razpisa: prejemniki sredstev bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa v roku 8 dni od dneva, ko
bo končano odpiranje vlog. Sklep o sofinanciranju sprejme na predlog komisije minister
za zdravje.
XI. Pritožbeni rok: vlagatelj, ki meni, da
izpolnjuje pogoje in kriterije iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, ima pravico za
vložitev zahteve za preveritev utemeljenosti
sklepa o dodelitvi sredstev oziroma pritožbo
v roku 8 dni od prejema sklepa na naslov:
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, z oznako “Pritožba na sklep
– Javni razpis za sofinanciranje delovanja
javne zdravstvene službe na primarni ravni na demografsko ogroženih območjih za
vzdrževanje dežurne službe in reševalne
službe v letu 2004”.
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XII. Pristop k pogodbi: izbrani vlagatelj
mora v roku 8 dni od prejema sklepa o izboru, ki vsebuje poziv, naj pristopi k pogodbi,
pristopiti k podpisu pogodbe. Če tega ne
stori se šteje, da je od svoje vloge odstopil.
Ministrstvo za zdravje
Ob-21298/04
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
na podlagi 16. člena Zakona o rudarstvu (Ur.
l. RS, št. 56/99, 110/02 – ZGO-1, 115/02 in
46/04) in 8. do 24. člena Uredbe o rudarskih
pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnih prostorih: Cerov log, Občina Šentjernej; Poljčane, Občina
Slovenska Bistrica; Andraž, Občina Polzela;
Bereča vas, Občina Metlika; Log II, Občina
Sevnica; Pragersko, Občina Slovenska Bistrica; Hom, Občina Ljubno; Elerji, Mestna
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občina Koper; Hoče, Občina Hoče – Slivnica; Bezena, Občina Ruše; Pišece, Občina
Brežice; Grdadolnik, Občina Horjul; Sovra,
Občina Žiri; Bradeško-Zadobje, Občina
Gorenja vas-Poljane; Zala, Občina Idrija;
Križate, Občina Moravče in Hrovat, Občina
Zreče (Uradni list RS, št. 66/04 in 83/04, v
nadaljnjem besedilu: uredba) ter na podlagi
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2003 in 2004 (Uradni list
RS, št. 20/04) objavlja
javni razpis
za podelitev rudarskih pravic za
gospodarsko izkoriščanje mineralnih
surovin na pridobivalnih prostorih:
Cerov log, Občina Šentjernej; Poljčane,
Občina Slovenska Bistrica; Andraž,
Občina Polzela; Bereča vas, Občina

Metlika; Log II, Občina Sevnica;
Pragersko, Občina Slovenska Bistrica;
Hom, Občina Ljubno; Elerji, Mestna
občina Koper; Hoče, Občina Hoče –
Slivnica; Bezena, Občina Ruše; Pišece,
Občina Brežice; Grdadolnik, Občina
Horjul; Sovra, Občina Žiri; BradeškoZadobje, Občina Gorenja vas-Poljane;
Zala, Občina Idrija; Križate, Občina
Moravče in Hrovat, Občina Zreče
I. Uporabnik proračunskih sredstev:
MOPE, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.
II. Predmet razpisa je podelitev rudarskih
pravic za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnih prostorih, ki so
v uredbi opredeljeni s parcelnimi številkami
in koordinatami in za dejavnosti iz 8. do 24.
člena uredbe ter v skladu s pogoji uredbe,
kot to izhaja iz tabele T1.

Tabela T1
Pridobivalni prostor/Člen

Mineralna surovina

Cerov log, 8. člen
Poljčane, 9. člen
Andraž, 10. člen
Bereča vas, 11. člen
Log II, 12. člen
Pragersko, 13. člen
Hom, 14. člen
Elerji, 15. člen
Hoče, 16. člen
Bezena, 17. člen
Pišece, 18. člen
Grdadolnik, 19. člen
Sovra, 20. člen
Bradeško-Zadobje, 21. člen
Zala, 22. člen
Križate, 23. člen
Hrovat, 24. člen

tehnični kamen – dolomit
tehnični kamen – dolomit
tehnični kamen – dolomit
tehnični kamen – dolomit
tehnični kamen – dolomit
opekarska glina
keramičarska glina
naravni kamen
prod
prod
tehnični kamen – dolomit
tehnični kamen – dolomit
tehnični kamen – dolomit
tehnični kamen – dolomit
pesek
tehnični kamen – dolomit
naravni kamen

III. Pogoji
a) Nosilec rudarske pravice mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost s sedežem na območju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), ali državljan države članice EU;
– da proti njej oziroma njemu ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek;
– da ponudi mineralno surovino, ki jo pridobi in ne porabi za lastne potrebe, na trgu
vsem zainteresiranim.
b) Prijava na razpis mora vsebovati naslednja dokazila:
1. za pravne osebe:
– izpisek iz sodnega registra (ne starejši
od 30 dni);
– potrdilo, da proti pravni osebi ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacijski postopek (ne starejše od 30
dni), ki ga izda okrožno sodišče;
– potrdilo pristojnega sodišča, da pravna
oseba ni v prekršku ali sodnem postopku v
zvezi z raziskovanjem oziroma izkoriščanjem mineralnih surovin (ne starejše od
30 dni);
2. za fizične osebe:
– potrdilo o vpisu dejavnosti fizične osebe kot samostojnega podjetnika v vpisnik na

Čas trajanja
rudarske pravice

Predvidena
letna količina

10 let
10 let
10 let
10 let
10 let
10 let
10 let
10 let
10 let
5 let
10 let
10 let
10 let
10 let
10 let
5 let
15 let

200.000 m3
150.000 m3
70.000 m3
10.000 m3
50.000 m3
80.000 m3
8.000 m3
15.000 m3
200.000 m3
15.000 m3
10.000 m3
20.000 m3
10.000 m3
5.000 m3
10.000 m3
1.500 m3
1.000 m3

Davčni upravi RS (ne starejše od 30 dni);
– potrdilo o poravnanih davčnih obveznostih (ne starejše od 30 dni);
– potrdilo, da fizična oseba ni v prekršku
ali sodnem postopku v zvezi z raziskovanjem oziroma izkoriščanjem mineralnih
surovin (ne starejše od 30 dni), ki ga izda
pristojno sodišče.
Tako pravne kot fizične osebe iz 1. in 2.
točke morajo predložiti tudi:
– dokazila o usposobljenosti za opravljanje dejavnosti ali pogodbo z izvajalcem, ki te
pogoje izpolnjuje;
– kopijo katastrskega načrta, ki ni starejši
od dveh mesecev;
– zemljiškoknjižni izpisek za parcele, na
katerih je predvideno pridobivanje mineralnih surovin, ali drugo dokazilo o pravici razpolaganja z zemljišči;
– dokazila o morebitnih dosedanjih vlaganjih;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za
uveljavljanje prednostne pravice.
IV. Merila
a) Merila za izbor nosilca rudarske pravice so:
– usposobljenost in realno izkazana
zmožnost vlagatelja, da zagotovi izvajanje
rudarske pravice in
– morebitna dosedanja vlaganja.

b) Prednostna merila:
– vlagatelji vlog o zainteresiranosti za
podelitev rudarske pravice za posamezne
pridobivalne prostore iz uredbe imajo ob
izpolnjevanju enakih pogojev z drugimi zainteresiranimi, ki bi se za isti prostor prijavili
na razpis, prednostno pravico pri dodelitvi
rudarske pravice;
– pri izbiri nosilca rudarske pravice za
izkoriščanje ima prednost pravna ali fizična
oseba, ki je na predvidenem pridobivalnem
prostoru že imela rudarsko pravico za raziskovanje po določbah Zakona o rudarstvu
(Ur. l. RS, št. 56/99, 110/02 – ZGO-1, 115/02
in 46/04);
– kadar se z rudarsko pravico širi že določen raziskovalni oziroma pridobivalni prostor, ima prednost pri izbiri tisti nosilec rudarske pravice, ki že opravlja rudarska dela na
zemljišču, ki meji na zadevno območje;
– če zaprosi za rudarsko pravico lastnik
zemljišča, ima prednost pred ostalimi prosilci pri enakih pogojih, razen pred prosilci
iz prejšnjih alinej.
V. Začetek in čas trajanja rudarske pravice: rudarska pravica se podeljuje za čas,
kot ga določa tabela T1 v II. točki razpisa in
začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe med Republiko Slovenijo kot koncedentom in nosilcem rudarske pravice.
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VI. Način in rok za predložitev prijav
Vlagatelj vloži vlogo na obrazcu (OBR 1),
ki je sestavni del tega razpisa, z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili.
Vloga je veljavna, če je pravočasna in
vsebuje vse zahteve tega razpisa. Nepravočasnih in nepravilno opremljenih vlog
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
vlagatelju.
Pisne vloge z navedbo pridobivalnega
prostora, ustreznega člena iz Uredbe o
rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin (Ur. l. RS, št. 66/04
in 83/04) ter imenom in naslovom vlagatelja
je treba predložiti v zaprtih ovojnicah na
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
Dunajska 48, 1000 Ljubljana. V spodnji levi
OBR 1

Št.

kot ovojnice se obvezno pripiše “Ne odpiraj
– javni razpis – rudarska pravica za izkoriščanje mineralne surovine” ter navede pridobivalni prostor in člen iz uredbe, na katerega
se vloga nanaša.
Če vlagatelj kandidira za več pridobivalnih prostorov, mora za vsakega od njih
vložiti posebno vlogo.
Vloga mora prispeti v vložišče na gornji
naslov ne glede na vrsto prenosa pošiljke v
roku 60 dni od objave tega razpisa.
Odpiranje vlog bo dne 8. oktobra 2004
ob 10. uri v sejni sobi v II. nadstropju Ministrstva za okolje, prostor in energijo, Dunajska
48, 1000 Ljubljana.
Predstavniki vlagateljev morajo na odpiranju predložiti pisno pooblastilo.
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VII. Postopek in rok za izbor: komisija,
pristojna za izvedbo javnega razpisa, bo v
roku 60 dni po javnem odpiranju prijav pripravila predlog za izbor nosilcev rudarske
pravice. O izbiri nosilca rudarske pravice
bo odločilo Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo z upravno odločbo.
VIII. Odgovorna oseba: odgovorni osebi za dajanje informacij sta Janez Žebre
ali Roman Čerenak, Urad za energetiko,
Dunajska 48, Ljubljana (tel. 01/478-74-08
oziroma 01/478-73-79) med 10. in 12. uro
vsak delovni dan.
IX. Datum pošiljanja zahteve za objavo:
30. 7. 2004.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Urad za energetiko

PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS

za podelitev rudarske pravice za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnih prostorih: Cerov log, Občina Šentjernej;
Poljčane, Občina Slovenska Bistrica; Andraž, Občina Polzela; Bereča vas, Občina Metlika; Log II, Občina Sevnica; Pragersko, Občina
Slovenska Bistrica; Hom, Občina Ljubno; Elerji, Mestna občina Koper; Hoče, Občina Hoče – Slivnica; Bezena, Občina Ruše; Pišece, Občina Brežice; Grdadolnik, Občina Horjul; Sovra, Občina Žiri; Bradeško-Zadobje, Občina Gorenja vas-Poljane; Zala, Občina Idrija; Križate,
Občina Moravče in Hrovat, Občina Zreče
I. OSNOVNI PODATKI O VLAGATELJU
Pravna oseba:
– Naziv: ________________________________________________________________________________________________
– Naslov: _______________________________________________________________________________________________
– Direktor oziroma pooblaščena oseba: _______________________________________________________________________
– Matična številka: _______________________________________________________________________________________
– Davčna številka: _______________________________________________________________________________________
Fizična oseba:
– Status (ustrezno obkroži)
1. samostojni podjetnik
2. drugo
– Ime in priimek oziroma naziv s.p.: __________________________________________________________________________
– Naslov: _______________________________________________________________________________________________
– EMŠO oziroma matična številka: ___________________________________________________________________________
– Davčna številka: _______________________________________________________________________________________
II. PRIDOBIVALNI PROSTOR, KI JE PREDMET PRIJAVE
– Naziv pridobivalnega prostora:
– Zemljišča in njihovo lastništvo na območju pridobivalnega prostora:
III. USPOSOBLJENOST ZA IZVAJANJE RUDARSKE PRAVICE
– Podatki o kadrovski usposobljenosti za izvajanje rudarskih del (poklic, izkušnje, strokovna usposobljenost):
– Podatki o finančnih pokazateljih izvajanja rudarske pravice (predvidena vrednost investicije, način financiranja):
IV. IZJAVLJAM
(obkrožiti)
a) da v celoti sprejemam pogoje iz 3. člena uredbe
b) da bom nosil vse stroške v zvezi z rudarsko pravico
c) da bom pred sklenitvijo koncesijske pogodbe predložil koncedentu dokazilo o povrnitvi vloženih sredstev morebitnim dosedanjim
vlagateljem
V. PRILAGAM:
Datum:……………….

Žig

Naziv in ime prijavitelja
in podpis pooblaščene osebe
_______________________
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Št. 012-15/2004
Ob-21315/04
Na podlagi proračuna Republike Slovenije za leto 2004 (Uradni list RS, št. 118/02
in 130/03), Proračuna Republike Slovenije
za leto 2005 (Uradni list RS, št. 130/03),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2004 in 2005 (Uradni list
RS, št. 130/03), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 47/03 in 67/03 popr.) in
Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002
– 2006 (Sklep Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi št. 301-3/02-BP-265 z dne
27. 3. 2002 in dopolnitev št. 2019/02-BP-915
z dne 22. 7. 2002), Pravilnika o dodeljevanju
regionalnih državnih pomoči ter regionalnih
razvojnih spodbud samoupravnim lokalnim
skupnostim in regionalnim razvojnim agencijam (Uradni list RS, št. 108/02, 59/03 in
70/04) Republika Slovenija, Ministrstvo za
gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
objavlja
javni razpis
za spodbujanje neposrednih tujih
investicij v obdobju 2004–2005
1. Neposredni uporabnik: Republika
Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju:
ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij, ki jih bodo upravičenci (tuje pravne osebe – tuja podjetja) izvedli
na ozemlju Republike Slovenije.
Kot začetna investicija se šteje postavitev novega proizvodnega obrata ali
vzpostavitev nove storitvene dejavnosti,
ki bo prispevala k odprtju novih delovnih
mest, prenosu znanja in tehnologij, spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in
k povezovanju tujih investitorjev z domačimi
podjetji.
Kot začetna investicija se ne šteje povečanje obstoječe proizvodnje izdelkov, ki
jih upravičenec ali z njim povezane pravne
osebe v Republiki Sloveniji že proizvajajo,
in povečanje obsega storitev, ki jih upravičenec ali z njim povezane pravne osebe v
Republiki Sloveniji že opravljajo.
2.1) Namen javnega razpisa: namen
javnega razpisa je povečanje privlačnosti
Slovenije za neposredne tuje investicije z
znižanjem vstopnih stroškov investitorjem,
katerih naložba bo imela ugodne učinke na
novo zaposlovanje, prenos znanja in tehnologij, spodbujanje skladnega regionalnega
razvoja in spodbujanje povezovanja tujih
investitorjev s slovenskimi podjetji. V primeru storitvenih dejavnosti je namen javnega
razpisa predvsem spodbujanje investicijskih
projektov v tiste storitvene dejavnosti, ki jih
je moč mednarodno tržiti.
2.2) Upravičeni stroški in višina pomoči
Ministrstvo bo upravičencem sofinanciralo naslednje upravičene stroške:
– stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanje zemljišča,
– stroške gradnje ali nakupa objektov,
– stroške nakupa strojev in opreme,
– stroške bruto plač za nove zaposlitve
delavcev (za dvoletno obdobje).
Intenzivnost pomoči posameznim upravičencem bo določena v skladu s Pravilnikom
o regionalni karti za izvajanje politike regionalnih državnih pomoči v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 58/01 in 37/04), in sicer do
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35% upravičenih stroškov za investicijske
projekte v Osrednjeslovenski statistični regiji in do 40% upravičenih stroškov v vseh
ostalih statističnih regijah.
2.3) Pogoji sodelovanja
Na razpis se lahko prijavijo le tuje pravne
osebe (tuja podjetja), vendar pa so prejemniki sredstev lahko le gospodarske družbe,
ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94,
82/94, 20/98, 84/98, 06/99, 36/00, 45/01,
50/02, 93/02, 57/04), ki bodo izvedle investicijski projekt.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena podjetja, ki:
– so v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
– so bila na dan 31. 12. 2003 v stanju
kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje
10. člen Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99,
97/00, 50/02 in 93/02);
– so od leta 2000 pridobila ali so v postopku pridobivanja državnih pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v
težavah;
– so za isti namen pridobila sofinanciranje iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna;
– imajo neporavnane obveznosti do
države,
– so iz dejavnosti kmetijstvo in ribištvo,
živilsko predelovalna industrija, jeklarstvo in
premogovništvo.
Za podjetja iz naslednjih panog je potrebna posebna obravnava pri komisiji za
nadzor nad državnimi pomočmi: ladjedelništvo in transport, industrija motornih vozil in
industrija sintetičnih vlaken.
Za dodelitev spodbud lahko kandidirajo
upravičenci:
(i) z investicijskimi projekti v predelovalni dejavnosti, ki bodo odprli najmanj 50
novih delovnih mest v treh letih od podpisa
pogodbe. Za investicijske projekte v regije,
ki sodijo po Navodilu o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za
skladni regionalni razvoj (Ur. l. RS, št. 44/
01) v seznam regij A, ki najbolj zaostajajo v
razvoju (Pomurska, Podravska, Zasavska in
Spodnjeposavska), in v seznam A, B, C in
D območij občin s posebnimi razvojnimi problemi, znaša minimalna investicijska vrednost v opredmetena in dolgoročno neopredmetena osnovna sredstva 1 milijon EUR, za
investicijske projekte, ki sodijo v seznam
regij B (Savinjska, Koroška, Notranjskokraška in Jugovzhodna Slovenija) 2 milijona EUR, za investicijske projekte, ki sodijo
v seznam regij C (Goriška in Gorenjska) 3
milijone EUR in za investicijske projekte, ki
sodijo v seznam regij D (Obalno-kraška in
Osrednjeslovenska) 4 milijone EUR.
(ii) ki načrtujejo investicijo v storitveno
dejavnost, ki jo je moč mednarodno tržiti,
v okviru katere bo v treh letih od podpisa
pogodbe odprtih najmanj 10 novih delovnih
mest in pri kateri bo celotna investicijska
vrednost v opredmetena in dolgoročno neopredmetena osnovna sredstva presegla
1 milijon EUR. Kot prednostna storitvena
dejavnost, se predvsem šteje podjetje ali
zaključena organizacijska enota, katere
osnovna dejavnost je ena od naslednjih poslovnih storitev:
– centri za podporo uporabnikom (angl.
Customer Contact Centres),
– centri za skupne storitve (angl. Shared
Services Centres),

– logistično-distribucijski centri (angl. Logistics and Distribution Centres),
– regionalni centri za upravljanje (angl.
Regional Head Quarters).
(iii) ki načrtujejo investicijo v razvojno
raziskovalno enoto, v okviru katere bo v
treh letih od podpisa pogodbe odprtih najmanj 10 novih delovnih mest in pri kateri bo
celotna investicijska vrednost v opredmetena in dolgoročno neopredmetena osnovna
sredstva presegla 1 milijon EUR. Kot razvojno raziskovalna enota se šteje podjetje
ali zaključena organizacijska enota, katere
osnovna dejavnost je razvoj in izvajanje
storitev na področju novih tehnologij ali
izdelkov.
Odpiranje novih delovnih mest se ugotavlja kot neto povečanje v primerjavi s povprečjem zadnjih dvanajstih mesecev. Nove
zaposlitve morajo biti ustvarjene v treh letih
od podpisa pogodbe, v časovnem obdobju
2004 do 2008. Investicijski projekti in novo
odprta delovna mesta morajo biti ohranjeni
v regiji za obdobje najmanj petih let.
Vloge prijaviteljev, ki ne ustrezajo pogojem sodelovanja, vloge, ki niso skladne
z namenom razpisa in vloge, ki ne bodo v
roku dopolnjene, se zavržejo.
2.4) Merila za izbor investicijskih projektov
Vse popolne vloge, ki bodo zadostile pogojem sodelovanja in bodo skladne z namenom razpisa, bo ocenila strokovna komisija
v skladu z naslednjimi ocenjevalnimi merili:
Merilo
Št. točk
1. Reference investitorja
20
2. Demonstracijski učinki investicije na
druge potencialne investitorje
5
3. Delež domačih dobaviteljev in vpliv in
vesticije na produktivnost ostalih
domačih podjetij v panogi
10
4. Trajnostna naravnanost investicije
10
5. Raziskovalno razvojni učinki
investicije
15
6. Vpliv investicije na človeški kapital
10
7. Vpliv na okolje za investicijske
projekte za proizvodno dejavnost /
Stopnja mednarodnega trženja
storitev za investicijske projekte
v storitveno dejavnost
20
8. Razvojni učinki projekta
gospodarsko manj razvitih regijah
10
SKUPAJ
100
Podrobnejša merila in način delitve sredstev so navedena v razpisni dokumentaciji.
3. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je
na razpolago za sofinanciranje projektov
– v letu 2004 znaša 200,000.000 SIT,
– v letu 2005 znaša 400,000.000 SIT.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 6372 proračuna RS za leti 2004 in
2005. Okvirna višina razpisanih sredstev
za posamezni razpis se lahko poveča za
nerazporejena sredstva v okviru iste proračunske postavke.
Strokovna komisija v ocenjevalnem modelu določi prag višine doseženih točk, nad
katerim se odobri sofinanciranje projektov
ter višino sofinanciranja posameznega projekta. Višina sofinanciranja bo odvisna od
rezultatov ocenjevanja na podlagi meril iz
2.4) točke, novo ustvarjenih delovnih mest
in razpoložljivih sredstev, vendar ne višja od
40% oziroma 35% upravičenih stroškov posameznega projekta.
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4. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje sofinanciranja sta proračunski
leti 2004 in 2005. Ministrstvo bo s podjetjem sklenilo enoletno ali dvoletno pogodbo
za sofinanciranje upravičenih stroškov, nastalih v obdobju 2004 in 2005.
Upravičeni stroški, ki so nastali na projektu pred objavo razpisa, niso predmet
sofinanciranja.
5. Način prijave in razpisni roki
Javni razpis bo odprt do 8. 3. 2005.
Popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena
na naslov Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do vključno
dne 8. 3. 2005 (velja poštni žig do vključno
7. 3. 2005 ali oddaja v vložišče Ministrstva
za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, najkasneje 8. 3. 2005 do 12. ure),
v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj
– vloga na razpis«, z navedbo naslova razpisa ter polnim naslovom pošiljatelja. Vloge
so lahko napisane v slovenskem jeziku ali
angleškem jeziku, finančni zahtevek za nepovratna sredstva pa mora biti prikazan v
slovenskih tolarjih (SIT).
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno
bodo vrnjene prosilcem.
Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen
podatkov iz dispozicije projekta, so javni.
Dispozicija projekta ni predmet dopolnitve.
6. Datumi odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo javno. Komisija bo
vloge odpirala v sejni sobi Ministrstva za
gospodarstvo, Kotnikova 5/II:
– v torek, 31. avgusta 2004 ob 14. uri,
– v torek, 28. septembra 2004 ob
14. uri,
– v torek, 9. novembra 2004 ob 14. uri,
– v torek, 11. januarja 2005 ob 14. uri,
– v torek, 8. marca 2005 ob 14. uri.
Na posameznem odpiranju bodo obravnavane tiste vloge, ki bodo v glavno
pisarno Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, prispele najkasneje
do 12. ure na dan odpiranja. Vse ostale
vloge bodo obravnavane na naslednjem
odpiranju.
7. Obveščanje o izboru: predlagatelji
bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku
največ 60 dni od datuma odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija v slovenskem in angleškem
jeziku je na voljo na Agenciji RS za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije, Kotnikova 28, Ljubljana, vsak delovni
dan med 9. in 10. uro ali na internet naslovu
www.investslovenia.org (v angleškem jeziku), oziroma www.gov.si/mg (v slovenskem
jeziku). Razpisno dokumentacijo se lahko
posreduje tudi po elektronski pošti, na
osnovi prošnje podjetja na e-mail naslov:
tipo@gov.si ali ana.mlinar@gov.si.
9. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in
10. uro, po tel. +386 1 478 35 57, kontaktna oseba Mateja Humar, ali po tel. +386
1 478 32 93, kontaktna oseba Ana Mlinar.
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati
kontaktnim osebam tudi po elektronski pošti
na zgoraj navedene e-mail naslove oziroma
po faksu +386 1 478 35 99.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 36/2004
Ob-21379/04
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02), Zakona o izvrševanju proračuna za
leto 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03)

Št.

in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 47/03 in 67/03) Urad za enake možnosti
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izdajanja knjig s
področja enakih možnosti žensk in
moških v letu 2004
I. Podatki o razpisniku: Vlada Republike
Slovenije, Urad za enake možnosti, Tržaška
19/a, Ljubljana.
II. Namen razpisa: namen javnega razpisa je sofinanciranje izdajanja knjig s področja enakih možnosti žensk in moških,
ki jih bo v letu 2004 sofinanciral Urad za
enake možnosti. Urad bo knjige prijaviteljic
in prijaviteljev, ki bodo izpolnjevale razpisne
pogoje, ocenil glede na postavljena merila in
glede na razpoložljiva sredstva ter odločil o
višini sredstev, s katerimi bo izbrane knjige
sofinanciral.
III. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje izdajanja knjig, ki nastanejo v
okviru izdajateljske dejavnosti ter bodo vsebovale kataložni zapis o publikaciji (CIP).
Knjige, ki so predmet razpisa, morajo biti
izdane v uradnem jeziku Republike Slovenije.
IV. Orientacijska vrednost sredstev razpisa je 1,200.000 SIT.
V. Rok izvedbe: knjiga, katere izdaja se
financira na podlagi javnega razpisa, mora
biti izdana v letu 2004. Dodeljena finančna
sredstva, ki jih prijaviteljica / prijavitelj pridobi na javnem razpisu, morajo biti porabljena
do 1. 11. 2004.
VI: Pogoji za prijavo:
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, ki delujejo na območju Republike Slovenije in samostojni podjetniki / podjetnice, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo ustrezno dokazilo o registraciji, iz
katerega je razvidna tudi zakonita zastopnica / zastopnik (Kopija izpiska iz sodnega registra, izpiska oziroma potrdila upravne enote ali izpiska Ajpes-a, iz katerih je razvidno,
da je predlagateljica / predlagatelj registriran za opravljanje izdajateljske dejavnosti.
Izpisek mora odražati aktualno stanje in ne
sme biti starejši od šestih mesecev! Društva
morajo predložiti overjeno stran njihovega
statuta, iz katere izhaja, da lahko opravljajo
izdajateljsko dejavnost),
– ne prijavljajo izdajanja knjige, ki je že
vključena v projektu, ki je bil v letu 2004
izbran na javnem razpisu Urada za enake
možnosti za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij (obvezno dokazilo: originalna
izjava predlagateljice / predlagatelja),
– prijavljajo izdajanje knjige, ki bo v
celoti realizirana v letu 2004 (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagateljice /
predlagatelja).
Za knjigo, ki kandidira za sofinanciranje, mora prijaviteljica / prijavitelj obvezno
predložiti:
– recezentsko predstavitev knjige skladno z elementi, opisanimi v prilogi 1,
– rokopis besedila knjige, ki je predmet
prijave na javni razpis.
VII: Merila za izbor projektov:
Pri izboru projektov prijaviteljic in prijaviteljev bodo upoštevana naslednja merila:
1. Stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagateljice / predlagatelja z
lastnimi ali pridobljenimi sredstvi, pri čemer
bodo različno točkovane vloge glede na delež finančne soudeleženosti predlagateljice
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/ predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi
sredstvi, in sicer po skupinah od 0 do 25%,
od 26 do 50% ter nad 50%.
2. Izkazovanje ciljev:
– izvirne zasnove,
– tehtnost vsebinske obrazložitve.
3. Predvidena dostopnost in predvideni
številčni obseg po načelu teritorialnosti,
4. Skladnost odhodkov z načrtovano izdajo knjige in nujnost odhodkov za učinkovito izvedbo izdajanja knjige.
Prijaviteljica / prijavitelj, ki bo pod različnimi naslovi prijavil vsebinsko enako
knjigo, ali bo navajal napačne ali zavajajoče podatke, bo z vsemi prijavami izločen iz
obravnave.
VIII. Izpolnjevanje razpisnih pogojev in
razdelitev sredstev
Izpolnjevanje pogojev bo ugotavljala komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje direktorica Urada za enake možnosti.
Urad za enake možnosti lahko v primeru
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru knjige spremeni odločitev in s prijaviteljico / prijaviteljem ne sklene pogodbe.
Najbolje ocenjene prijave bodo sofinancirane v višini 85% oziroma 65%, glede na
število točk, pridobljenih z merili za izbor, do
porabe sredstev, in sicer:
76 – 100 točk = 85% delež sofinanciranja,
51 – 75 točk = 65% delež sofinanciranja,
0 – 50 točk = ne bodo sofinancirani.
Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje izdaje posamezne knjige, ne glede
na razdelitvena merila, ne more presegati
300.000 SIT.
Sofinancirani bodo stroški izdajanja knjige za broširano izdajo, in sicer zgolj stroški
tehnične priprave za tisk, stroški tiska in distribucije. Urad ne bo sofinanciral stroškov
avtorskega dela.
Urad bo na predlog komisije sprejel sklep
o sofinanciranju posamezne knjige in sklenil
pogodbe o sofinanciranju izdajanja knjig s
področja enakih možnosti žensk in moških
za leto 2004.
IX. Oblika in vsebina prijave
Prijaviteljice / prijavitelji morajo prijavo
oddati na razpisnem obrazcu B/2004 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje izdajanja knjig s področja enakih možnosti žensk
in moških za leto 2004«.
Popolna prijava vsebuje:
– izpolnjeno »prijavo na javni razpis za
sofinanciranje izdajanja knjig s področja
enakih možnosti žensk in moških za leto
2004« (Obrazec B/2004) z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami,
– ustrezno dokazilo o registraciji, iz katerega je razvidna tudi zakonita zastopnica
/ zastopnik (Kopija izpiska iz sodnega registra, izpiska oziroma potrdila upravne enote
ali izpiska AJPES-a, iz katerih je razvidno,
da je predlagateljica / predlagatelj registriran za opravljanje izdajateljske dejavnosti.
Izpisek mora odražati aktualno stanje in ne
sme biti starejši od šestih mesecev! Društva
morajo predložiti overjeno stran njihovega
statuta, iz katere izhaja, da lahko opravljajo
izdajateljsko dejavnost.),
– pooblastilo podpisnici / podpisniku Izjave (točka F obrazca B/2004), če izjave ne
podpiše odgovorna oseba oziroma zastopnica / zastopnik,
– izpolnjen, podpisan in z žigom opremljen vzorec pogodbe,
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– recezentska predstavitev knjige – izpolnjena priloga 1,
– rokopis besedila knjige, ki je predmet
prijave na javni razpis,
– originalna izjava predlagateljice / predlagatelja, da ne prijavlja izdajanja knjige,
ki je že vključena v projektu, ki je bil v letu
2004 izbran na javnem razpisu Urada za
enake možnosti,
– originalna izjava predlagateljice / predlagatelja, da prijavlja izdajanje knjige, ki bo
v celoti realizirano v letu 2004.
Obrazec B/2004 je potrebno dostaviti v
enem izvirniku in treh fotokopijah, vso ostalo
dokumentacijo pa v enem izvodu.
X. Predložitev vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v
razpisni dokumentaciji. Če predlagateljica / predlagatelj prijavlja več knjig, mora
vsako vlogo poslati v ločeni kuverti in za
vsako vlogo predložiti popolno razpisno dokumentacijo.
Vloge se oddajo osebno ali po pošti. Vloge, ki bodo poslane po pošti, morajo biti oddane v zaprti ovojnici priporočeno ali s povratnico na naslov Urad za enake možnosti,
Tržaška 19/a, 1000 Ljubljana, z oznako »ne
odpiraj – vloga – razpis knjiga«. Na hrbtni
strani morata biti napisana naziv in naslov
prijaviteljice / prijavitelja.
Rok za predložitev vlog je do vključno
3. 9. 2004. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je zadnji dan roka oddana na pošto
kot priporočena pošiljka ali če je do 15.
ure oddana na Uradu za enake možnosti,
Tržaška19/a, 1000 Ljubljana. Za nepopolno
se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh bistvenih
sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in
razpisne dokumentacije.
Komisija ne bo odpirala:
– vlog, ki ne bodo dostavljene v roku,
– nepravilno izpolnjenih in označenih
kuvert, ki vsebujejo vloge.
V primeru nepopolnih prijav bo komisija,
če Urad za enake možnosti ne razpolaga s
to dokumentacijo, v roku 8 dni od odpiranja
prijav, predlagateljice / predlagatelje pozvala, da do določenega roka dopolnijo prijavo.
V primeru, da predlagateljice / predlagatelji
prijave ne bodo dopolnili v roku, bo komisija
takšno prijavo zavrgla.
Po odpiranju vlog bo komisija iz nadaljnjega postopka izločila tudi vse vloge
prijaviteljic / prijaviteljev, ki jih ni vložila
upravičena oseba.
Prijave z več vlogami v eni kuverti bodo
v postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega
postopka.
XI. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– obrazec B/2004,
– prilogo 1,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju,
– obrazec za zaključno poročilo,
– točkovnik.
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka vsem zainteresiranim dosegljiva na spletnih straneh
Urada: http://www.uem-rs.si ali na sedežu
Urada za enake možnosti, Tržaška 19/a,
Ljubljana, kjer jo zainteresirane / zainteresirani lahko dvignejo vsak delovni dan od
9. do 15. ure.
XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobijo zainteresirani vsak delovni
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dan od 9. do 15. ure na telefonski številki
01/478-84-60 (Mojca Novak) oziroma preko
e-pošte uem@gov.si.
XIII. Datum odpiranja prijav: z odpiranjem prijav bo strokovna komisija pričela
7. 9. 2004. Odpiranje prijav ne bo javno.
XIV. Izid razpisa: prijavitelji / prijaviteljice bodo o izboru obveščeni najpozneje do
1. 10. 2004.
XV. Sklenitev pogodbe: Urad za enake
možnosti bo s pravnimi osebami, ki delujejo
na območju Republike Slovenije in samostojnimi podjetnicami / podjetniki izbranimi
na tem razpisu, sklenil pogodbe. Izbrane
prijaviteljice / prijavitelji se morajo odzvati
na poziv Urada k sklenitvi pogodbe v roku
8 dni od dneva prejema sklepa o sofinanciranju. V nasprotnem primeru se šteje, da
je prejemnica / prejemnik odstopil od svoje
vloge za dodelitev sredstev.
Vlada RS, Urad za enake možnosti
Ob-21375/04
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2004 (Uradni list RS, št. 118/02,
130/03), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2005 (Uradni list RS, št. 130/03), Zakona
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/
03), Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/
02), Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 47/03 in 67/03), Programa ukrepov za
spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti
za obdobje 2002-2006, Uredbe o programih
kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2003 in 2004
(Uradni list RS, št. 43/03, 81/03 in 32/04,
34/04 in 64/04), 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), Programa Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo za leti 2004 in 2005, Finančnega
načrta PCMG za leto 2004 in priglasitve državne pomoči za Spodbujanje nastanka podeželskih jeder številka M003-5715334-2004
z dne 4. 8. 2004, objavlja Pospeševalni center za malo gospodarstvo, Dunajska 156,
Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje stroškov vzpostavitve
in delovanja podeželskih razvojnih jeder
in nadaljnjo podporo že vzpostavljenim
podeželskim razvojnim jedrom
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
izbor novih podeželskih razvojnih jeder (v
nadaljevanju PRJ) za obdobje 2004-2005
in nadaljnja podpora že vzpostavljenim PRJ,
ki so bili izbrani na razpisu za sofinanciranje
vzpostavitve in delovanja PRJ v letih 2002 in
2003 za obdobje 2004 in 2005.
A.) Sofinanciranje stroškov vzpostavitve
in delovanja novih PRJ, vključuje sofinanciranje stroškov ureditve ustrezne infrastrukture za delovanje PRJ in sofinanciranje
stroškov delovanja PRJ v letu 2004-2005 v
regijah, kjer še ni vzpostavljenih PRJ.
Pospeševalni center za malo gospodarstvo (v nadaljevanju PCMG) bo na
javnem razpisu izbral največ do 2 projekta
vzpostavitve in delovanja PRJ iz naslednjih
statističnih regij: Jugovzhodne Slovenije,
Osrednjeslovenske regije, Notranjskokraške regije, Goriške in Obalno-kraške
regije.

V ostalih statističnih regijah so bila PRJ
že izbrana na podlagi razpisov v obdobju
2002-2003.
B.) Nadaljnja podpora PRJ, ki so bili izbrani na razpisu za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja PRJ v letih 2002 in 2003,
vključuje sofinanciranje delovanja PRJ za
obdobje 2004 in 2005 največ v maksimalni
višini preostanka zneska dodeljenega prejemniku po pravilu »de minimis«.
1.1 Namen: z vzpostavitvijo PRJ želi
PCMG spodbuditi vzpostavitev in delovanje
skupne razvojne infrastrukture za podjetniško prenovo podeželja. PRJ zagotavlja potrebno podporo pri razvoju in usposabljanju
vključenih v PRJ, skrbi zato, da so izdelki
in storitve kakovostni ter nudi pomoč pri
embaliranju, promociji in trženju izdelkov
oziroma storitev. PRJ spodbuja povezovanje lokalnih skupnosti, razvojnih institucij in
drugih nosilcev razvoja, s ciljem boljšega
izkoriščanja priložnosti prebivalstva na podeželju ter s tem povečanje blagostanja
v okviru kmečkih in drugih gospodinjstev.
Tako zagotavlja PRJ atraktivnost podeželja,
zmanjšuje beg prebivalstva s podeželja ter
povečuje zaposlitvene in poklicne možnosti
za najbolj ogrožene skupine na podeželju
(podzaposleni, ženske, mladi).
1.2 Upravičeni stroški
A.) Upravičeni stroški vzpostavitve in
delovanja novih PRJ.
Upravičeni stroški vzpostavitve PRJ
so: stroški ureditve ustrezne infrastrukture
(nakup in/ali adaptacija prostora, oprema
skupne infrastrukture, tehnološka posodobitev skupne infrastrukture) in sicer največ
v višini do 50% vrednosti celotne investicije,
oziroma največ v višini do 7,000.000 SIT.
Upravičeni stroški delovanja novih PRJ
so:
– stroški delovanja PRJ v letu 2004, ki
vključujejo:
– stroške dela menedžerja PRJ v višini
do 70% oziroma največ v višini do 1,400.000
SIT za obdobje 4 mesecev (4,200.000 SIT
letno),
– stroške vodenja in izvajanja programov usposabljanja (npr.mentor v učni
delavnici) v višini do 70% oziroma največ
do 933.000 SIT za obdobje 4 mesecev
(2,800.000 SIT letno),
– stroške razvoja novih programov
usposabljanja, v višini do 70% oziroma največ v višini do 700.000 SIT za obdobje 4
mesecev (2,100.000 SIT letno),
– materialne stroške delovanja v višini
do 70% oziroma največ do 233.000 SIT za
obdobje 4 mesecev (700.000 SIT letno) in
– stroške izvajanja aktivnosti štiristopenjskega pristopa k razvoju lokalnih zaposlitvenih iniciativ brez pravic vključenih udeležencev v PRJ, vendar največ v višini do
50% oziroma največ v višini 1,300.000 SIT
letno za vse faze izvajanja programa.
B.) Upravičeni stroški nadaljnje podpore PRJ
Upravičeni stroški delovanja že vzpostavljenih PRJ so:
– stroške dela menedžerja PRJ v višini do 70% oziroma največ v višini do
4,200.000 SIT,
– stroške vodenja, razvoja in izvajanja
programov usposabljanja v višini do 70%,
oziroma največ v višini 4,900.000 SIT,
– materialne stroške delovanja v višini do
70% oziroma največ do 700.000 SIT in
– stroške izvajanja aktivnosti štiristopenjskega pristopa k razvoju lokalnih za-
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poslitvenih iniciativ brez pravic vključenih
udeležencev v PRJ, vendar največ v višini
do 50% oziroma največ v višini 1,300.000
SIT za vse faze izvajanja programa.
Posamezno podeželsko razvojno jedro
lahko za nadaljnjo podporo na podlagi razpisa pridobi sredstva največ do:
– odobrene višine državne pomoči v
skladu s sklepom o izboru na podlagi razpisa za vzpostavitev in delovanje podeželskih razvojnih jeder v obdobju 2002-2003
(Uradni list RS št. 62-63 z dne 19. 7. 2002
in 81 z dne 20. 9. 2002 in sklenjeno pogodbo za delovanje podeželskega razvojnega
jedra v letu 2003 (velja za 5 PRJ izbranih
v letu 2002);
– odobrene višine državne pomoči v
skladu s sklepom o izboru na podlagi razpisa za sofinanciranje stroškov vzpostavitve in delovanja podeželskih razvojnih jeder
(Uradni list RS, št. 57, z dne 20. 6. 2003)
(velja za 3 PRJ izbrana v letu 2003).
2. Pogoji za sodelovanje
2.A) Na razpisu za sofinanciranje stroškov vzpostavitve in delovanja PRJ lahko
sodelujejo pravne osebe (družbe, javni in
zasebni zavodi, združenja, zadruge), ki:
– so nosilci iniciative PRJ v lokalnem
okolju,
– se zavežejo, da bodo skupaj z ostalimi lokalnimi partnerji (občinami in drugimi
partnerji v lokalnem okolju, ki lahko zagotavljajo naslednje storitve: razvoj, usposabljanje vključenih v PRJ, kakovost izdelkov
in storitev, pakiranje in promocijo ter trženje
izdelkov) vzpostavili skupno razvojno infrastrukturo – PRJ,
– imajo podpisano pismo o nameri z vsaj
dvema občinama, in ostalimi partnerji v lokalnem okolju,
– se zavežejo, da bodo najkasneje do
konca leta 2004 pripravili poslovne načrte
za vzpostavitev in delovanje PRJ in registrirali PRJ kot samostojno organizacijsko
obliko,
– priložijo vso potrebno razpisno dokumentacijo,
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– so poravnali davke in prispevke, določene z zakonom,
– niso bili na dan 31. 12. 2003 v stanju
kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni
list RS št. 54/99, 110/99 ZFPPod-A 50/02
in 93/02),
– so z dosedanjimi referencami dokazali
uspešnost dela na področju spodbujanja
podjetništva na podeželju,
– se zavežejo, da bodo neposredno odgovorni za izvedbo in vodenje projekta in
ne bodo na projektu nastopali v vlogi posrednika,
– v regiji še nimajo vzpostavljenega
PRJ.
2.B) Na razpisu za nadaljnjo podporo
lahko kandidirajo le PRJ, izbrana na razpisu za vzpostavitev in delovanje PRJ v letih
2002 in 2003, ki so realizirali vse pogodbene
obveznosti za obdobje 2002 in 2003.
3. Višina sredstev
Skupna okvirna višina sredstev, ki je na
razpolago v letu 2004 znaša 63,500.000 SIT.
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje
aktivnosti za namen 1.A-vzpostavitev in delovanje dveh novih PRJ v letu 2004 znaša
20,000.000 SIT.
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje
aktivnosti za namen 1.B – nadaljnje delova-

Št.

nje že vzpostavljenih PRJ v letu 2004 znaša
43,500.000 SIT.
Sredstva v letu 2005 bodo določena v
Finančnem načrtu PCMG za leto 2005.
Sredstva bodo dodeljena po pravilu »de
minimis«. Skupni znesek dodeljen prejemniku po pravilu »de minimis« ne sme preseči
100.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega
prejema takšne pomoči, ne glede na obliko
ali namen pomoči.
4. Rok izvedbe
Rok za izvedbo celotnih prijavljenih aktivnosti pod namenom 1.A – za vzpostavitev in
delovanje novih PRJ, je do 30. 10. 2005.
Rok za izvedbo celotnih prijavljenih aktivnosti pod namenom 1.B- nadaljnja podpora
že vzpostavljenim PRJ je:
– za podeželska razvojna jedra izbrana
na razpisu v letu 2002, do 29. 10. 2004.
– za podeželska razvojna jedra izbrana
na razpisu v letu 2003, do 28. 10. 2005.
Rok izvedbe prijavljenih aktivnosti za leto
2004 je najkasneje do 29. 10. 2004.
5. Merila za izbor projektov.
Popolne vloge bo ocenjevala razpisna
komisija na podlagi naslednjih meril:
A) Za vzpostavitev in delovanje novih
PRJ:
Merilo

1

2
3

4

kakovost projekta z vidika celovitosti obravnavanja problemov
v lokalnem okolju, jasne utemeljitve namenov in ciljev projekta,
načrtovanih aktivnosti ter pričakovanih rezultatov projekta
kvaliteta vloge z vidika jasnosti,
razumljivosti in realnosti terminskega načrta
finančni načrt z vidika stroškovne sprejemljivosti, zagotavljanja deleža lokalnih in drugih
sredstev za izvajanje projekta,
transparentnost stroškov ter
skladnost s predlaganim načrtom aktivnosti projekta
skladnost projekta z nacionalnimi in regionalnimi prioritetami
skupaj

Število
točk

50

20
20

10
100

B) Za nadaljnjo podporo PRJ:
Merilo

1
2
3
4

Predstavljena vizija nadaljnjega
razvoja PRJ in trajnost projekta
Kvaliteta pripravljenega programa dela PRJ za obdobje
2004-2005
Kvaliteta dosedanjega izvajanja
aktivnosti in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti
Predvidena višina sofinanciranja
skupaj

Število
točk

40
30
20
10
100

6. Način prijave in rok
Prijavitelji morajo popolne vloge (original
in dve kopije), v skladu s prejetimi navodili
iz razpisne dokumentacije poslati priporočeno na naslov: Pospeševalni center za malo
gospodarstvo, p.p. 9312, 1000 Ljubljana,
do vključno 3. 9. 2004 (velja poštni žig
do vključno 2. 9. 2004 ali oddaja v glavno
pisarno Pospeševalnega centra za malo
gospodarstvo, Dunajska 156, Ljubljana
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(WTC 4. nadstropje) 3. 9. 2004 do 13. ure)
v zapečateni ovojnici pod oznako: “Ne odpiraj – vloga na razpis« z navedbo ene od
točk razpisa (» javni razpis za vzpostavitev
in delovanje podeželskih razvojnih jeder«
oziroma »Nadaljnja podpora PRJ«) in številko objave razpisa v Uradnem listu RS na
prednji strani ter s polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Osebno predložene
vloge bomo sprejemali na Pospeševalnem
centru za malo gospodarstvo vsak delovni
dan do 14. ure.
Odpirajo se samo v roku dostavljene,
pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki
vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v
katerem so bile predložene.
7. Datum odpiranja: odpiranje vlog ni
javno in bo v torek 7. 9. 2004 v sejni sobi
PCMG Dunajska 156, Ljubljana.
8. Obveščanje o izboru: prijavitelji vlog
bodo o izboru pisno obveščeni v roku 45 dni
od datuma odpiranja vlog.
9. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (navodila in obrazci) je
na voljo na spletnih straneh PCMG: http:
//www.pcmg.si ali na sedežu PCMG, Dunajska 156, 1000 Ljubljana (4. nadstropje),
vsak delovni dan do 14. ure (telefon 01/58918-70).
10. Dodatne informacije: prijavitelj lahko
dobi vse informacije v zvezi z izdelavo vloge in pojasnila k razpisni dokumentaciji na
podlagi pisnega zaprosila na elektronskem
naslovu karmen.kelher@pcmg.si ali pisno
na naslovu naročnika s pripisom oziroma
sklicem na »razpis PRJ«, najkasneje tri dni
pred iztekom roka za oddajo vlog, do torka
31. 8. 2004.
Pospeševalni center za malo
gospodarstvo
Št. 032-01/2004-14-208/III
Ob-21217/04
Na podlagi Zakona o javnih naročilih
(ZJN-1, Uradni list RS, št. 39/00 in ZJN-1A,
Uradni list RS, št. 2/04), Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS, Uradni list
RS, št. 32/93 z vsemi dopolnili) Zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 2003 in 2004 (ZIPRS0304, Uradni
list RS, št. 118/02); Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in
16. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list
RS, št. 46/00, 118/00, 67/0, 11/03) je Občinski svet občine Beltinci na svoji 14. redni
seji sprejel
javni razpis
za (1) zbiranje obvezujočih vlog
zainteresiranih pravnih oseb za
vlaganje javnega kapitala v dejavnost
osebe zasebnega prava, ki bo vršila
dejavnost izgradnje objektov in naprav
v sistemu odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda ter izvajala
javno gospodarsko službo odvajanja
in čiščenja komunalnih odpadnih voda
v Občini Beltinci in za (2) izgradnjo
manjkajočih objektov in naprav za
odvajanje in čiščenje komunalnih
odpadnih voda v Občini Beltinci
1. Naročnik: Občina Beltinci, Mladinska
ulica 2, 9231 Beltinci, ki jo zastopa župan
Milan Kerman, tel. 02/541-35-35, faks 02/
541-35-70.
2. Predmet razpisa (projekt)
Predmet javnega razpisa je zbiranje
obvezujočih ponudb za celovit pristop k
projektu odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih voda v Občini Beltnici, kar vklju-
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čuje izgradnjo manjkajoče infrastrukture
za odvajanje in čiščenje v Občini Beltinci,
vključno z zagotovitvijo manjkajočega dela
potrebnih finančnih sredstev ter tudi izvajanje javne gospodarske službe odvajanja in
čiščenja.
Predmet razpisa je:
I. Vlaganje javnega kapitala v dejavnost
osebe zasebnega prava. Oseba zasebnega
prava je gospodarska družba, ki jo ustanovi
ponudnik.
Dejavnost te družbe bo:
– pridobivanje potrebnih dovoljenj, soglasij in vodenje vseh potrebnih postopkov
in aktivnosti v upravnih postopkih;
– vodenje izgradnje manjkajočih objektov in naprav v sistemu odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda ter
– izvajanje javne gospodarske službe
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih
voda v Občini Beltinci.
V navedeno gospodarsko družbo, kot
osebo zasebnega prava Občina Beltnici,
kot vlagatelj, vloži javni kapital v obliki denarja, stvari ali vrednostnih papirjev. Občina
Beltinci bo v to družbo vložila do 26% javnega kapitala. Višino ustanovnega kapitala
in način vlaganja javnega kapitala predlaga
ponudnik.
II. Izgradnja vseh manjkajočih objektov
in naprav v sistemu odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda v Občini Beltinci.
Ponudnik mora predložiti obvezujoče
ponudbe za izgradnjo vseh manjkajoče objekte in naprave v obliki »funkcionalen ključ
v roke«, ne glede na vir finaciranja. Cena
izgradnje mora biti veljavna do konca vseh
izvedenih del za vse objekte in naprave
v sistemu odvajanja in čiščenja v Občini
Beltinci.
III. Izvajanje javne gospodarske službe
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih
voda v Občini Beltinci v celotnem pogodbenem obdobju, ki jo izvaja gospodarska
družba, kot oseba zasebnega prava, ki je
tudi predmet tega razpisa, v skladu s ceno
in pogoji, ki jih ponudnik navede v svoji ponudbi.
Osnova za ponudbo je obstoječa projektna dokumentacija ki je na voljo in na
vpogled pri naročniku.
Ponudnik lahko ponudi varianten način
izvedbe projekta.
3. Orientacijska vrednost predmeta razpisa
Okvirna višina investicije izgradnje manjkajočih objektov in naprav v okviru sistema
odvajanja in čiščenja je 2,5 mrd SIT, brez
DDV.
Ta vrednost ne upošteva predvidenega
obsega prometa pri izvajanju gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja.
4. Način izvedbe projekta
Ponudnik mora zagotoviti financiranje za
izgradnjo objektov in naprav, za katere Občina Beltinci nima lastnih sredstev.
Za izvedbo projekta se ustanovi namenska družba (oseba zasebnega prava). Način
ustanovitve predlaga ponudnik, ob pogoju
26% deleža Občine Beltinci.
5. Trajanje projekta (pogodbeno obdobje)
Čas izgradnje: do 60 mesecev od pridobitve vseh potrebnih dovoljenj za izgradnjo
oziroma v skladu s ponudbo ponudnika.
Čas izvajanja: čas izgradnje + 25 let;
gospodarska javna služba se izvajala že v
času izgradnje
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Po preteku pogobenega obdobja za katero bo sklenjena pogodba o sovlaganju, vsi
objekti in naprave brez plačila preidejo v last
in posest Občine Beltinci.
6. Predvideni viri finančnih sredstev:
– občinski proračun;
– sredstva občanov – priključnine;
– taksa za obremenjevanje voda;
– sredstva ponudnika (lastna in najeta);
– nepovratna sredstav (variantno).
Projekt izgradnje celotnega sistema odvajanja in čiščenja se razdeli na podprojekte, ki se financirajo iz zgoraj naštetih virov
finančnih sredstev.
Ponudnik si poplača vložena sredstva,
kot del cene storitve odvajanja in čiščenja,
v pogodbenem obdobju.
Del projekta ki se bo financiral iz sredstev ponudnika, mora upoštevati smernice
»Guidelines for Successful Public – Private
Partnership«; European Commission; Directorate – General Regional Policy;March
2003; koncept Design-Bulit -Finance–Operate (DBFO).
7. Ponudba ponudnikov
Ponudnik mora ponuditi:
– ceno za izgradnjo vseh manjkajočih
objektov in naprav za odvajanje in čiščenje
komunalnih odpadnih voda v obliki »funkcionalen ključ v roke« vključno z izvedenim
tehničnim pregledom, predhodnim prevzemom ter izvedenim končnim prevzemom ter
pridobitvijo uporabnega dovoljenja;
– ceno storitve izvajanja javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja, ki bo vključevala vse operativne stroške odvajanja in
čiščenja in poplačilo ponudnikovih vloženih
sredstev;
– višino in način pobiranje priključnin od
gospodinjstev in obremenitev občinskega
proračuna.
8. Oblika in postopek javnega razpisa:
javni razpis se izvede v skladu z ZJN-1
(Uradni list RS, št. 39/00) in ZJN-1A (Uradni
list RS, št. 2/04). Komisija izbere najugodnejšega ponudnika v skladu s kriteriji v
razpisu.
9. Udeleženci razpisa: razpisa za pridobitev naročila se lahko udeležijo konzorciji
ali pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje navedene dejavnosti in ki izpolnjujejo
minimalne kriterije za sodelovanje. Udeleženec razpisa je lahko tudi tuja pravna oseba,
če izpolnjuje pogoje določene v razpisni
dokumentaciji.
10. Osnova določila
Ponudba mora biti sestavljena v skladu z:
– določili tega javnega razpisa;
– določili razpisne dokumentacije;
– vso slovensko zakonodajo ki posredno
ali neposredno ureja sodelovanje med privatnim in javnim kapitalom;
– vso slovensko zakonodajo ki posredno
ali neposredno ureja postopke in pravila v
zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalnih
odpadnih voda.
Kriteriji za sodelovanje so določeni v
razpisni dokumentaciji. Nedoseganje ali
neizpolnjevanje navedenih kriterijev je razlog za brezpogojno izločitev ponudnika ali
konzorcija kot skupine ponudnikov.
Opcija ponudbe mora biti 12 mesecev od
predložitve ponudbe.
11. Osnovna merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ekonomska merila – 50%,
– tehnična rešitev – 30%,
– čas izgradnje – 10%,

– usposobljenost ponudnika – 10%,
– skupaj – 100%.
12. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo po 10. avgustu 2004 in po vplačilu
nevračljivega zneska v višini 300.000 SIT na
ŽR Občine Beltinci pri Banki Slovenije, št.
01202-100011541, z navedbo »za razpisno
dokumentacijo«, in sicer vsak delovni dan
od 8. do 12. ure v tajništvu Občinske uprave
občine Beltinci.
Kakršnokoli dodatno obvestilo ali pojasnilo, mora ponudnik zahtevati najkasneje
pet dni pred potekom roka za predložitev
ponudb. Zahtevek mora biti poslan s priporočeno pošto na naslov: Občinska uprava
občine Beltinci, Janezu Senica (predstavnik
naročnika), Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci,
tel. 02/541-35-35, faks 02/541-35-70 ali Mateja Mikec (pooblaščena oseba), Zgoša 24e,
4275 Begunje na Gorenjskem, tel. 031/639791, tel. 04/530-71-38, faks 04/530-71-39.
Pisni odgovori bodo najkasneje v treh
dneh od prejema, poslani vsem potencialnim ponudnikom, ki so dvignili razpisno dokumentacijo, vključno z vprašanjem, vendar
brez navedbe, kdo je vprašanje zastavil.
Ponudnik lahko sodeluje v razpisu le, če
je dvignil razpisno dokumentacijo.
13. Predložitev ponudb
Rok za predložitev ponudb se izteče
5. novembra 2004 ob 12. uri.
Ponudbe v zaprti ovojnici z navedbo:
»Razpis za zbiranje obvezujočih vlog zainteresiranih pravnih oseb za vlaganje javnega kapitala v dejavnost osebe zasebnega
prava« in “Ne odpiraj – ponudba« morajo
prispeti v tajništvo Občinske uprave, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci; v zgoraj navedenem roku ne glede na vrsto prenosa
te pošiljke.
Javno odpiranje ponudb bo 10. novembra 2004 ob 11. uri, na naročnikovem naslovu.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
pri odpiranju ponudb, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje ponudnika.
14. Izbira ponudnika: o izboru ponudnika
bo v roku 60 dni od odpiranju ponudb izdana odločba, ki jo izda občinska uprava. Vsi
ponudniki na javnem razpisu imajo položaj
stranke v upravnem postopku. Razpis je
uspel, če tudi prispe samo ena ponudba.
Razpisovalec se lahko odloči, da ne sklene pogodbe z nobenimi, od ponudnikov, pri
tem da nobeden od ponudnikov ne more
uveljavljati kakršnihkoli povračil stroškov
in odškodnin.
Občina Beltinci
Št. 650-3/03-20
Ob-21267/04
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 47/03 in 67/03) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 26/01 in 28/01) objavlja Mestna občina
Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg
1, Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje raziskovalnih
projektov v MOL za leto 2004 in 2005/
2006
I. Predmet razpisa
Naslovi projektov:
1. Ekonomsko spodbujanje revitalizacije
mestnega središča (2 letni projekt);
2. Mreža kakovostnih javnih vrtcev (enoletni projekt).
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Izhodišča in cilji razpisanih projektov so
navedeni v prilogi »Izhodišča in cilji« razpisne dokumentacije
II. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo: pravne in
fizične osebe iz Slovenije, ki so vpisane v
evidenco raziskovalnih organizacij oziroma
register raziskovalcev pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport.
Za financiranje projekta oziroma programa na vseh razpisnih področjih ne morejo
kandidirati tisti predlagatelji, ki imajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04).
III. Merila za izbor projektov:
– seznanjenost z dosedanjimi tematskimi projekti in njihova uporaba,
– seznanjenost s Strategijo trajnostnega
razvoja Ljubljane,
– uporabnost za potrebe MOL,
– izvirnost predlaganih rešitev,
– realnost planiranja,
– usposobljenost vodje projekta in raziskovalne skupine,
– metodološko-tehnična
izvedljivost
projekta,
– usklajenost vsebine in ciljev projekta s
predmetom razpisa.
Merila za izbor izvajalcev in projektov
so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji (obrazec “merila za ocenjevanje
ponudb raziskovalnih projektov”).
IV. Okvirna vrednost sredstev: celotna
okvirna višina sredstev, namenjenih realizaciji razpisanih projektov v MOL za leto
2004 in 2005/2006 je 15,500.000 SIT, od
tega je okvirna višina razpoložljivih sredstev
za proračunsko leto 2004 7,800.000 SIT, za
leto 2005 in 2006 pa bo višina sredstev za
financiranje odvisna od višine razpoložljivih
sredstev v proračunu MOL.
V. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2004 morajo biti
porabljena v letu 2004 tudi v primeru projekta pod točko I/1ko bo MOL z izbranim
predlagateljem sklenil večletno pogodbo. Za
leto 2005 oziroma 2006 bo naročnik sklenil
dodatek k pogodbi.
VI. Rok za predložitev vloge in način
predložitve
Predlagatelji morajo vlogo oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko
najpozneje do vključno 30. 8. 2004 (datum
poštnega žiga) na naslov Mestna občina
Ljubljana – Sprejemna pisarna, Adamič
Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.
Vloge, ki ne bodo podane na ustreznih
prijavnih obrazcih MOL ali ne bodo ustrezale
razpisnim pogojem, ne bodo obravnavane.
Nepravočasno oddanih vlog komisija ne
bo upoštevala.
Vsak prijavljen program in/ali projekt
mora biti poslan v zaprti ovojnici z oznako:
»Ne odpiraj – vloga: raziskovalni projekti
2004«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov predlagatelja.
Upoštevane bodo samo pravočasno
prispele vloge z zahtevanimi oznakami,
ostale bodo zavrnjene in neodprte vrnjene
pošiljateljem.
VII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi področna strokovna komisija, bo 2. 9. 2004 ob 10. uri v
prostorih Oddelka za kulturo in raziskovalno
dejavnost MOL, Mestni trg 15/II. nadstropje,
soba 201.

V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s
pomanjkljivo dokumentacijo bo področna
komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog predlagatelje pozvala, da vlogo v roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj
v navedenem roku ne dopolni, se zavrže.
VIII. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje
do dne 15. 9. 2004, uspešni s sklepom in
pozivom na podpis pogodbe, neuspešni
oziroma zavrnjeni z obvestilom.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija (izhodišča in cilji projektov,
prijavni obrazci z navodili, kriteriji in merila
ter vzorci pogodb) je od dneva te objave
do izteka prijavnega roka dosegljiva na
spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/
zamescane/izmestneuprave/razpisi/
index.html, ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in sicer med
10. in 12. uro v tajništvu Oddelka za kulturo
in raziskovalno dejavnost MOL, Mestni trg
15/III, Ljubljana.
X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom dobijo zainteresirani po telefonu
vsak delovni dan med 10. in 12. uro po tel.
306-46-08, faks 306-46-02; e-pošta: smilja.repic@ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana
Št. 351-03-59/2004 0405
Ob-21297/04
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B), določil Odloka o proračunu Občine Krško za
leto 2004 (Ur. l. RS, št. 29/04) in Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03) objavlja
Občina Krško, CKŽ 14, Krško
javni razpis
za sofinanciranje obnove mestnih jeder
v Občini Krško za leto 2004
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško.
II. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje projektne dokumentacije za funkcionalno obnovo
stavb v mestnih jedrih Krško in Kostanjevica na Krki in sofinanciranje izvedbe obnov
zunanjih delov stavb s ciljem funkcionalne
izrabe in izgleda.
III. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki:
– so lastniki zgradb v predelu starega
mesta Krško od vhoda iz Pijavške strani
do mostu čez reko Savo oziroma so lastniki zgradb na otoku v mestu Kostanjevica
na Krki;
– so ali bodo do konca razpisa pripravile
dokumentacijo za obnovo ali so dela tudi
izvedle;
– so dela izvedle na osnovi veljavnega
dovoljenja;
– lahko predložijo ustrezne račune za izvedbo del v letu 2004 (do konca razpisnega
roka) z dokazilom o plačilu;
– niso prejele sredstev iz drugih razpisov.
IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna
višina sredstev namenjenih za sofinanciranje projektne dokumentacije je 5,000.000
SIT na proračunski postavki 5762 Projekt
obnove individualnih hiš v mestnih jedrih
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in za sofinanciranje obnove v okvirni višini 8,000.000 SIT na proračunski postavki
5761 Nakup in obnova stanovanj. Sredstva
se delijo na podlagi meril, ki so sestavni del
tega razpisa. Najvišji odobreni znesek po
posameznem upravičencu je lahko do 20%
vrednosti skupnega razpisanega zneska.
V. Rok za izvedbo: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2004 v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Rok za črpanje odobrenih sredstev je
31. 12. 2004.
VI. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev
Posamezne vloge bodo točkovane na
podlagi postavljenih meril, ki so podane
skozi točkovnik:
1. Točkovnik za odobritev sredstev za
projektno dokumentacijo:
– dokumentacija za obnovo fasade v vidnem polju iz glavne ulice – 50 točk,
– dokumentacija za obnovo fasade v
stranskih območjih – 20 točk,
– dokumentacija za obnovo strehe – 50
točk,
– dokumentacija za dodatna podstrešna
stanovanja za oddajo – 100 točk,
– dokumentacija za lokale s turistično
ponudbo (spominki, bižuterija, gostinska ponudba, predstavitvene dejavnosti, turistične
sobe…) – 80 točk,
– projektna dokumentacija za obnovo
objekta kulturne dediščine – 80 točk,
– obnova zunanjosti gospodarskih objektov – 20 točk.
2. Točkovnik za odobritev sredstev za
sofinanciranje izvedenih del v letu 2004:
– obnova fasade v vidnem polju iz glavne ulice – 150 točk, če omet močno odpada
in se zaradi dotrajanosti menja tudi stavbno
pohištvo,
– obnova fasade v vidnem polju iz glavne
ulice – 100 točk, če se lušči zaključni sloj in
je potreba po menjavi stavbnega pohištva,
– obnova fasade v vidnem polju iz glavne ulice – 50 točk, če se obnavlja zaključni
sloj,
– obnova fasade v stranskih območjih
– 40 točk,
– obnova strehe – 120 točk,
– priprava dodatnih podstrešnih stanovanj za oddajo za vsako pridobljeno stanovanje – 100 točk,
– odprtje ali dopolnitev obratujočega
lokala za turistično ponudbo (spominki, bižuterija, gostinska ponudba, predstavitvene
dejavnosti) – 80 točk,
– obnova zunanjosti objekta kulturne
dediščine – 180 točk,
– obnova zunanjosti gospodarskih objektov – 20 točk.
Večje število zbranih točk pomeni višjo
uvrstitev na prednostni vrstni red: Občina
Krško bo uvrstila prosilce tako, da bo sofinancirala izvedbe najmanj 20% in največ
do 40% celotne vrednosti projekta na osnovi
izkazanih dokazil o izvedenih delih.
VII. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in dokumentacije k vlogi.
Prijavni obrazec izpolni prijavitelj z vpisom verodostojnih podatkov.
Dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
1. prijavni obrazec,
2. dokazila o lastništvu objektov,
3. projektno dokumentacijo,
4. popis del in predračunsko vrednost
investicije,
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5. pravnomočno gradbeno dovoljenje
oziroma lokacijsko informacijo;
6. fotografijo stanja pred izvedbo del,
7. fotokopije računov in dokazil plačil izvedenih del,
8. izjavo vlagatelja, da sprejemajo razpisne pogoje, ki so sestavni del javnega
razpisa.
VIII. Obravnava vlog:
1. Vloge bo obravnavala in pripravila
predloge za dodelitev sredstev tričlanska
strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje
župan.
2. Vse pravočasno prispele popolne
vloge bo strokovna komisija ocenjevala na
podlagi meril, ki so sestavni del javnega
razpisa.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno
pozvala, da jih dopolnijo v roku petih dni od
prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo
predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo,
neutemeljene pa zavrnejo.
5. Na podlagi predloga komisije župan s
sklepom odloči o višini dodeljenih sredstev.
6. Upravičencu bodo sredstva nakazana
v roku 30 dni po podpisu pogodbe obeh pogodbenih strank in predložitvi pisnega zahtevka. Sredstva bodo upravičenci koristili
v skladu s sklenjenimi pogodbami.
IX. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s predpisano dokumentacijo po
tem razpisu morajo prispeti najkasneje do
ponedeljka, 25. 10. 2004, na naslov: Občina
Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti,
CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: “Ne odpiraj – javni
razpis obnova mestnih jeder.”
Odpiranje vlog bo izvedeno do 2. 11.
2004 na Občini Krško. Odpiranje vlog ne
bo javno.
X. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa: na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi
sredstev župan Občine Krško v roku 30 dni
po izteku razpisnega roka s sklepom. Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravičenci v roku osmih
dni od prejema sklepa ne vrnejo podpisane
pogodbe se šteje, da so odstopili od zahtevka za pridobitev nepovratnih sredstev.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo od dneva vročitve
sklepa vlagatelju na župana Občine Krško.
Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. O pritožbi odloči župan, njegova
odločitev je dokončna.
XI. Informacije: razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani, od dneva te objave
do izteka prijavnega roka, dvignejo v času
uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, Krško.
Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom posreduje Miloš Kukovičič tel.
07/498-13-09, e-mail: milos.kukovicic@ krsko.si, vsak dan v času uradnih ur.
Občina Krško
Št. 568/2004
Ob-21313/04
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju
kulturnih in ljubiteljskih dejavnosti v Občini
Grad, Občina Grad objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov
in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti
v Občini Grad v letu 2004
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Grad, Grad 172, 9264 Grad.
2. Na razpis se lahko prijavijo posamezniki ali pravne osebe registrirane za področje kulture in redne ljubiteljske kulturne
dejavnosti, ki:
– imajo sedež v Občini Grad oziroma
opravljajo dejavnost v Občini Grad,
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev
načrtovanih aktivnosti na področju kulturne
in ljubiteljske dejavnosti,
– imajo organizirano redno dejavnost,
– imajo urejeno evidenco članstva.
3. Sofinanciranje iz proračuna za leto
2004 je predvideno za vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih
vrednot na področju knjižne, glasbene,
plesne, gledališke, likovne, filmske, video
dejavnosti in zbiranje in ohranjanje ljudskega blaga, varstva naravne in kulturne dediščine, razstavne in knjižnične dejavnosti ter
založništvo, kinematografija, radio in TV in
na drugih področjih kulture.
4. Vlagatelji morajo svoje vloge pripraviti
in oddati v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je na voljo na Občinski upravi Občine
Grad.
Vlagatelji, ki imajo poleg kulturnih dejavnosti registrirane še druge dejavnosti, se
lahko prijavijo samo za eno dejavnost.
5. Okvirna višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje kulturnih programov in
redne ljubiteljske kulturne dejavnosti iz točke 3. javnega razpisa je 1,000.000 SIT.
6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2004.
7. Vloga mora prispeti na Občino Grad,
Grad 172, 9264 Grad do 6. 9. 2004 do
12. ure.
Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – razpis
Kultura 2004«.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog, priporočeno po pošti. Občina bo
izločila vse prepozno vložene in nepopolne
vloge.
8. V roku prispele vloge bodo obravnavane na podlagi Pravilnika o financiranju
kulturnih programov in redne ljubiteljske
kulturne dejavnosti v Občini Grad, odpiranje
ponudb ne bo javno. Nepopolne vloge bodo
zavrnjene. Vlagatelji bodo o izidu javnega
razpisa obveščeni v roku 45 dni od datuma
odpiranja ponudb. Z vlagatelji, katerim bodo
odobrena sredstva za sofinanciranje ljubiteljskih in kulturnih dejavnosti, bodo sklenjene
pogodbe o sofinanciranje programov.
9. Vse dodatne informacije dobite vsak
delavnik med 8. in 13. uro na sedežu Občine
Grad, pri Lidiji Krpič, tel. 02/551-88-84.
Občina Grad
Št. 567/2004
Ob-21314/04
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), Pravilnika o
vrednotenju programov športa v javnem
interesu v Občini Grad, ki se sofinancirajo
iz proračunskih sredstev in letnega programa športa Občine Grad za leto 2004,
ki je bil sprejet na 13. redni seji občinskega sveta dne 27. maja 2004, objavlja Občina Grad

javni razpis
za sofinanciranje programov športa v
Občini Grad za leto 2004
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Grad, Grad 172, 9264 Grad.
2. Na razpis za sofinanciranje programov
športa se lahko prijavijo:
– športna društva,
– zveze športnih društev,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa.
Vsebina prijave je določena v razpisni
dokumentaciji.
3. Predmet javnega razpisa so naslednje
vsebine v športu:
a) Športna vzgoja predšolskih otrok,
b) Športna vzgoja šoloobveznih otrok,
c) Športna vzgoja otrok, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport,
d) Športna vzgoja mladine,
e) Športna vzgoja mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport,
f) Športna dejavnost študentov,
g) Kakovostni šport,
h) Športna rekreacija.
4. Pogoji in merila, po katerih se izberejo
izvajalci letnega programa športa na lokalni
ravni v letu 2004, so določeni v Pravilniku
o vrednotenju programov športa v javnem
interesu v Občini Grad, ki se sofinancirajo
iz proračunskih sredstev.
Vlagatelji, ki imajo poleg športnih dejavnosti registrirane še druge dejavnosti, se
lahko prijavijo samo za eno dejavnost.
5. Okvirna višina sredstev, ki je namenjene za programe iz točke 3. a) do h) javnega
razpisa je 2,200.000 SIT.
6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2004.
7. Rok za prijavo na javni razpis je 6. 9.
2004 do 12. ure.
Prijave je potrebno poslati do roka v
zaprti kuverti z oznako »Javni razpis: Sofinanciranje programov športa v letu 2004«,
na naslov: Občina Grad, Grad 172, 9264
Grad.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog priporočeno po pošti. Občina bo
izločila vse prepozno vložene in nepopolne
vloge.
8. Vloge bo odpirala komisija 7. 9. 2004.
Odpiranje vlog ne bo javno.
9. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa
je 15 dni od odpiranja vlog. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju
izvajanja programov športa v Občini Grad za
leto 2004 v roku 30 dni po sprejemu sklepa
župana.
10. Zainteresirani lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na Občinski upravi Občine Grad naslednji dan po objavi razpisa.
11. Vse dodatne informacije lahko dobite
vsak delavnik med 8. in 13. uro na sedežu Občine Grad, pri Lidiji Krpič, tel. 02/551-88-84.
Občina Grad
Ob-21389/04
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Markovci za leto 2004 (Uradni list RS št.
12/03, 133/03), Pravilnika o namenih in
pogojih za dodeljevanje občinskih državnih
pomoči namenjenih za pospeševanje razvo-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
ja malega gospodarstva v Občini Markovci
(Uradni list RS, št. 60/02) župan Občine
Markovci objavlja
javni razpis
za dodeljevanje občinskih – državnih
pomoči namenjenih za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Občini
Markovci za leto 2004
1. Vir: razpoložljiva proračunska sredstva na postavki 0491.1. državne – občinske
pomoči v malem gospodarstvu:
– stroški plač za novo odprta delovna
mesta,
– izobraževanje zaposlenih v podjetjih,
– subvencioniranje obrestne mere v gospodarstvu.
2. Višina razpisanih proračunskih sredstev, ki se dodeljujejo v letu 2004, na podlagi
tega javnega razpisa znaša 2,500.000 SIT.
3. Upravičenci za pridobitev nepovratnih
sredstev
Sredstva lahko pridobijo fizične in pravne
osebe z registrirano dejavnostjo, ki imajo
obratovalnico na območju Občine Markovci
in ki bodo investirali sredstva na območju
Občine Markovci in sicer samostojni podjetniki in gospodarske družbe (majhna in
srednjevelika podjetja) kot tudi občani, ki so
pri pristojnem upravnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma pri pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register in predložili
vse predpisane dokumente za ustanovitev
družbe, pri čemer niso opravičeni do pomoči
sektorji kmetijstva, ribištva in transporta.
Do teh pomoči tudi niso opravičena podjetja v težavah.
4. Rok za oddajo prijav je 15. 9. 2004 na
naslov Občinska uprava občine Markovci,
Markovci 43, 2281 Markovci.
Javni razpis z opisanimi pogoji in potrebnimi obrazci je objavljen na spletni strani
Občine Markovci: www.markovci.si.
Sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev
namenjenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva bo sprejet najkasneje v
roku 30 dni od poteka razpisnega roka.
Informacije: Občinska uprava občine Markovci, tel. 788-88-80 g. Kolenko in g. Širec.
Občina Markovci
Ob-21390/04
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Markovci za leto 2004 (Uradni list RS, št. 12/
03, 133/03), Pravilnika o namenih in pogojih
za dodeljevanje občinskih državnih pomoči
namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Markovci p.b. (Uradni list RS,
št. 70/02) župan Občine Markovci objavlja
javni razpis
za dodeljevanje občinskih – državnih
pomoči namenjenih za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v Občini Markovci za
leto 2004
1. Vir: razpoložljiva proračunska sredstva
na postavki 0421.1. državne – občinske pomoči v kmetijstvu.
2. Višina razpisanih proračunskih sredstev, ki se dodeljujejo v letu 2004, na podlagi
tega javnega razpisa znaša 3,000.000 SIT.
3. Za ohranjanje ciljev razvoja kmetijstva Občine Markovci se finančna sredstva
usmerjajo v:
A. nakup kmetijskih zemljišč,
B. pospeševanje vzpodbujanja strukturnih sprememb in uvajanje razvojno naložbene, dejavnosti v kmetijstvu ter ustvarja-
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nje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot
– kmetij (priprava razvojnih in investicijskih
programov ter investicije in tehnološke posodobitve v kmetijstvu, kakor tudi podpora
ukrepom varovanja okolja in ohranjanja naravne in kulturne dediščine),
C. investicijska podpora razvoju kmetij,
usmerjenih v integrirano pridelavo, ekološko
usmerjenih kmetij, kmetovanju na zavarovanih območjih (Šturmovci) in priprava zemlje
za ozelenitev strnišč,
D. uvajanje kakovostnejših plemenskih
živali na kmetiji, preventivno zdravstveno
varstvo živali in sofinanciranje analize krme.
E. sofinanciranje testiranja kmetijskih
strojev,
F. urejanje kmetijskih zemljišč (agromelioracije, namakanje, osuševanje in analiza
zemlje),
G. prvo sodelovanje na kmetijskih – razstavnih sejmih, razstavah, promocije, izobraževanje na področju kmetijstva,
H. sofinanciranje letne realne obrestne
mere pri najetju kredita pri poslovnih bankah
za namen kmetijstva,
I. zavarovanje posevkov zaradi naravnih
nesreč.
4. Upravičenci za pridobitev nepovratnih
sredstev
Upravičenci do interventnih sredstev
so tržni proizvajalci hrane in sicer fizične
osebe, ki imajo stalno prebivališče v Občini
Markovci, s slovenskim državljanstvom in
praviloma s statusom kmeta in pravne osebe (majhne družbe opredeljene po zakonu o
gospodarskih družbah, ki izpolnjujejo pogoje
iz 6. člena Uredbe o namenih in pogojih za
dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi
pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči – Uradni list
RS, št. 59/00), ki imajo sedež in pridelovalne površine v Občini Markovci ter društva in
Kmetijsko svetovalna služba.
Upravičenci morajo sredstva investirati
na območju Občine Markovci.
Vloge s prilogami se dajejo preko Kmetijske svetovalne službe.
Vlogi je potrebno priložiti oceno možnosti
obstoja kmetijskega gospodarstva s strani
Kmetijsko svetovalne službe.
5. Rok za oddajo prijav je odprt do
porabe sredstev oziroma najkasneje do
30. 10. 2004, razen za agromelioracije, namakanje in osuševanje, priprava razvojnih
in investicijskih programov ter subvencioniranje letne realne obrestne mere pri najetju
kredita, za katere je rok za oddajo prijav
15. 9. 2004. Prijave se oddajo na naslov
Občinska uprava občine Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci.
Javni razpis z opisanimi pogoji in potrebnimi obrazci je objavljen na spletni strani
Občne Markovci: www.markovci.si.
Sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev
namenjenih za pospeševanje kmetijstva,
bo sprejet najkasneje v roku 30 dni od poteka razpisnega roka.
Informacije: Občinska uprava občine
Markovci, tel. 788-88-80.
Občina Markovci
Št. 15

Ob-21296/04

Javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
kompaktorja za vgrajevanje komunalnih
odpadkov
1. Prodajalec: Snaga Javno podjetje
d.o.o.
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2. Naslov prodajalca: Povšetova 6, 1000
Ljubljana, tel. 01/477-96-00, faks 01/477-9698.
3. Vrsta in opis stroja: kompaktor Bomag, model. BC 601 RB, invent. št. 004359
– SM 6157 RR:
– leto izdelave: 1995,
– tovar. št.: 101 570 110 597,
– teža: 27,5 ton,
– moč motorja: 200 kW,
– tip motorja: DEUTZ BF6L 513RC,
– številka motorja: 8125399,
– hlajenje motorja: zračno,
– hidravlične
črpalke:
Hidromatik,
A4VG71DA z aksialnimi bati, Pobr=420
bar, 4 kosi,
– hidromotorji: Hidromatik, A6VM200HA,
2 kosa,
– krmilni ventil: Danfos, OSPL 1000
LS/150-7110,
– število obratov. ur: 10.700 (motor še ni
bil generalno obnovljen),
– oprema: klimatska naprava, Webasto
ogrevanje, radio.
Opis splošnega stanja: stroj je redno
servisiran in dobro vzdrževan, usposobljen
za delo in v uporabi na odlagališču Barje za
vgradnjo odpadkov.
4. Kraj in čas prevzema blaga: Odlagališče Barje, Cesta dveh cesarjev, najkasneje
do 30. 9. 2004.
5. Dodatne informacije o razpisu (ogled
stroja, dodatne informacije): Peter Kadunc,
tel. 01/200-35-40, faks 01/200-35-35,
e-mail: Peter.Kadunc@snaga.si.
6. Predložitev ponudb: pisne ponudbe je
potrebno predložiti do 20. 8. 2004 do 12. ure
na naslov Snaga Javno podjetje d.o.o., Povšetova 6, 1000 Ljubljana. Ponudbe morajo
biti dostavljene v tajništvo podjetja, soba št.
118, I. nadstropje, v zaprti kuverti (ovitku)
z navedbo točnega naslova ponudnika in
z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za nakup
kompaktorja“.
Ponudba mora vsebovati:
– osnovne podatke o ponudniku,
– registracijo podjetja,
– ponudbo za odkup kompaktorja (cena,
rok plačila...).
Po pregledu ponudb bo Snaga, d.o.o. izvedla pogajanja z potencialnimi ponudniki in
izbrala najugodnejšega.
7. Snaga Javno podjetje d.o.o. na podlagi tega razpisa ni zavezana skleniti pogodbe
s ponudnikom in nima nobenih obveznosti
do prizadetih ponudnikov.
8. Datum odposlane zahteve za objavo:
30. 7. 2004.
Snaga Javno podjetje, d.o.o.
Ob-21339/04
Razpis
za zunanjega člana tričlanske komisije
za podeljevanje delovnih štipendij iz
naslova knjižničnega nadomestila, ki
ga bo v letih 2004–20056 sofinancirala
Republika Slovenija iz proračuna
namenjenega za kulturo
Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov (kasneje ZDSLU) – Sekcija ilustratorjev je bila na podlagi Javnega projektnega
razpisa Ministrstva za kulturo izbrana za
izvajalca na področju delovnih štipendij za
področje ilustracije in fotografije. V skladu
z Internim pravilnikom Sekcije ilustratorjev
ZDSLU izbor kandidatov, ki se prijavijo na
javni razpis, opravi tričlanska komisija, v kateri sta dva notranja člana ZDSLU in en zu-
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nanji član, umetnostni zgodovinar – strokovnjak za področje ilustracije in fotografije.
Strokovna komisija, takoj ko jo potrdi
IO Sekcije ilustratorjev ZDSLU, objavi javni razpis za delovne štipendije na podlagi
Internega pravilnika o uresničevanju knjižničnega nadomestila. Član komisije ne sme
biti udeleženec razpisa. Delo komisije bo
honorirano.
Vse, ki vas zanima članstvo v komisiji,
nam prosim to sporočite v roku 14 dni po
tej objavi, pisno, na naslov Zveze društev
slovenskih likovnih umetnikov Komenskega
8, 1000 Ljubljana, s pripisom “Zunanji član
komisije za delovne štipendije”. Vaši prošnji predložite ustrezno dokumentacijo. Za
kakršnekoli infomracije pokličite na Zvezo
društev slovenskih likovnih umetnikov, 01/
433-04-64, vsak delovni med 10. in 18. uro
ali sporočite po elektronski pošti na naslov:
zdslu@zveza-dslu.si.
Zveza društev
slovenskih likovnih umetnikov

Javne dražbe
Št. 430-02-1/2004-20
Ob-21381/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje:
A) Stanovanja
1. Dvosobno stanovanje s kabinetom št.
15 v III. nad., Ul. Pod smreko 8, Črnomelj
(prazno) površine 60,83 m².
a) izklicna cena 6,329.000 SIT.
b) ogled stanovanja dne 24. 8. 2004 od
10. do 11. ure.
2. Dvosobno stanovanje št. 10 v III. nad.,
Postojnska cesta 9, Pivka (prazno) površine
55,27 m².
a) Izklicna cena 4,980.000 SIT,
b) Ogled stanovanja dne 25. 8. 2004 od
10. do 11. ure.
B) Objekti in zemljišča
1. Odprodaja bivše stražnice Holmec
a) poslovno stanovanjski objekt skupaj z
zemljiščem v skupni izmeri 3929 m2; parc.
št. 74/11, 76/5, 76/7 k.o. Dolga Brda,
b) objekt v najemu,
c) izklicna
cena
nepremičnine:
76,954.000 SIT.
3. Poslovni prostori na Vrhniki, (bivše
tankovske garaže) Pod Hruševco ki stojijo
na parc. št. 2656/35 in 2656/65, k.o. Vrhnika. (na teh parcelah poteka ugotovitveni
postopek v smislu določitve odškodnine v
obveznicah Slovenske odškodninske družbe denacinalizacijskemu upravičencu).
a) poslovni prostor št. 112, v izmeri
33,50 m2,
izklicna
cena
nepremičnine:
2,104.000 SIT,
b) poslovna prostora štev. 122 v izmeri
99,50 m2 in št. 123 v izmeri 11,30 m2,
izklicna
cena
nepremičnine:
6.957.000 SIT.
4. Bivša stražnica Ravbarkomanda
a) parc. št. 2161/2 tri posl. st. v izmeri
361m2, 219m2 in 362 m2, dvorišče v izmeri
2626 m2, ZKV 2609, k.o. Postojna,
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b) izklicna
cena
nepremičnine:
37,400.000 SIT.
5. Poslovni prostor v stanovanjskem bloku v Postojni, Notranjska 1/pritličje, ki zajema skupaj s kletjo 268 m2; ki leži na parc. št.
2419/5 in 3060 – ZKV 1900, k.o. Postojna.
a) izklicna
cena
nepremičnine:
26,712.400 SIT.
6. Stražnica Pordašinci
c) parc. št. 236 – parcela v izmeri
8053 m², ZKV 46, k.o. Pordašinci,
d) izklicna cena nepremičnine: 2,331.000
SIT.
7. Stražnica Mišček
e) zemljišče s parc. št. 1626, 1632/1,
1632/3 in 1633/1 – nezazidano stavbno
zemljišče, parc. št. 1627 in 1632/4 zazidano stavbno zemljišče, v skupni izmeri 2111
m², ZKV 460, k.o. Plave,
f) izklicna cena nepremičnine: 2,956.000
SIT.
8. Stražnica Leskovica
g) zemljišče s parc. št. 218 – stavbno
zemljišče, v izmeri 162 m², ZKV 13, k.o.
Leskovica,
h) izklicna
cena
nepremičnine:
521.000 SIT.
II. Ogled nepremičnin
1. Interesenti za nakup stanovanj si lahko le-te ogledajo ob točno določenem času,
ki je določen ob stanovanjih v zvezi z ogledi
stražnic in zemljišč pa smo dosegljivi na tel.
031/244-150 po 15. 8. 2004.
2. Za vse dodatne informacije v zvezi s
prodajo nepremičnin smo dosegljivi od 15.8.
do 31. 8. 2004 na tel. 01/471–22-13.
III. Pogoji in pravila javne dražbe
Nepremičnine se odprodajo 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:
– od 500.000 SIT do 3,000.000 SIT za
100.000 SIT,
– od 3,000.000 SIT do 5,000.000 SIT za
200.000 SIT,
– od 5,000.000 SIT do 7,000.000 SIT za
300.000 SIT,
– od 7,000.000 SIT do 9,000.000 SIT za
400.000 SIT,
– od 9,000.000 SIT do 11,000.000 SIT
za 500.000 SIT,
– od 12,000.000 SIT naprej za 600.000
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 je krivda za
ne podpis pogodbe na strani dražitelja, prodajalec zadrži vplačano kavcijo.
5. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Ministrstva
za obrambo RS: 01100-6370191114 sklic
18 19119-7141998-22000000. Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni
dražbi ne uspejo, kavcija vrne v 15 dneh
brez obresti.
6. Način in rok plačila: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 8
dneh od podpisa pogodbe na transakcijski
račun Ministrstva za obrambo RS: 011006370191114, sklic 18 19119-714199822000000, sicer je pogodba razdrta. Položena kavcija se všteje v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji

Dražitelji se morajo najpozneje 1 uro
pred začetkom javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na
vpogled ob prijavi:
– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko TR računa za primer vračila
kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(pravna oseba),
– izpisek iz registra pravnih oseb (pravne osebe),
– zakoniti zastopniki pravnih oseb morajo
na javni dražbi predložiti overjen izpisek iz
sodnega registra, njihovi pooblaščenci pa še
overjeno pooblastilo za udeležbo na dražbi,
– osebno izkaznico,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
8. Izbira najugodnejšega ponudnika
Izbor najugodnejšega ponudnika se
opravi na javni dražbi. Z vplačilom kavcije
sprejme ponudnik obveznost pristopiti k
dražbi.
a) če je ponudnik samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno;
b) izbrani ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c) če sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana,
če eden ne zviša svoje ponudbe.
d) če se ponudnik ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno ceno nepremičnino po navedenih pogojih.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo za posamezno nepremičnino najmanj po
izklicni ceni.
Ponudba veže do zaključka dražbe in
do tedaj ne more odstopiti ali jo kakor koli
razveljaviti.
9. 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. Izvedbo javne dražbe nadzoruje
pristojna komisija.
IV. Datum, čas in kraj javne dražbe: stanovanja, objekti in zemljišča bodo na javni
dražbi v torek, 31. avgusta 2004 ob 10. uri.
Javna dražba bo potekala v sejni sobi,
štev. 327 v 3. nadstropju Službe za gospodarjenje z nepremičninami Ministrstva
za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 21,
1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Št. 360-01/04-2971
Ob-21322/04
Na podlagi 29. in 40. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin (Ur.l. RS št. 12/03 in 77/03), in sklepa
Občinskega sveta Občine Ljutomer št.
465-02-OS/04-2952 z dne 28. 7. 2004,
objavlja Občina Ljutomer na osnovi sklepa
sprejetega na seji Komisije o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanja s stvarnim premoženjem Občine Ljutomer dne 16. 7.
2004
javno dražbo
za prodajo stavbnega zemljišča
1. Organizator javne dražbe: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.
2. Predmet javne dražbe: komunalno neurejeno stavbno zemljišče v Ljutomeru:
– parc. št. 1519/1 travnik v izmeri
2396 m2, vlož. št. 1762 k.o. Ljutomer,
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– parc. št. 1520/1 travnik v izmeri
4341 m2, vlož. št. 909 k.o. Ljutomer,
– parc. št. 1521/2 travnik v izmeri 390 m2,
vlož. št. 1323 k.o. Ljutomer.
Zemljišča so namenjena izgradnji poslovnega objekta. Rok izgradnje objekta v
5 letih od podpisa kupoprodajne pogodbe.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja
4. Izklicna cena: 974 SIT/m2 zemljišča
(brez DDV).
Najnižji znesek višanja: 50 SIT/m2.
Kupnina se revalorizira z indeksom rasti
cen v stanovanjski gradnji na dan podpisa
kupoprodajne pogodbe.
V ceni niso upoštevani stroški kabliranja
dela 20 kV daljnovoda, kateri poteka po
predmetnih zemljiščih. Stroški kabliranja
po predračunu Elektra Maribor d.d. št. 92100-04 z dne 30. 6. 2004 znašajo vključno z DDV 6,680.004 SIT in jih krije kupec
zemljišča.
Stroške komunalne opreme za zemljišče bo novi lastnik zemljišč plačal ob izdaji
gradbenega dovoljenja na podlagi odločbe
oziroma pogodbe v skladu z veljavno zakonodajo, ob upoštevanju prejšnjega odstavka javne dražbe. Navedeni stroški ne
vključujejo stroškov izvedbe priključkov
objekta na javno infrastrukturo in priključnih taks.
Kupec se zaveže na lastne stroške urediti tudi komunalno ureditev do parcelne meje
predmetnega zemljišča (cesta, vodovod,
kanalizacija, elektrika).
Stroške v zvezi s prenosom lastništva
(notarski zapis, overitev, DDV), stroške
objave javne dražbe in izdelave projektne
dokumentacije krije kupec. Ponudniki sami
nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec
se zaveže kupnino plačati v roku 8 dni od
podpisa pogodbe. Pred plačilom kupnine
in ostalih stroškov vpis v zemljiško knjigo
ni možen. Plačilo celotne kupnine v prej
navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V nasprotnem primeru se pogodba šteje za razdrto, varščina se kupcu
ne vrne.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo izvedena v četrtek, dne 2. septembra
2004 ob 13. uri, v sejni sobi Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1 (III. nadstropje).
7. Višina kavcije
Dražitelji so pred izvedbo javne dražbe dolžni plačati kavcijo v višini 694.170
SIT na račun Občine Ljutomer št. 012630100013693.
Izbranemu dražitelju se kavcija vračuna
v kupnino, drugim se vplačana kavcija vrne
(brez obresti) v 15 dneh po prejetju izida
dražbe.
8. Informacije o javni dražbi: interesenti
lahko dobijo dodatne informacije na Občini
Ljutomer, Vrazova ulica 1, soba št. 115, pri
Lilijani Koser, tel. 02/584-90-50.
9. Pogoji sodelovanja
Na razpisu lahko sodelujejo vse fizične
in pravne osebe, ki pred pričetkom javne
dražbe predložijo:
– svoje podatke (naziv, naslov, davčno in
matično številko oziroma EMŠO),
– potrdilo o registraciji in pooblastilo osebi, ki draži, za zastopanje na dražbi (pravne
osebe),
– potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih interesent ni imel blokiranega računa (pravne
osebe),
– dokazilo o plačanih davkih in prispevkih – potrdilo DURS,
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– dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe predložiti tudi potrdilo o vplačani
kavciji.
10. Z najugodnejšim dražiteljem bo kupoprodajna pogodba sklenjena v 30 dneh
po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše
pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki
so na njegovi strani, ponudnik zadrži njegovo kavcijo.
11. Občina Ljutomer si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom
ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti
postopek kadarkoli do sklenitve pravnega
posla ustavi.
Občina Ljutomer

Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz
registra.
11) Vse informacije v zvezi z nepremičnino, ki se prodaja, dobijo interesenti
na Občini Miren-Kostanjevica ali po tel.
05/330-46-70.
Občina Miren-Kostanjevica

Ob-21336/04
Občina Miren-Kostanjevica, Miren 129,
Miren, na podlagi 80.f člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02), 39. in 40. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem občin (Uradni list
RS, št. 12/03), ter na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica,
št. 032-01/2004-11-60-4 z dne 27. 5. 2004
razpisuje

javno dražbo
za prodajo nepremičnin
A) Predmet javne dražbe:
1. Poslovni prostor v pritličju stavbe Trg
25 v Renčah (k.o. Renče, parc. št. 58/1 s
površino 25,82 m2). Poslovni prostor je oddan v najem. Izklicna cena je 2,327.400
SIT, najnižji znesek višanja je 50.000 SIT.
2. Gospodarsko poslopje v Merljakih št.
48 (k.o. Renče, parc. št. 359/1 stan. stavba
v izmeri 127 m2). Izklicna cena je 1,297.200
SIT, najnižji znesek višanja je 20.000 SIT.
3. Poslovni prostor v pritličju stavbe v
Solkanu, IX. korpus 100 – Trgovina Gorenje (k.o. Solkan, parc.št 2682, stan..stavba v
izmeri 97,90 m2). Poslovni prostor je oddan
v najem. Izklicna cena je 11,760.600 SIT,
najnižji znesek višanja je 100.000 SIT.
4. Poslovni prostor v pritličju stavbe na
ulici IX. korpusa 82 v Solkanu (k.o. Solkan,
parc. št. 2703, 2704, 2705, 1351/2 in 1351/
5, v EEL označen kot PP2, poslovni prostor
končan do III. gradbene faze v izmeri 45,80
m2). Zemljiškoknjižno stanje še ni urejeno.
Izklicna cena je 10,144.500 SIT. Najnižji
znesek višanja je 100.000 SIT.
B) Pogoji javne dražbe:
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe iz držav EU. Zastopniki
pravnih oseb se morajo izkazati s pooblastilom za zastopanje.
2. Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno – kupljeno«.
3. Vsi stroški in dajatve v zvezi s prenosom lastništva bremenijo kupca.
4. Interesenti morajo za pristop na
dražbo vplačati varščino v višini 10% od
izklicne cene do vključno 23. 8. 2004
na TRR Mestne občine Nova Gorica št.
01284-0100014022, sklic na št. 18 758337200005-2003.
5. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo najkasneje v 30 dneh od zaključka javne
dražbe in plačati kupnino v roku 8 dni od
sklenitve pogodbe pri čemer je plačilo celotne kupnine bistvena sestavina pogodbe.
V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene
pogodbe v roku se mu vplačana varščina
ne vrne.
6. Vplačano varščino bo prodajalec
uspelemu ponudniku vračunal v kupnino,
neuspelim dražiteljem pa vrnil v 10 dneh
brez obresti.
7. Vse informacije v zvezi z javno
dražbo lahko dobite v stavbi Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja
1, Nova Gorica (soba št. 13/I) ali na tel.
05/33-50-125.
C) Javna dražba bo v ponedeljek dne
23. 8. 2004 ob 13. uri v stekleni dvorani
stavbe Mestne občine Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica.
Mestna občina Nova Gorica

javno dražbo
ki bo v ponedeljek, 30. 8. 2004 ob 13.
uri, v sejni sobi Občine Miren-Kostanjevica,
Miren 129, za prodajo nepremičnine parc.
št. 230/3 k.o. Opatje selo v izmeri 360 m2,
v naravi hiša – montažen objekt (50m2) na
naslovu Lokvica 9a in dvorišče (310m2) za
izklicno ceno 4,494.000 SIT.
1) Najnižji znesek višanja izklicne cene
je 100.000 SIT.
2) Davek na promet nepremičnin in drugi
stroški v zvezi s prodajo in zemljiškoknjižnimi vpisi niso vključeni v ceno in jih poravna
kupec.
3) Interesenti, ki želijo sodelovati na
javni dražbi, morajo pred začetkom dražbe
vplačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene
na podračun proračuna Občine Mire-Kostanjevica št. 01275-0100014366, z obveznim
sklicem na št. SI57235708 ter dokazilo o
vplačilu predložiti na javni dražbi.
4) Pogodba o prodaji bo sklenjena z
najugodnejšim dražiteljem najkasneje v
30 dneh po zaključku dražbe. Če dražitelj
ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz
razlogov, ki so na strani dražitelja, ponudnik
zadrži njegovo kavcijo.
5) Vplačana kavcija se kupcu vračuna v
kupnino. Dražitelj, ki na dražbi ne uspe, dobi
brezobrestno povrnjeno kavcijo najkasneje
v osmih dneh po zaključku dražbe.
6) Kupec mora plačati kupnino najpozneje v desetih dneh po overitvi pogodbe
pri notarju na področju proračuna Občine
Miren-Kostanjevica št. 01257-0100014366.
Če kupec kupnine ne plača v navedenem
roku, se pogodba razdre, ponudnik pa zadrži njegovo kavcijo.
7) Vknjižba nepremičnine bo možna na
podlagi izdanega zemljiškoknjižnjega dovolila, ki ga izda prodajalec po plačilu celotne
kupnine.
8) Zastopniki fizičnih in pravnih oseb
morajo predložiti overjeno pooblastilo za
zastopanje na javni dražbi.
9) Prodaja se izvede po principu videnokupljeno in kupec nima pravice uveljavljati
z objektom in zemljiščem kasnejših reklamacij.
10) Kupec mora na dražbi predložiti veljavni osebni dokument in davčno številko.

Ob-21359/04
Na podlagi sklepa Mestnega sveta
Mestne občine Nova Gorica št. 465-01-99/
2003 z dne 17. 6. 2004 in določil Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03) objavljamo
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Razpisi delovnih
mest
Su 010601/2004

Ob-21241/04

V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) Republika Slovenija, Delovno sodišče v Mariboru,
Glavni trg 17, Maribor, objavlja javni natečaj
za eno prosto uradniško delovno mesto
svétnik v pravosodju – sekretar.
Naloge na tem delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivih: svétnik v pravosodju I in svétnik v pravosodju II.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri
ali visoka strokovna s specializacijo oziroma magisterijem pravne ali ekonomske
smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave in izpit iz
sodnega reda,
– poznavanje dela z računalnikom.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in
3-mesečnim poskusnim delom.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava ter
drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
K prijavi z življenjepisom in opisom delovnih izkušenj morajo kandidati priložiti
naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu
RS,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in potrdilo o
opravljenem izpitu iz sodnega reda,
– 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
6 mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postpoku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave in izpita iz
sodnega reda, morajo ta pogoj izpolniti v
enem letu po imenovanju.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev v
roku 15 dni od dneva objave tega javnega
natečaja, na naslov: Delovno sodišče v
Mariboru, Urad predsednika, Glavni trg 17,
2000 Maribor, z oznako “javni natečaj”.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Delovno sodišče v Mariboru
Št. 01-125/2004-1

Ob-21273/04

V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) objavlja Državno pravobranilstvo, Šubičeva 2,
Ljubljana, javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
višji pravosodni sodelavec – vodja
urada Zunanjega oddelka Kranj, ki se
lahko opravlja v nazivih višji pravosodni sodelavec II in višji pravosodni sodelavec 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 kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– VI. stopnja izobrazbe upravne smeri,
– 3 leta in 8 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni upravni izpit,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil,
– 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,
– državljanstvo Republike Slovenije.
Delo se bo opravljalo na Zunanjem oddelku Državnega pravobranilstva v Kranju,
Slovenski trg 1.
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 morajo kandidati priložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju natečajnih
pogojev:
– fotokopijo dokazila o zaključku šole,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba,
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z vsemi zahtevanimi dokazili
in opisom delovnih izkušenj v petnajstih
dneh po objavi na naslov: Državno pravobranilstvo, Šubičeva 2, p.p. 649, 1000 Ljubljana, s pripisom »Javni natečaj«.
Upoštevali bomo samo popolne prijave.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v petnajstih dneh po opravljenem postopku
izbire. Za dodatne informacije smo vam na
voljo na tel. 04/271-11-32.
Državno pravobranilstvo
Št. 311-2/2004
Ob-21299/04
Ministrstvo za finance, Uprava Republike Slovenije za javna plačila, Urad UJP,
Dunajska cesta 48, 1001 Ljubljana, p.p.
674, tel. 01/47-51-658, objavlja javni natečaj za naslednje prosto delovno mesto:
višji svetovalec (višji koordinator)
v Sektorju za izvajanje in evidentiranje
javnofinančnih tokov ter podporo zakladniškemu poslovanju.
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivih višji svetovalec I in višji svetovalec
II. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu višji svetovalec II.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– opravljen državni izpit iz javne uprave
oziroma če kandidat nima tega izpita, ga
je dolžan opraviti v letu dni od imenovanja
v naziv,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– najmanj 11 let delovnih izkušenj.
Predpisane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat
magisterij, doktorat oziroma zaključen
specialistični študij.
Kandidat mora izpolnjevati še naslednje splošne pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne sme biti pravnomočno obsojen
zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– ne sme biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom mora kandidat
priložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju
pogojev:
– fotokopija potrdila o državljanstvu
Republike Slovenije,
– fotokopija potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba,
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti,
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Kandidat, ki se bo izkazal kot najbolj
strokovno usposobljen, bo na poziv Uprave RS za javna plačila predložil naslednja
dokazila:
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni
bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z delovnimi izkušnjami na področju poznavanja procesov opravljanja plačilnega
prometa v državi, elektronske izmenjave
podatkov, priprave specifikacij zahtevkov
za računalniško podporo opravljanja aktivnosti na področju plačilnega prometa in
priprave metodoloških navodil.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal na sedežu Uprave Republike
Slovenije za javna plačila v Uradu UJP,
Dunajska cesta 48, Ljubljana.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Uprava Republike Slovenije
za javna plačila, Dunajska cesta 48, 1001
Ljubljana, p.p. 674, pod oznako »za javni
natečaj«, v roku 14 dni od dneva objave.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite na tel.
01/47-51-658 – Ema Tertnik.
(Opomba: uporabljeni izrazi v javnem
natečaju – višji svetovalec, višji koordina-
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tor, javni uslužbenec, kandidat, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske).
Ministrstvo za finance
Uprava RS za javna plačila
Su 20/2004-12(01)
Ob-21300/04
Okrožno sodišče v Ljubljani, Ljubljana,
Tavčarjeva ulica 9, objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto
višji svetovalec v pravosodju – vodja
skupne finančno-računovodske službe
1 prosto delovno mesto za nedoločen
čas.
Naloge na tem delovnem mestu se
opravljajo v nazivu višji svetovalec v pravosodju I.
Pogoji:
– visoka izobrazba ekonomske smeri,
– delovne izkušnje: najmanj 11 let delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– opravljen državni izpit iz javne uprave
in izpit iz sodnega reda,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje svetovnega jezika,
– aktivno znanje uradnega jezika.
Na delovno mesto lahko kandidirajo
tudi osebe, ki nimajo opravljenega izpita
iz javne uprave in izpita iz sodnega reda,
pod pogojem, da bodo v primeru izbora na
delovno mesto navedena izpita opravili najkasneje v letu dni od imenovanja v naziv.
Delovno razmerje bomo sklenili s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva ulica 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 državnem izpitu iz javne uprave in izpitu iz
sodnega reda,
– 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
Ob-21318/04
INDE d.d. Vransko, v skladu s 15. členom Pravilnika o delovnih razmerjih družbe
razpisuje delovno mesto
direktorja delniške družbe.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Za direktorja družbe je lahko imenovan,
kdor poleg splošnih z Zakonom o gospodarskih družbah predpisanih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– univerzitetno visoko ali višjo izobrazbo usnjarsko-konfekcijske, ekonomske,
pravne ali druge ustrezne smeri,
– aktivno znanje nemškega in italijanskega ter pasivno znanje angleškega
jezika,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj pri
organizaciji in vodenju pri višji izobrazbi
oziroma pet let pri visoko in univerzitetni
izobrazbi,
– da predloži opis svojega dosedanjega
dela in vizije razvoja družbe,
– reelekcija vsakih 5 let,
– konkurenčna klavzula.
Izbrani kandidat mora ob nastopu dela
predložiti program dela s predvidenimi
smernicami nadaljnega dela in razvoja
družbe.
Mandat traja 5 let in teče od dne 15. 9.
2004 dalje.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati pošljejo v roku 20
dni po objavi na naslov: INDE d.d. Vransko,
Vransko 136, 3305 Vransko, z oznako “prijava na razpis”.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8
dneh po sprejemu sklepa o imenovanju.
Nadzorni svet INDE d.d., Vransko
Št. 41/04
Ob-21337/04
Osnovna šola Bistrica ob Sotli, Bistrica
ob Sotli 63a, 3256 Bistrica ob Sotli, razpisuje prosta delovna mesta:
– učitelja angleškega in nemškega
jezika s polnim delovnim časom za nedoločen čas,
– učitelja zgodovine, geografije,
državljanske vzgoje in etike, s krajšim
delovnim časom za nedoločen čas,
– učitelja tehnike in tehnologije, knjižničarja in učitelja računalnikarja s polnim
delovnim časom za nedoločen čas.
Začetek dela je 1. 9. 2004.
Kandidati pošljite prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev, določenih z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja, v osmih dneh po objavi
razpisa.
Osnovna šola Bistrica ob Sotli
Št. 122-1/2004
Ob-21338/04
Upravna enota Krško objavlja prosto
delovno mesto:
višji referent za nedoločen čas s polnim delovnim časom v Oddelku za gospodarske dejavnosti in kmetijstvo.
Delovno mesto višji referent je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivih
višji referent III, II ali I. Javni uslužbenec na
delovnem mestu bo javne naloge izvrševal
v nazivu višji referent III.
Zahtevani pogoji:
– višja strokovna izobrazba pravne ali
upravne smeri,
– šest mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Delovne naloge:
1. vodenje zahtevanih upravnih postopkov,
2. koordiniranje izvajanja nalog v zvezi
z agrarnimi operacijami in urejanjem kmetijskih zemljišč,

3. izdajanje potrdil iz uradnih evidenc,
4. vodenje registrov, evidenc in priprava
poročil na njihovi podlagi,
5. druga opravila po nalogu predstojnika.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še pogoje, ki jih določa
drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
Skladno z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih, lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
strokovnega upravnega izpita, pod pogojem, da bo v primeru izbora na delovnem
mestu navedeni izpit opravile najkasneje v
letu dni po imenovanju v naziv.
Kandidate vabimo, da pisne prijave z
dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo
v roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslovu Upravna enota Krško,
Cesta krških žrtev 14, Krško (z oznako
“javni natečaj).
Nepopolnih prijav ne bomo obravnavali.
O izbiri bomo kandidate obvestili v roku
8 dni po odločitvi.
Za dodatne informacije lahko pokličete
na tel. 07/498-14-08.
Upravna enota Krško
Št. 020-08-01-67/04
Ob-21357/04
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo objavlja javni natečaj za prosto delovno
mesto
pripravnika/ce v Uradu za mednarodne in evropske zadeve, za uradniško
delovno mesto svetovalca II, in sicer za čas
usposabljanja za opravo državnega izpita
iz javne uprave.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne ali druge ustrezne smeri;
– znanje angleškega jezika;
– poznavanje delovanja evropskih inštitucij in evropske zakonodaje.
Z izbranim kandidatom/ko bomo sklenili
delovno razmerje za določen čas v trajanju 10 mesecev s polnim delovnim časom
za čas oprave državnega izpita iz javne
uprave. Kandidat/ka bo delo opravljal/a
na sedežu Ministrstva za okolje, prostor in
energijo, Ljubljana.
Kandidati/ke morajo k svoji vlogi, poleg
dokazil o izpolnjevanju pogojev priložiti še
naslednja dokazila:
– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– pisna izjava o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti ter dejstva, da zoper
kandidata/ke ni bil uveden kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti (potrdili bo izbrani
kandidat dostavil naknadno).
Vloge, ki ne bodo pravočasne ali popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost
kandidatov/k na podlagi predstavitve v
vlogi, dokazil, referenc, razgovorov in s
preizkusom usposobljenosti.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo, Dunajska 48,
Ljubljana (s pripisom: Kadrovska služba, za
javni natečaj, pripravnik – svetovalec) ali na
elektronski naslov: suzana.rudez@gov.si,
pri čemer veljavnost prijave v elektronski obliki ni pogojena z elektronskim podpisom.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Kandidate/ke bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije pridobite na tel.
01/478-72-48 (Suzana Rudež).
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Su 20/2004-13 (01)
Ob-21391/04
Okrožno sodišče v Ljubljani, Ljubljana,
Tavčarjeva ulica 9, objavlja javni natečaj
za prosta uradniška delovna mesta:
višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec) – 2 prosti delovni mesti
(1 delovno mesto za nedoločen čas in eno
za določen čas; do junija 2005).
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,
– delovne izkušnje: 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 ulica 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,
– 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. 111-02/2004-6002
Ob-21400/04
Ministrstvo za pravosodje, Uprava za
izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za
prestajanje kazni zapora Ljubljana, Povšetova 5, Ljubljana, objavlja javni natečaj
za prosto delovno mesto

Št.

paznik, pooblaščena uradna oseba
(en kandidat), ki se opravlja v nazivih paznik III, paznik II in paznik I.
Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerji (Uradni list RS,
št. 42/02) in Zakonom o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 56/02), morajo kandidati
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.
Delo se bo opravljalo v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana, oddelek
Novo mesto, Jerebova 1, 8000 Novo mesto
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 (Uradni list RS, št. 56/02), lahko
za delovna mesta kandidirajo tudi osebe,
katere 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 kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o zaključku srednje šole,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili in
opisom delovnih izkušenj v 8 dneh po objavi na naslov: Zavod za prestajanje kazni
zapora Ljubljana, Povšetova 5, 1000 Ljubljana s pripisom za »Javni natečaj«. Izpolnjevanje pogoja nekaznovanosti in dejstvo,
da zoper kandidata ni bil uveden kazenski
postopek za naklepno storjeno dejanje, ki
se preganja po uradni dolžnosti, se preizkusi na podlagi pisne izjave kandidata.
Za preverjanje izpolnjevanja pogojev,
bo s kandidati opravljen osebni razgovor in
psihološko testiranje.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v 15 dneh po opravljenem postopku.
Za dodatne informacije smo vam na
voljo na tel. 01/300-55-33.
Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij, Zavod za prestajanje kazni
zapora Ljubljana
Št. 111-84/04-0515
Ob-21418/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98, 48/01, 67/02, 2/04 in 71/04):
a) 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Mariboru.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrajnega
sodnika, določene v 9. členu Zakona o
sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 20 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Št. 111-87/04-0515
Ob-21419/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98, 48/01, 67/02, 2/04 in 71/04):
a) 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Celju.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrajnega
sodnika, določene v 9. členu Zakona o
sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 20 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Druge objave
Ob-21376/04
Preklic
objavljenega internega natečaja v
časopisu Delo
V časopisu Delo, v torkovi rubriki »delova borza dela«, je bilo dne 20. in 27. 7. pomotoma objavljeno prosto delovno mesto
podsekretarja, z zahtevano univerzitetno
izobrazbo pravne smeri, v Direktoratu za
javno upravo, Sektorju za upravni postopek, e-upravo in odpravljanje administrativnih ovir, Ministrstvu za notranje zadeve,
Štefanova 2, Ljubljana; do 27. 7. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve preklicuje navedeno objavo.
Za prosto delovno mesto podsekretarja
je bil objavljen interni natečaj v okviru državne uprave na spletni strani Kadrovske
službe Vlade Republike Slovenije, z rokom
prijave do vključno 23. 7. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 1713-03/300-04/2004
Ob-21229/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova
2 (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi
44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03)
ter na podlagi Odloka o programu prodaje
državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št.
130/03) objavlja
javno vabilo
k nakupu premičnin, in sicer rabljenih
prevoznih sredstev Ministrstva za
notranje zadeve, po metodi javne
ponudbe
1. Predmet prodaje:
Premičnine, in sicer rabljena prevozna
sredstva naročnika (vozila, motorna kolesa, prikolice, avtomaterial), skupno število
enot: 180. Seznam premičnin, ki so predmet prodaje, je razviden iz dokumentacije
javne ponudbe.
Lastnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Ponudnik mora ponuditi odkup vseh
enot, ki so predmet prodaje, v celoti. Ponudba, v kateri ne bo ponujen odkup vseh
enot, bo izločena iz nadaljnje obravnave.
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2. Izklicna cena: izklicna cena za vse
navedene premičnine, ki so predmet javne
prodaje, znaša skupaj 23,984.000 SIT, kar
je poštena tržna vrednost premestitev (odstranitev), ugotovljena po uradni cenitvi.
3. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino na podlagi izstavljenega
računa prodajalca, in sicer najkasneje v
roku 8 dni od izstavitve računa.
4. Prehod lastništva: plačilo celotne
kupnine je pogoj za pridobitev lastninske
pravice na premičninah.
5. Kavcija:
Ponudniki morajo pred oddajo ponudb
vplačati kavcijo v višini 10% od navedene
izklicne cene, in sicer:
Način plačila: virmansko
Številka računa: 01100-6370171132
(Ministrstvo za notranje zadeve).
Sklicna
številka:
28
17116-2990008-30000404.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vplačani kavciji.
Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne
bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v
roku 15 dni po končanem postopku javne
ponudbe.
6. Drugi pogoji:
– premičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«,
– možen je samo odkup vseh enot
skupaj,
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo
enake ali višje od izklicne prodajne cene,
– izbrani ponudnik je dolžan v roku
30 dni od prejema obvestila o izbiri skleniti
z naročnikom kupoprodajne pogodbe,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajnih pogodb v predpisanem roku,
bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
vplačana kavcija bo zadržana,
– kupec mora premičnine prevzeti in
odstraniti iz skladišča prodajalca v roku
15 dni od sklenitve kupoprodajnih pogodb,
vendar ne pred plačilom celotne kupnine,
– ponudniki, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, bodo o izidu postopka
javne ponudbe obveščeni takoj, vsi ponudniki pa bodo o izidu pisno obveščeni v roku
10 dni od roka za predložitev ponudb,
– davek na promet rabljenih motornih
vozil, stroške v zvezi s prenosom lastništva in notarsko overitvijo ter morebitne
druge dajatve pogodbe plača kupec,
– naročnik v skladu s tretjim odstavkom
13. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 89/98, 17/00, 103/01 in
67/02) ni zavezanec za plačilo DDV,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti,
ki ponudi najvišjo ceno.
7. Dokumentacija:
Ponudniki bodo s podrobnejšimi pogoji
seznanjeni iz dokumentacije predmetne
javne ponudbe, ki jo lahko zahtevajo od
dneva objave javne ponudbe v Uradnem
listu RS, do roka za oddajo ponudb, med
10. in 12. uro, razen dni, ko državni organi
ne delajo, in sicer na naslednjem naslovu:
Ministrstvo za notranje zadeve, Generalna
policijska uprava, Skupne službe, Sekcija
za finančne in materialno-tehnične zadeve, Vodovodna 93a. Kontaktna oseba:
Franci Podgrajšek, tel. 01/472-56-63.
Ponudniki morajo za dvig dokumentacije predložiti pisno zahtevo za dvig dokumentacije z navedbo osnovnih podatkov
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ponudnika (naziv, naslov, davčna številka,
tel. št.) ter dokazilo o vplačilu 1.000 SIT.
Znesek in način plačila za dokumentacijo:
Znesek: 1.000 SIT.
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6370171132
(Ministrstvo za notranje zadeve).
Sklicna
številka:
28
17116-2401002-30000404.
8. Ogled premičnin: ogled premičnin,
ki so predmet prodaje, je mogoč od dneva
objave javne ponudbe do roka za oddajo
pisnih ponudb, od 10. do 12. ure, razen
dni, ko državni organi ne delajo, in sicer na
Vodovodni 93a v Ljubljani, po predhodnem
dogovoru s kontaktno osebo iz predhodne
točke te objave.
9. Predložitev ponudb
Rok za predložitev ponudb: ponudbe
je potrebno predložiti do vključno 24. 8.
2004.
Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s
priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na
naslov naročnika: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501
Ljubljana.
10. Rok vezanosti na ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do
6. 10. 2004.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 25. 8.
2004 ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za
notranje zadeve, Visoka policijsko – varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov – pravnih
oseb, ki bodo prisotni na javnem odpiranju
ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja
ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila
za sodelovanje na javnem odpiranju.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotografijo,
katerega je izdal državni organ.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 430-02-1/2004-20

Ob-21380/04

Javna ponudba
prodaje zasedenega stanovanja
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana
I. Predmet prodaje je naslednje stanovanje:
1. Dvosobno stanovanje št. 3 v I. nad
na naslovu Podgrad 107 (zasedeno), v
skupni površini 60,90 m2. Izhodiščna cena
je 5,789.000 SIT.
II. Pogoji prodaje:
1. Stanovanje se prodaja v celoti po
sistemu videno-kupljeno.
2. Stanovanje bo prodano najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala komisija
za odprodajo stvarnega premoženja Ministrstva za obrambo RS – pri tem pa imajo
osebe, ki stanovanje uporabljajo pod enakimi pogoji predkupno pravico.
3. Stanovanje je zasedeno. Vsa nadaljnja pravna razmerja bo kupec urejal z
uporabnikom stanovanja.
4. Podpis pogodbe in plačilo kupnine:
kupec (najugodnejši ponudnik) po prejemu
prodajne pogodbe (v 30 dneh po odpiranju
ponudb) pogodbo podpiše in po obojestranskem podpisu pogodbe plača kupnino

v roku 8 dni na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114,
pri čemer se položena varščina všteje v
kupnino.
5. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih
davščin. Vse davčne dajatve in stroške v
zvezi s prenosom lastništva mora plačati
kupec.
6. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki
je določen v 4. točki, ne sklene pogodbe
oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine
ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez
dodatnega roka za izpolnitev in zadržati
vplačano kavcijo.
7. Premoženje preide v lastništvo kupca
šele takrat, ko je kupnina v celoti plačana.
III. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanja na podlagi javne ponudbe:
1. Pri prodaji stanovanja na podlagi
javne ponudbe lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe
izkažejo s plačilom varščine v višini 10%
od izhodiščne cene stanovanja na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS:
01100-6370191114. Varščina bo ponudnikom, s katerimi ne bo sklenjena kupoprodajna pogodba, vrnjena v roku 15 dni od
datuma izvedbe prodaje stanovanja na
podlagi javne ponudbe brez obresti.
2. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv kupca in njegov točen naslov, navedbo
stanovanja za katerega daje ponudbo (kraj,
ulica in hišna št., nadstropje in št. stanovanja) in ponujeni znesek. Ponudniki morajo
ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravna oseba),
– potrdilo o plačanih obveznostih iz
naslova uporabe stanovanja (samo za
uporabnika, ki zaseda stanovanje, ki se
prodaja),
– fotokopijo osebne izkaznice (fizične
osebe),
– izpisek iz registra pravnih oseb ter
pooblastilo za zastopanje pravne osebe
(pravne osebe),
– kopijo davčne številke, matično in
telefonsko številko.
IV. Postopek:
1. Upoštevali bomo ponudbe, ki bodo
prispele na naslov: Ministrstvo za obrambo
RS, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, s pripisom “Ponudba za SGN-31/08/2004 – ne
odpiraj”, do 31. 8. 2004 do 12. ure.
2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in navedene pogoje.
3. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne
bodo upoštevane.
4. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po
izbiri.
5. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v petnajstih dneh po izboru
najugodnejšega ponudnika.
6. Nadzor nad izvedbo javne ponudbe
izvaja pristojna komisija.
V. Drugo: za dodatne informacije v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin smo
dosegljivi od 15. 08. do 31. 8. 2004 na tel.
01/471-22-13.
Ministrstvo za obrambo

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Ob-21358/04
Na podlagi 60. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni
list RS, št. 12/03 in 77/03), Služba Vlade
RS za strukturno politiko in regionalni razvoj po pooblastilu Vlade RS, razpisuje
javno ponudbo
1. Naročnik: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Služba Vlade RS za
strukturno politiko in regionalni razvoj, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, po pooblastilu,
telefaks 01/478-36-19.
2. Predmet javnega ponudbe
Nepremično premoženje v okviru
kompleksa Rimske Toplice (parc. št. 189,
1433, 1434, 1435, 1430, 1431, 1432,
1068/2, 1068/4, 233, 1068/3, 1340, 1341,
1331/2, 1342, 1344, 1343, 1365/1, 1351,
1393/1, 1354, 348, 1407/3, 1393/3, 1366,
1374, 187, 160, 164/2, 164/3, 161, 163/1,
1346, 1347, 165, 167, 1345, 1348, 1349,
163/3, 162, 166, 1163/2, 1163/1, 1333/3,
1332, 1331/1, 184, 1333/2, 1365/2, 1339,
402, 1338, 1309/6, 1326/2, 1308/2, 1323,
1362/3, 1309/1, 970/3 in 971/4 pri vlož. št.
73, 74, 78, 93, 160, 203, 346, 390, 420, vse
k.o. Rimske Toplice), ki vključuje:
a) funkcionalna zemljišča v izmeri
7.798 m2 (stavbišče 6.681 m2 in dvorišče
1117 m2);
b) zgradbe v izmeri 10.544 m2;
c) parkovne
površine
v
izmeri
225.207 m2.
Pretežni del zemljišč je z Odlokom o
zaščiti parkovnega kompleksa zdravilišča
v Rimskih Toplicah (Ur. l. RS, št. 26/93) razglašen za spomenik oblikovane narave.
Najemnik nepremičnega premoženja
je dolžan vzdrževati parkovne površine na
svoje stroške v skladu s predpisanim varstvenim redom.
Najemodajalec se zavezuje najkasneje
do 31. 12. 2004 na svoje stroške pripraviti načrt krajinske arhitekture za ureditev
parkovnih površin in sanirati parkovne
površine v izmeri največ 150.000 m2 na
svoje stroške najkasneje do 31. 12. 2007 v
skladu s terminskim načrtom najemnika za
izvedbo investicije.
Termalno vodo in druge naravne vire,
lahko najemnik izkorišča samo v skladu s
predpisi, ki urejajo izkoriščanje naravnih
virov.
Najemodajalec se zavezuje najemniku
podeliti stavbno pravico v skladu z investicijskim načrtom. Za dodelitev stavbne
pravice se sklene posebna pogodba.
Najemodajalec bo po sklenitvi najemne
pogodbe, s posredovanjem Javnega sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja, za izvedbo investicijskega programa najemniku
omogočil pridobitev sredstev v obliki dolgoročnega posojila do višine 300,000.000
SIT, obrestno mero do EURIBOR+0,5%,
dobo odplačevanja do največ 15 let in odlogom plačila do največ 5 let.
3. Določitev najnižje najemnine: najnižja
letna najemnina znaša 4,500.000 SIT oziroma 375.000 SIT mesečno.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba
mora biti sklenjena v petnajstih delovnih
dneh po pravnomočnosti obvestila o izbiri
ponudnika. Vzorec najemne pogodbe je na
razpolago pri Službi Vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj, Kotnikova
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28, 1000 Ljubljana, tel. 01/30-83-178 od
dneva objave javne ponudbe.
5. Dodatne informacije in ogled nepremičnin: dodatne informacije so na voljo na
Službi Vlade RS za strukturno politiko in
regionalni razvoj, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, Dražen Levojevič, 01/30-83-178,
drazen.levojevic@gov.si.
6. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe, ki izpolnjujejo pogoje, za katerih
dokazovanje ponudbi priložijo:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti naravnih
zdravilišč;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki
ga izdajo institucije v njegovi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva
potrdilo za slovenske državljane, če takega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke);
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR (velja za
pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba
mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije
v njegovi državi, enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdilo za slovenske
pravne osebe, če takega potrdila ne more
pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokade TRR);
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– razvojni načrt z naslednjimi obveznimi
sestavnimi deli (investicijski načrt z najmanj
4.000,000.000 SIT investicijskih vlaganj,
terminski načrt izvedbe investicije z zaključkom investicije najkasneje do 31. 12.
2007 oziroma 2 leti po sklenitvi najemne
pogodbe, načrt predvidenih zdraviliških
kapacitet in njihove izkoriščenosti, načrt
zaposlovanja z najmanj 100 novimi zaposlitvami, navedbo glavnih dejavnosti, ki jih
bo opravljal);
– izjavo o predložitvi bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
desetih dneh po sklenitvi pogodbe v višini
3,5 odstotkov vrednosti investicije z veljavnostjo do 30. 1. 2008;
– izjavo poslovne banke, da so zagotovljena sredstva za izvedbo investicije;
– izjava ponudnika o sprejemanju razpisnih pogojev.
Pogoje sodelovanja na razpisu mora izpolnjevati in dokazila o izpolnjevanju pogojev priložiti prijavitelj. Če se na razpis prijavi
novoustanovljena družba, ki je ustanovljena z namenom izvedbe investicije, morajo
pogoje in dokazila iz druge in osme alinee
priložiti ustanovitelji.
7. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
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a) Višina bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (10 točk):
Višina bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se oceni na
naslednji način:
– bančna garancija v višini do 3,5 odstotkov (0 točk);
– bančna garancija v višini nad 3,5 odstotkov (10 točk).
b) Število novih zaposlitev (60 točk):
Število novih zaposlitev se ocenjuje na
naslednji način:
– število novih zaposlitev nad 100 do
150 (20 točk);
– število novih zaposlitev nad 150 do
200 (40 točk);
– število novih zaposlitev nad 200 (60
točk);
c) dovoljenje ponudnika za opravljanje
drugih zdravstvenih dejavnosti (20 točk):
Ponudnik ima dovoljenje za opravljanje
drugih zdravstvenih dejavnosti – 20 točk;
Ponudnik nima dovoljenja za opravljanje
drugih zdravstvenih dejavnosti – 0 točk.
d) ponujena mesečna najemnina (10
točk).
Ponudba z najvišjo ponujeno mesečno
najemnino prejme 10 točk. Manj ugodne
ponudbe prejmejo ustrezno manjše število točk, glede na odstotkovno odstopanje
mesečne najemnine od najvišje mesečne
najemnine. Ponudba ne more prejeti manj
kot 0 točk.
V primeru enakega števila točk, ima
prednost ponudba, ki prejme višje število
točk pri merilu števila novih zaposlitev.
8. Obvezna vsebina ponudbe:
– firmo in sedež ponudnika;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 6.
točke tega razpisa;
– navedbo mesečne najemnine, ki ne
sme biti manjša od najnižje mesečne najemnine.
9. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do ponedeljka, 6. 9. 2004 do 12. ure na naslov:
Služba Vlade RS za strukturno politiko
in regionalni razvoj, Kotnikova 28, 1000
Ljubljana, pod oznako »Javna ponudba
– najem nepremičnega premoženja Rimske Toplice«.
10. Nepravočasne in nepopolne ponudbe se zavržejo. Pravočasne in popolne
ponudbe bo obravnavala komisija.
11. Obveznost najemodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki predloži
najugodnejšo ponudbo je izključena. Najemodajalec lahko kadarkoli ustavi začeti
postopek do sklenitve pogodbe.
12. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje 30 dni po roku za oddajo ponudb.
Služba Vlade RS za strukturno politiko
in regionalni razvoj
Št. 360-01/04-2971
Ob-21321/04
Na podlagi 60. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l.
RS, št. 12/03 in 77/03) in Posamičnega
programa upravljanja za oddajo nepremičnine v najem št. 6, ki ga je sprejel Občinski
svet občine Ljutomer na seji dne 28. 7.
2004, objavlja Občina Ljutomer naslednjo
javno ponudbo
za oddajo nepremičnine v najem
1. Organizator javne ponudbe: Občina
Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.
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2. Predmet javne ponudbe: oddaja
poslovnega prostora na parc. št. 316/3
poslovna stavba v izmeri 412 m2 v najem in na parc. št. 316/4 poslovna stavba v izmeri 151 m2, s koriščenjem parc.
št. 316/1 dvorišče v izmeri 1801 m2 (kot
funkcionalnega zemljišča k objektu), vse
k.o. Plešivica.
3. Najemnina za objekt iz 2. točke javne ponudbe znaša 6 EUR/m2 poslovnega
prostora neto mesečno in se poračuna z višino vlaganj v adaptacijo objekta, katera po
predračunski oceni vrednosti znaša okrog
180,000.000 SIT. Pri izračunu najemnine
se upošteva površina poslovnega prostora v izmeri 850 m2, kateri stoji na parc. št.
316/3 k.o. Plešivica.
V zgoraj navedeno predračunsko
vrednost niso zajeti stroški revitalizacije
poslovnega prostora, ki stoji na parc. št.
316/4 k.o. Plešivica, kakor tudi ne neto
površina tega poslovnega prostora in bodo
bremenili najemnika, kar bo predmet najemne pogodbe.
4. Najemnik je dolžan poravnavati še:
– stroške ogrevanja in električne energije,
– nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča,
– odvoz komunalnih odpadkov po dejanskih stroških na podlagi računov,
– stroške porabe vode po dejanskih
stroških na podlagi računov,
– druge obratovalne stroške,
– stroške tekočega vzdrževanja poslovnega prostora in opreme,
– stroške zamenjave opreme, ki se poškoduje zaradi zunanjih vplivov (udarcev,
nepravilne uporabe ali drugo),
– stroške ureditve poslovnega prostora
pred pričetkom njegove uporabe,
– vzdrževanje ogrevalnih naprav od
skupnega voda dalje,
– vzdrževanje poslovnih in drugih prostorov – elementov površinske obdelave,
sanitarne opreme z dotoki in izpusti,
– higiensko-sanitarno vzdrževanje celotnega poslovnega prostora,
– vzdrževanje in zamenjavo individualnih merilcev (energetika, voda),
– druge stroške znotraj poslovnega
prostora (obdelava sten, stropov, podov),
– enako kot za poslovni prostor velja
tudi za skupne prostore, dele, objekte in
naprave objekta.
5. Izbrani ponudnik mora objekt v celoti
obnoviti in usposobiti za izvajanje dejavnosti najpozneje v roku 2 let od podpisa najemne pogodbe.
6. Pred podpisom najemne pogodbe
mora izbrani najemnik predložiti ustrezno
garancijo za izpolnitev pogodbene obveznosti iz 10. točke v višini 18,000.000 SIT.
Garancijo Občina Ljutomer nepreklicno
unovči kolikor najemnik v roku iz 10. točke
ne prične z obnovo objektov, najemna pogodba pa se šteje za razdrto.
7. Občina Ljutomer ni dolžna najemniku
vrniti vlaganj v objekta, kolikor je najemnik
že začel z obnovo objektov, vendar je v
roku iz 10. točke ni končal, najemna pogodba pa se šteje za razdrto. Kolikor bo najemnik vložil v objekt manj kot 18,000.000 SIT,
se za razliko do tega zneska delno unovči
garancija.
8. Adaptacijo objekta je izbrani ponudnik dolžan izvesti na podlagi projektne
dokumentacije PGD, PZI (Statikon d.o.o.,
Lipovci 197a).
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9. V 2. točki navedena poslovna prostora se ponudniku oddata v najem z namenom izvajanja naslednjih dejavnosti:
gostinska ponudba, vinoteka in ustrezna
muzejska zbirka, prenočitvene zmogljivosti, kulturno-izobraževalni program, promocijske, tržne in turistično-informacijske
aktivnosti.
Najemnik je dolžan zagotoviti najemodajalcu ustrezen prostor za izvajanje turistično informacijske dejavnosti.
10. Nepremičnina se odda v najem za
določen čas za dobo 50 let. Pričetek plačevanja najemnine bo natančneje določen,
ko bo znana dejanska vrednost adaptacije
objektov in bo predmet najemne pogodbe
oziroma aneksa.
11. Najemno pogodbo je možno podaljšati, pri čemer ima prednost dotedanji
najemnik.
12. Ponudba mora vsebovati:
– naziv ponudnika in točen naslov ter
račun ponudnika (matična in davčna številka),
– predmet ponudbe,
– izpis vpisa v sodni register – za podjetja ali družbe, ne starejši od 30 dni,
– priglasitveni list samostojnega podjetnika (izdaja DURS),
– pooblastilo osebi za zastopanje na
javnem odpiranju ponudb,
– kratko poročilo o dosedanjih aktivnostih,
– programska in razvojna dokumentacija (opis dejavnosti, ki jo bo ponudnik
opravljal v obravnavanih poslovnih prostorih, navedba števila novih zaposlitev in roka
obnove obeh poslovnih prostorov),
– dokazilo o poravnanih vseh družbenih
in ostalih obveznostih (Uprava za javne prihodke RS ali Davčni urad ali Izjava banke),
staro največ 30 dni,
– potrdilo o registraciji – izdaja Davčni
urad vsem zavezancem za DDV,
– ostalo – priporočila (neobvezno).
13. Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe.
14. Pisne ponudbe se pošljejo v zaprti
kuverti na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, s pripisom: »Ne
odpiraj – Ponudba – Jeruzalem«.
15. Najemodajalec bo izbral le med
kandidati, ki bodo v razpisnem roku oddali popolno ponudbo z vsemi zahtevanimi
dokazili. Naknadno dopolnjevanje vlog ni
mogoče.
16. Rok za oddajo ponudbe je do 2. 9.
2004 do 11. ure.
17. Ponudnik je na ponudbo vezan
60 dni od navedenega roka za oddajo ponudbe.
18. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek, dne 2. 9. 2004 ob 12. uri v sejni sobi
Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1.
19. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– programska in razvojna dokumentacija – od 0 – do 60 točk,
– rok obnove celotnega objekta:
2 leti – 0 točk,
1,5 let – 10 točk,
1 leto – 20 točk,
– število novih zaposlitev – za vsako zaposlitev 1 točka.
20. Če med ponudniki, ki enakovredno
izpolnjujejo pogoje in merila iz javne ponudbe, ne bo možno izbrati najemnika, bo
izbor najemnika izveden z dražbo višine

najemnine. O dnevu dražbe bodo ponudniki pisno obveščeni.
21. Najemodajalec si pridržuje pravico,
da lahko postopek javne ponudbe do sklenitve pravnega posla ustavi in ne izbere
nobenega ponudnika.
22. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 30 dni od odpiranja ponudb.
23. Z izbranim ponudnikom bo pogodba
sklenjena v roku 30 dni od pravnomočnosti
sklepa o izbiri ponudnika.
24. Ogled prostora je mogoč po predhodnem dogovoru. Interesenti dobijo
dodatne informacije pri Damijani Belcl,
tel. 02/584-90-59.
Občina Ljutomer
Št. 4652-55/2004
Ob-21377/04
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. K4652-91/02 z
dne 10. julija 2003, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo zemljišča na območju
ZN Ob Kolodvorski za gradnjo
poslovno-stanovanjskega objekta
1. Predmet prodaje je zemljišče s
parc. št 1570/49, v izmeri 5.988 m2, prip.
vl. št. 1147 k.o. Koper, za izhodiščno
ceno 213,165.435 SIT brez DDV na dan
30. 6. 2004.
V ceni ni vključen 20% davek na dodano
vrednost, ki ga plača kupec.
Parcela se prodaja po načelu ‘’videno
kupljeno’’ ter se izroči bremen prosta.
Zemljiškoknjižno stanje parcele je urejeno.
2. Zemljišče se nahaja na območju urbanih zemljišč, namenjenih za centralne
dejavnosti v mestu Koper, ki se ureja po
določilih Odloka o zazidalnem načrtu ob
Kolodvorski (Uradne objave, št. 20/93 in
31/02).
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 50% celotne kupnine,
– najkasneje do 31. 12. 2004 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
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pogoji, se bo taka ponudba štela za neveljavno.
4. Investitor komunalne opreme na območju zazidalnega načrta je Mestna občina
Koper, ki bo zemljišče opremila v skladu z
zazidalnim načrtom.
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. K4652-55/2004« do ponedeljka, dne
30. 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« K4652-55-2004.
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 treh mesecev od zadnjega
dne, določenega za vložitev ponudbe,
– 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: 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
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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 31. avgusta 2004 ob 9. 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. 112-112/2004

Ob-21340/04

Javni poziv
za pridobitev mnenj zainteresirane
javnosti glede dodelitve radijske
frekvence za opravljanje storitev
večtočkovnega mikrovalovnega
distribucijskega sistema (MMDS
– distribucija TV signala) za področje
Novo mesto in širša okolica
Na podlagi 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS,
št. 43/04) Agencija za telekomunikacije,
radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: Agencija) objavlja,
da je prejela vlogo za dodelitev radijske
frekvence za opravljanje storitev večtočkovnega mikrovalovnega distribucijskega
sistema (MMDS – distribucija TV signala)
v radiofrekvenčnem pasu 11,7 – 12,5 GHz
in namerava izdati odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc za opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev pod naslednjimi
pogoji:
A) V radiofrekvenčnem pasu 11,7 – 12,5
GHz z največjo pasovno širino 400 MHz,
za področje Novo mesto in širša okolica.
B) Maksimalno izsevano moč je potrebno prilagoditi mejnim pogojem za spektralno gostoto pretoka moči (angl. spectral power flux density (pfd)) v (dBW/(MHz.m2)), ki
jih določi Agencija.
Glede na navedeno Agencija vabi vlagatelje, ki bi želeli pridobiti radijsko frekvenco pod navedenimi pogoji, da v tridesetih
dneh od objave vložijo vlogo za dodelitev
radijske frekvence, ki je predmet te objave.
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V vlogi naj vlagatelj poda tudi predlog o višini plačila za uporabo radijskih frekvenc
(ZEKom, 56. člen, točka (4)).
Kolikor Agencija v 30 dneh ne prejme
dodatnih vlog, ali jih prejme, pa je mogoče
radijske frekvence dodeliti vsem vlagateljem, nadaljuje postopek in vlagatelju ob
izpolnjevanju pogojev določenh z zakonom in na njegovi podlagi izdanih predpisov, izda odločbo o dodelitvi frekvenc, ki so
predmet te objave.
Če Agencija v 30 dneh prejme dodatne
vloge, pa ni mogoče radijske frekvence dodeliti vsem vlagateljem, vse vloge zavrže
in v tridesetih dneh objavi javni razpis za
dodelitev radijske frekvence za opravljanje
storitev večtočkovnega mikrovalovnega
distribucijskega sistema (MMDS – distribucija TV signala) v radiofrekvenčnem pasu
11,7 – 12,5 GHz.
Agencija za telekomunikacije,
radiodifuzijo in pošto Republike
Slovenije
Št. 160/2004

Ob-21317/04

Javni poziv organizatorjem volilne
kampanje
na območju Občine Ruše za izvedbo
volitev poslancev v Državni zbor RS v
letu 2004
I.
(pisna vloga)
V skladu z Navodilom o zagotavljanju
možnosti plakatiranja v času volilne kampanje na območju Občine Ruše (MUV,
št. 18/02) pozivamo organizatorje volilne
kampanje, da najkasneje do 30. 8. 2004
posredujete na naslov: Občina Ruše, Trg
vstaje 11, 2342 Ruše, pisno vlogo za pridobitev brezplačnih plakatnih mest, dodatnih
plakatnih mest oziroma vlogo za postavitev
lastnih plakatnih mest.
Predmet vloge mora v primeru plakatiranja na lastnih plakatnih mestih vsebovati
tudi osnovne podatke o le-teh (vrsta, velikost, število in lokacije postavitve), mapne
kopije z vrisanimi lokacijami objektov ter
soglasje lastnikov oziroma upravljavcev
zemljišč, stavb ter drugih objektov, na katerih bodo locirana obravnavana plakatna
mesta.
II.
(brezplačna plakatna mesta)
Za brezplačno plakatiranje v času volilne kampanje se namenijo veliki (jumbo)
panoji v upravljanju podjetja Metropolis
Media d.o.o. in sicer po ena plakatna površina v naseljih Bistrica ob Dravi, Bezena,
Ruše in Smolnik.
Uporaba brezplačnih plakatnih mest
bo možna z 10. 9. 2004 za obdobje enega
meseca.
Plakati kandidatov oziroma list bodo na
posameznem panoju nameščeni po zaporedju, ki bo določeno z žrebom. Žrebanje
bo v torek, 7. 9. 2004 ob 12. uri, v prostorih
Občine Ruše, Trg vstaje 11, Ruše (sejna
soba).
III.
(spoštovanje predpisov)
Organizatorji volilne kampanje morajo
pri nameščanju plakatov ter plakatnih mest
upoštevali določila Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94, 17/97), Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini
Ruše (MUV, št. 37/99, 8/01) ter Navodila o
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zagotavljanju možnosti plakatiranja v času
volilne kampanje na območju Občine Ruše
(MUV, št. 18/02).
Občina Ruše
Št. 7389

Ob-21320/04

Javno zbiranje ponudb
za obnovo kopalnic
1. Investitor: Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, 2000 Maribor, po pooblastilu, Nepremičninskega sklada PIZ
Slovenije.
2. Predmet zbiranja ponudb: obnova 6
kopalnic v Rušah in 9 kopalnic v Lovrencu
na Pohorju.
3. Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v 1. ali po pisnem naročilu dostava po pošti.
4. Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v 1. ali na tel.
02/229-35-58; Buždon Boris, vsak dan
med 8. in 10. uro, do 20. 8. 2004.
5. Ponudba naj zajema: ceno, plačilne
pogoje, rok izvedbe in garancijo ponujenih del.
6. Ali se bodo variante upoštevale: ne.
Ponudba mora biti izdelana skladno z razpisno dokumentacijo. Nepopolne ponudbe
bodo izločene.
7. Rok izvedbe: oktober 2004
8. Merila za izbiro ponudnika: ugodnejša cena, reference, čas izvedbe, plačilni
pogoji, garancija.
9. Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije: pridobiti jo je mogoče do 16. 8.
2004.
10. Rok sprejemanja ponudb: 23. 8.
2004 do 11. ure na naslov kot 1., v zaprti
kuverti s pripisom “Ponudba PIZ/II-Ne odpiraj” ali osebno v tajništvu podjetja.
11. Opcija ponudbe opredeljena v razpisni dokumentaciji.
12. Ostali pogoji: naročnik si pridržuje
pravico oddaje del za vsako lokacijo drugemu ponudniku.
Staninvest d.o.o., Maribor

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 146/04
Ob-21240/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Brežice izdaja na podlagi prvega odstavka
51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00 in
52/02 – v nadaljevanju: ZUP), po pooblastilu načelnika Upravne enote Brežice, št.
031-1/2004-1/2 z dne 1. 4. 2004, v zadevi
izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo
nadomestne stanovanjske hiše na zemljišču parc. št. 913/2 k.o. Drenovec, investitorjev Marije Metke Malus, Njegoševa 6, 1000
Ljubljana in Andreja Čepina, Glavarjeva 49,
1000 Ljubljana, naslednji sklep:
1. Andreja Ogorevc, Stara vas – Bizeljsko 89, 8259 Bizeljsko, se postavi začasno
zastopnico pravnim naslednikom po umrlem Avgustu Balonu, nazadnje stanujoč
Drenovec pri Bukovju 1, 8259 Bizeljsko in
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po umrlem Antonu Balonu, roj. leta 1911,
nazadnje stanujoč Drenovec pri Bukovju 2,
8259 Bizeljsko, zaradi vročitve gradbenega
dovoljenja št. 35102-103/2004-152 z dne
21. 7. 2004.
Začasna zastopnica se postavi za zastopanje, dokler so podani razlogi za zastopanje.
2. Sklep se objavi na oglasni deski naslovnega organa.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba na
podlagi 258. člena ZUP ni dovoljena.
Št. 2/05-08-21102-359/2004-11 Ob-21242/04
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 Jovanović Gorana,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Jovanović Goranu, roj. 8. 1. 1968, s prijavljenim stalnim prebivališčem na Cesti
Španskih borcev 55 A, 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. 2/05-08-21102-798/2003-7 Ob-21243/04
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 Jazbec Martina, sedaj neznanega prebivališča, izdaja
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Jazbec Martinu, roj. 20. 11. 1948, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na naslovu Brodarjev
trg 14 v Ljubljani, 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. 2/05-06-02003-259/2002-3 Ob-21244/04
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 letalstvo in kozmonavtiko, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu v Ljubljani,
Murnova 2, po uradni dolžnosti naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Društvu za letalstvo in kozmonavtiko, z
zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljub-

ljana, Murnova 2, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler so podani
razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 2/05-32-21102-73/2003-14 Ob-21245/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2.
2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča za Gajić Dragomira,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Gajić Dragomiru, roj. 22. 10. 1955, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Tiha
ulica 4, 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. 2/05-06-02003-294/2002-3 Ob-21246/04
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 Planinskega društva »Kompas«, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu v Ljubljani,
Pražakova ulica 4, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki – Planinskemu društvu »Kompas«,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu
Ljubljana, Pražakova ulica 4, 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. 2/05-06-02003-295/2002-5 Ob-21247/04
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
glasbenih pedagogov Ljubljane, Zasavja in
Notranjske, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Brezovici pri Ljubljani, Cesta Dolomitskega odreda 35, po uradni dolžnosti
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Društvu glasbenih pedagogov Ljubljane,
Zasavja in Notranjske, z zadnjim znanim
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sedežem na naslovu Brezovica pri Ljubljani, Cesta Dolomitskega odreda 35, se
postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler so podani
razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 2/05-06-02003-293/2002-3 Ob-21248/04
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
farmacevtsko-medicinskih
informatorjev
Slovenije, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Novi trg 6, po uradni
dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Društvu farmacevtsko-medicinskih informatorjev Slovenije, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu Ljubljana, Novi trg 6,
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. 2/05-06-02003-292/2002-3 Ob-21249/04
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 Slovenskega
združenja privatnih podjetnikov, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu v Ljubljani,
Tržaška cesta 116, po uradni dolžnosti naslednji sklep.
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Slovenskemu združenju privatnih podjetnikov, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu Ljubljana, Tržaška cesta 116, se
postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler so podani
razlogi za to oz. dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 2/05-06-02003-286/2002-6 Ob-21250/04
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 Okteta Gallus, z zadnjim znanim sedežem na naslovu
v Ljubljani, Krekov trg 2, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
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1. Za začasnega zastopnika stranki
– Oktet Gallus, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu Ljubljana, Krekov trg 2, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote
Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler so podani
razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.

1. Za začasnega zastopnika stranki
– Društvu bolnišničnih pedagogov Slovenije, z zadnjim znanim sedežem na naslovu
Ljubljana, Vrazov trg 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. 2/05-06-02003-291/2002-3 Ob-21251/04
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
»Alpis Club«, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu v Šmartnem pod Šmarno goro,
Kajakaška cesta 29, po uradni dolžnosti
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Društvu »Alpis Club«, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu Šmartno pod Šmarno goro, Kajakaška cesta 29, 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. 2/05-06-02003-297/2002-3 Ob-21254/04
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 Radiokluba
»Urške Zatler«, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu v Ljubljani, Tesovnikova ulica
50, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Radioklubu »Urške Zatler«, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu Ljubljana,
Tesovnikova ulica 50, 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. 2/05-06-02003-290/2002-3 Ob-21252/04
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
inženirjev in tehnikov grafike, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu v Ljubljani,
Trubarjeva cesta 5, po uradni dolžnosti
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Društvo inženirjev in tehnikov grafike, z
zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Trubarjeva cesta 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. 2/05-06-02003-264/2002-4 Ob-21253/04
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 bolnišničnih pedagogov Slovenije, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu v Ljubljani,
Vrazov trg 7, po uradni dolžnosti naslednji
sklep:

Št. 2/05-06-02003-301/2002-3 Ob-21255/04
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 Junij, Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu v Ljubljani, Štefanova ulica 9,
po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
Društvu Junij, Ljubljana, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu Ljubljana, Štefanova
ulica 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. 2/05-06-02003-299/2002-3 Ob-21256/04
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 Video društva Alfa Ljubljana, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu v Ljubljani,
Zaloška cesta 16, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Video društvu Alfa Ljubljana, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Za-
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loška cesta 16, 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.
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2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler so podani
razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.

Št. 2/05-06-02003-256/2002-3 Ob-21257/04
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 urbanistov Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Erjavčeva 15,
po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Društvu urbanistov Ljubljana, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu Ljubljana,
Erjavčeva 15, 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. 2/05-06-02003-261/2002-3 Ob-21260/04
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
inovacijskih, pedagoških in znanstvenih
delavcev, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Jamova 2, po uradni
dolžnosti naslednji sklep.
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Društvu inovacijskih, pedagoških in
znanstvenih delavcev, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu Ljubljana, Jamova 2,
se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler so podani
razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.

Št. 2/05-06-02003-255/2002-3 Ob-21258/04
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 šahovskih problemistov »Simbol«, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu v Ljubljani,
Kolodvorska 6, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Društvu šahovskih problemistov »Simbol«, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Kolodvorska 6, 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. 2/05-06-02003-263/2002-3 Ob-21261/04
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 Malonogometnega kluba Nara, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu v Ljubljani,
Šmartinska cesta 28, po uradni dolžnosti
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Malonogometnemu klubu Nara, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Šmartinska cesta 28, 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. 2/05-06-02003-257/2002-3 Ob-21259/04
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 zeliščarjev Slovenije, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Dunajska cesta
5, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Društvu zeliščarjev Slovenije, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Dunajska cesta 5, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.

Št. 2/05-06-02003-266/2002-3 Ob-21262/04
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 Kluba za
mali nogomet Restavracija »Vice – Tomačevo 94«, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu v Dol pri Ljubljani, Dol 21, po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Klubu za mali nogomet Restavracija
»Vice – Tomačevo 94«, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu Ljubljana, Šifrarjeva

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.
Št. 2/05-06-02003-264/2002-3 Ob-21263/04
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 Letalskega kluba Lastovka, Dol pri Ljubljani, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Dol
pri Ljubljani, Dol 21, po uradni dolžnosti
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki – Letalskemu klubu Lastovka, Dol pri
Ljubljani, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu Dol pri Ljubljani, Dol 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 posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 209-539/04-0604052
Ob-21264/04
Upravna enota Ptuj, Oddelek za upravne notranje zadeve izdaja na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila
načelnika št. 032-8/04-01 z dne 8. 3. 2004
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Čuš Draga, sedaj neznanega
prebivališča, naslednji sklep:
1. Za začasno zastopnico stranki Čuš
Dragotu, rojenemu 25. 8. 1955 v Spodnjem Velovleku, s prijavljenim stalnim
prebivališčem na naslovu Ptuj, Volkmerjeva cesta 11, se postavi Marjeta Kokol,
delavka UE Ptuj.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik
oziroma stranka sama ali njen pooblaščenec.
Št. 209-478/04-0604052
Ob-21265/04
Upravna enota Ptuj, Oddelek za upravne notranje zadeve izdaja na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila
načelnika št. 032-8/04-01 z dne 8. 3. 2004
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Krajnčič Davida, sedaj neznanega prebivališča, naslednji sklep:
1. Za začasno zastopnico stranki Krajnčič Davidu, rojenemu 28. 8. 1976 v Nemčiji,
Feiburg in Breisgan, s prijavljenim stalnim
prebivališčem na naslovu Kicar 85, se postavi Marjeta Kokol, delavka UE Ptuj.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik
oziroma stranka sama ali njen pooblaščenec.
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Št. 2/05-32-21102-526/2003-10 Ob-21269/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2.
2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča za Trunkelj Franca,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Trunkelj Francu, roj. 4. 10. 1943, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani,
Dolenjska cesta 109, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-32-21102-557/2003-15 Ob-21270/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2.
2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča za Crnec Sandro,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Crnec Sandri, roj. 17. 11. 1968, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Zvezda 4,
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. 201-844/2004 0206
Ob-21341/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Novo mesto, Oddelek za upravne notranje
zadeve, izdaja po pooblastilu načelnika št.
031-1/2004 z dne 6. 7. 2004, na podlagi 39.
člena Zakona o matičnem registru (ZMatR,
Uradni list RS, št. 37/03) in 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku
(ZUP, Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in
52/02) po uradni dolžnosti, v upravi zadevi spremembe že vpisanega podatka v
rojstni matični knjigi pri vpisu rojstva Jozefe
Šircelj, ki je imela prijavljeno zadnje stalno
prebivališče na naslovu Rihpovec št. 3, naslednji sklep:
1. Jozefi Šircelj roj. Brajar, roj. 3. 3.
1916 v Dolenjem Karteljevem, ki je imela
prijavljeno zadnje stalno prebivališče na
naslovu Rihpovec št. 3, in je umrla 13. 6.
2004 v Novem mestu, se v postopku spremembe že vpisanega podatka v rojstni
matični knjigi, postavi začasna zastopnica
Irena Fink, uradnica tukajšnjega upravnega
organa, za zastopanje v tem postopku.
2. Stroškov postopka ni.
Št. 201-921/2004 0206
Ob-21342/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Novo mesto, Oddelek za upravne notranje
zadeve, izdaja po pooblastilu načelnika št.
031-1/2004 z dne 6. 7. 2004, na podlagi 39.
člena Zakona o matičnem registru (ZMatR,
Uradni list RS, št. 37/03) in 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP,
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Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) po
uradni dolžnosti, v upravi zadevi spremembe že vpisanega podatka v rojstni matični
knjigi pri vpisu rojstva Jozefe Kraševec, ki
je imela prijavljeno zadnje stalno prebivališče na naslovu Mirna Peč, Marof št. 20,
naslednji sklep:
1. Jozefi Kraševec roj. Barbo, rojena 26.
9. 2934 v Gorenjih Kamencah, ki je imela
prijavljeno zadnje stalno prebivališče na
naslovu Mirna Peč, Marof št. 20, in je umrla 3. 7. 2004 v Novem mestu, se v postopku
spremembe že vpisanega podatka v rojstni
matični knjigi, postavi začasna zastopnica
Irena Fink, uradnica tukajšnjega upravnega
organa, za zastopanje v tem postopku.
2. Stroškov postopka ni.
Št. 2/05-32-21102-572/2003-11 Ob-21343/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2.
2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča za Smrke Janeza,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Smrke Janezu, roj. 2. 10. 1949, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Postojnska ulica 11, 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. 2/05-06-02003-249/2002-3 Ob-21344/04
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 skladno bivanje Barbariga, z
zadnjim znanim sedežem na naslovu v
Ljubljani, Letališka 33, po uradni dolžnosti
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Društvu za skladno bivanje Barbariga,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu
Ljubljana, Letališka 33, 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. 2/05-06-02003-251/2002-3 Ob-21345/04
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 Slovenskega
antropološkega društva, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu v Ljubljani, Aškerčeva
12, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
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1. Za začasnega zastopnika stranki
– Slovenskemu antropološkemu društvu,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu
Ljubljana, Aškerčeva 12, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler so podani
razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 2/05-06-02003-278/2002-2 Ob-21346/04
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 Avto moto
društva »Avtousluga« Ljubljana, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu v Ljubljani,
Dolenjska cesta 361, po uradni dolžnosti
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Avto moto društvu »Avtousluga« Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Dolenjska cesta 361, 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. 2/05-06-02003-280/2002-2 Ob-21347/04
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 Konjeniškega kluba Cerle, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu v Ljubljani, Cesta na Brdo 109,
po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Konjeniškemu klubu Cerle, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Cesta na Brdo 109, 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. 2/05-06-02003-276/2002-2 Ob-21348/04
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 Boks kluba Obad, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Vojkova cesta 63, po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Boks klubu Obad, z zadnjim znanim se-
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dežem na naslovu Ljubljana, Vojkova cesta
63, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler so podani
razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-06-02003-282/2002-2 Ob-21349/04
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 Kluba za
mali nogomet Comet Commerce Ljubljana,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu v
Ljubljani, Jamova 50, po uradni dolžnosti
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Klubu za mali nogomet Comet Commerce Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu Ljubljana, Jamova 50, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote
Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler so podani
razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-06-02003-281/2002-2 Ob-21350/04
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 Kluba za
mali nogomet Gradvin, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu v Ljubljani, Stegne
21c, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Klubu za mali nogomet Gradvin, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Stegne 21c, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler so podani
razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-06-02003-277/2002-2 Ob-21351/04
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 Kluba za
mali nogomet Pink Panter – Naš utrip, z
zadnjim znanim sedežem na naslovu v
Ljubljani, Vodnikova 155, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Klubu za mali nogomet Pink Panter
– Naš utrip, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu Ljubljana, Vodnikova 155, se
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postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler so podani
razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-06-02003-275/2002-2 Ob-21352/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 55. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
SRS, št. 47/86 – prečiščeno besedilo) v
zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice
št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003,
v zadevi ugotavljanja delovanja Športnega
društva Karantanija, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Kebetova 34,
po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Športnemu društvu Karantanija, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Kebetova 34, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler so podani
razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-06-02003-273/2002-2 Ob-21353/04
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 Modelarskega društva WM, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu v Ljubljani, Ciril Metodov trg 14,
po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Modelarskemu društvu WM, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Ciril
Metodov trg 14, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler so podani
razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-06-02003-269/2002-3 Ob-21354/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 55. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
SRS, št. 47/86 – prečiščeno besedilo) v
zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice
št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003,
v zadevi ugotavljanja delovanja Športnega
kluba Fitness Forma, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Litijska cesta
272, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
Športnemu klubu Fitness Forma, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Litijska cesta 272, 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. 2/05-06-02003-271/2002-2 Ob-21355/04
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
žensk za demokracijo, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu v Ljubljani, Ilovški
štradon 22, po uradni dolžnosti naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Združenju žensk za demokracijo, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Ilovški štradon 22, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler so podani
razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 2/05-06-02003-283/2002-2 Ob-21356/04
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 Košarkarskega kluba Feniks, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu v Ljubljani, Trpinčeva
71, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Košarkarskega kluba Feniks, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu Ljubljana,
Trpinčeva 71, 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. 2/05-09-21102-200/2004 Ob-21404/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, na podlagi 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 Borisa Grossa, sedaj neznanega prebivališča, izdaja
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Borisu Grossu, roj. 28. 11. 1946, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Ulica padlih borcev 35, 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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Evidenca statutov
sindikatov
Št. 024-2/04
Ob-21394/04
Pravila konference sindikatov EGOLES
d.d. Škofja Loka, Kidričeva c. 56, Škofja
Loka, vpisana v evidenco statutov sindikatov dne 6. 10. 1999, pod zap. št. 68 se odslej preimenuje v naziv: Pravila sindikata
ZSSS L’EGOLES, Kidričeva c. 56, Škofja
Loka, ker so bila spremenjena na občnem
zboru članov sindikatov, dne 30. 6. 2004
zaradi spremembe naziva sindikata.
Pravila in zapisnik članskega sestanka
članov sindikata z dne 30. 6. 2004 sta v
hrambi pri Upravni enoti Škofja Loka.
Sprememba naziva je vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno
številko 82 z dne 29. 7. 2004.
Sindikat ZSSS L’EGOLES, Kidričeva c.
56, Škofja Loka vnaprej uporablja že dodeljeno matično številko Ajpes-1132776.
Št. 028-4/2004-2
Ob-21395/04
Upravna enota Črnomelj, Oddelek za
občo upravo, druge upravne naloge in
skupne zadeve z dne 29. 7. 2004 preneha
hraniti pravila Sindikata lesarstva Slovenije SINLES, Sindikata podjetja Maplo,
d.o.o., Belokranjska 40, Črnomelj, vpisana v evidenco statutov sindikatov pod
zaporedno številko 2, letnik 2002.
Št. 028-3/2004-2
Ob-21396/04
Upravna enota Črnomelj, Oddelek za
občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve z dne 29. 7. 2004 preneha hraniti
pravila Sindikata Neodvisnost – konfederacija novih sindikatov Slovenije, Regijska organizacija sindikatov Bele Krajine,
vpisana v evidenco statutov sindikatov pod
zaporedno številko 1, letnik 1996.
Št. 028-3/2004-4
Ob-21397/04
Pravila Sindikata Radia Študent, sprejeta dne 27. 4. 2004, se hranijo v Upravni
enoti Ljubljana, Izpostava Vič-Rudnik, Trg
MDB 7, 1111 Ljubljana.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 170 z
dne 22. 6. 2004.

Objave
gospodarskih družb
Ob-21365/04
Na skupščini dne 6. 5. 2004 so družbeniki družbe KAP3 storitveno podjetje d.o.o.,
Ljubljana, Knezov Štradon 94, sprejeli naslednji sklep:
Naknadna vplačila, ki so jih na podlagi
sklepa skupščine z dne 28. 2. 2003 v odprtem roku družbeniki opravili v korist družbe, v skupnem znesku EUR 620.571,01, se
družbenikom vrnejo v sorazmerju z vplačili
in sicer v korist družbenika:
– Bonvicini S.a.s.: 103.563,34 EUR;
– družbenika Fimar S.r.l.: 448.463
EUR;
– družbenika
Renzo
Zucchetto:
65.544,67 EUR.

Št.

Družbeniki ugotovijo, da se v skladu
z drugim odstavkom 430. člena ZGD
naknadna vplačila lahko vrnejo, saj ne
služijo kritju osnovnega kapitala glede
na izgubo.
Vračilo bo opravljeno po preteku trimesečnega roka od objave tega sklepa.
Sklep je sprejet soglasno.
Odvetniška pisarna
Damijan Terpin

Odkupi poslovnih deležev
družb
Ob-21271/04
V skladu s četrtim odstavkom 465. člena ZGD družba Kompas hoteli Bled, d.d.,
Cankarjeva c. 2, Bled, objavlja, da je družba Hotel Slon d.d. Ljubljana, Slovenska c.
34, pridobila večinski delež delnic družbe
Kompas hoteli Bled, d.d.
Kompas hoteli Bled, d.d.
direktor družbe
Ob-21403/04
V skladu s četrtim odstavkom 465.
člena Zakona o gospodarskih družbah,
družba TrgoA PSC d.o.o., Istrska cesta
12, Koper, obvešča, da je družba Modra
Linija Holding, finančna družba d.d. pridobila 51 odstotni lastniški delež v družbi
TrgoA PSC d.o.o.
TrgoA PSC d.o.o., Koper
direktor
Robert Jakin
Ob-21412/04
V skladu s četrtim odstavkom 465. člena Zakona o gospodarskih družbah, družba Lesno podjetje Interier d.d., Industrijska
cona Izola, obvešča delničarje, da je družba Trgoavto – trgovina d.d. Koper, Pristaniška 43a pridobila 87.954 delnic družbe
Lesno podjetje Interier d.d. Izola, kar predstavlja 97,6% lastniški delež družbe.
Lesno podjetje
Interier, d.o.o. Izola
direktor
inž. Marko Škvarč

Razširitev dnevnega reda
Ob-21303/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe
dopolnjujem dnevni red skupščine družbe
Agroservis d.d., Kroška ulica 58, 9000 Murska Sobota, ki bo v torek dne 31. 8. 2004
ob 16. uri v prostorih uprave družbe, Kroška ulica 58, 9000 Murska Sobota z dodatno točko dnevnega reda, ki sledi 3. točki
in glasi:
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za poslovno leto 2004
se za revizorja imenuje AUDIT Družba za
revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska 18,
Murska Sobota.
V ostalem ostaja dnevni red nespremenjen.
Uprava družbe
Jožef Cigüt, univ. dipl. ing. elek.
direktor
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Ob-21430/04
Na podlagi 286. člena Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe CTJ d.d.
Ljubljana na zahtevo delničarja Mladinska
knjiga Založba d.d., Ljubljana, ki je imetnik
91,68% vseh delnic družbe CTJ d.d. Ljubljana, objavlja razširitev dnevnega reda 9.
skupščine družbe, ki bo dne 31. 8. 2004 ob
15. uri v sobi B na sedežu družbe CTJ d.d.
Ljubljana, Vilharjeva ulica 21, Ljubljana, z
naslednjima dodatnima točkama dnevnega
reda:
4. točka: Spremembe statuta.
Predlog sklepa: potrdijo se spremembe
statuta družbe v predloženi obliki.
Predlagane spremembe statuta družbe so delničarjem na vpogled na sedežu
družbe.
Obrazložitev: sedaj veljavni statut družbe opredeljuje dejavnost zelo ozko. Ker se
načrtuje širitev poslovanja družbe, se predlaga sprejem sprememb statuta v obliki, kot
je na vpogled na sedežu družbe.
Mnenje uprave: uprava soglaša s predlogom sklepa.
5. točka: Odpoklic dosedanjih članov
nadzornega sveta in izvolitev novih članov
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina odpokliče
dosedanje člane nadzornega sveta Magdo
Kocič, Francko Gabron in Majo Makovec.
Za nove člane nadzornega sveta se izvolijo Aleš Jeločnik, Riko Rižnar in Ljuba
Zupančič Čokert.
CTJ d.d. Ljubljana
uprava
Ob-21432/04
Na podlagi 286/I člena Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe Koloniale
Veletrgovina d.d. Maribor, Tržaška cesta
39, objavlja na zahtevo delničarja Hram
Holding d.d. Ljubljana, ki razpolaga z več
kot dvajsetino osnovnega kapitala družbe,
predmet, o katerem naj odloča skupščina
družbe, sklicana za 2. 9. 2004, in sicer
dopolnitev dnevnega reda z novo točko 6:
“Odpoklic in imenovanje člana nadzornega
sveta”.
Predlog sklepa:
1. Z dnem 2. 9. 2004 se odpokliče članica nadzornega sveta, ki zastopa interese
delničarjev, Zvonka Gomboc.
2. Z dnem 2. 9. 2004 se za člana
nadzornega sveta, ki zastopa interese
delničarjev, izvoli Metod Logar, kateremu
poteče mandat kot ostalim članom nadzornega sveta.
Koloniale Veletrgovina d.d.
uprava družbe

Sklici skupščin
Ob-21268/04
Na podlagi Statuta delniške družbe
Gorenjska oblačila, d.d. Kranj, uprava
sklicuje
9. skupščino
delniške družbe Gorenjska oblačila
d.d., Kranj,
ki bo dne 15. 9. 2004 ob 12. uri v Kranju,
na sedežu družbe, Bleiweisova cesta 30, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
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Predlog sklepa uprave: izvoli se predsednika skupščine in preštevalca glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Vojko
Pintar iz Kranja.
2. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina, na podlagi predloga za razrešitev, odpokliče člana nadzornega sveta Mira
Pinteriča, z dne 15. 9. 2004.
Skupščina za člana nadzornega sveta
izvoli Jasno Baćac, in sicer za obdobje od
15. 9. 2004 do izteka mandata ostalim članom nadzornega sveta družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so na dan 31. 8. 2004 vpisani v
Centralnem registru KDD oziroma njihovi
pooblaščenci, ki pisno prijavijo udeležbo
najkasneje tri dni pred skupščino. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati
pisna pooblastila.
Gorenjska oblačila, d.d., Kranj
uprava družbe
Ob-21272/04
Na podlagi 29. točke Statuta delniške
družbe I&I, Avtobusni prevozi, d.d., Koper, Vojkovo nabrežje 32, uprava družbe
sklicuje
12. sejo skupščine
družbe I&I, Avtobusni prevozi, d.d.,
ki bo v torek, dne 31. 8. 2004 ob 10.
uri, na sedežu družbe v Kopru, Vojkovo
nabrežje 32, V. nadstropje.
Za sejo skupščine predlagata uprava in
nadzorni svet naslednji dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
Uprava predlaga naslednji sklep:
Za predsednika skupščine se izvoli Iztok
Štrukelj, za preštevalki glasov pa Damjana
Valenčič in Vazma Slavec.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Mojča Tavčar Pasar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom, mnenjem revizorja in poročilom
nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo o poslovanju družbe
v poslovnem letu 2003, sprejem sklepa
o delitvi bilančnega dobička in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2003.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
za poslovno leto 2003, pozitivnim stališčem
nadzornega sveta do revizijskega poročila
in potrditvijo letnega poročila za poslovno
leto 2003.
Bilančni
dobiček
v
znesku
7,495.055,83 SIT, ki je sestavljen iz čistega poslovnega dobička za leto 2003 se ne
uporabi in se odločanje o njegovi uporabi
prenese v prihodnje leto.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in članom nadzornega sveta, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem
letu 2003.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
Skupščina ugotavlja, da sta bila dne
6. 4. 2004 s sklepom sodišča zaradi odstopa dotedanjih članov nadzornega sveta
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imenovana nova člana, katerih mandat traja do izvolitve članov nadzornega sveta na
prvi seji skupščine.
Skupščina imenuje za člane nadzornega sveta:
a) Bernard Stempflé,
b) Jerome Jeauffroy,
c) Gabriel Dufaure,
z mandatom, ki traja 4 leta in začne teči
z dnem imenovanja na skupščini.
4. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2004 se imenuje revizorsko hišo
Ernst & Young d.o.o., Ljubljana.
Pravico udeležiti se skupščine imajo vsi
imetniki navadnih in prednostnih delnic,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati
splošne podatke (ime, priimek, naslov in
EMŠO oziroma firmo in sedež).
Pogoj za udeležbo na skupščini je pisna prijava udeležbe najpozneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine. Prijava se šteje za
pravočasno, če jo najkasneje do dne 28. 8.
2004 prejme uprava družbe.
Gradivo za skupščino, vključno z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto
2003 in poročilom nadzornega sveta bo na
vpogled na sedežu družbe v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, vsak delovni dan od 10. do
12. ure od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo ob vstopu v dvorano pri
vpisu v seznam prisotnosti. Vsaka delnica
daje en glas.
Skupščina bo odločala ob prvem sklicu
ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Dvorana bo odprta 30 minut
pred začetkom skupščine. Delničarje prosimo, da zaradi ugotavljanja prisotnosti
pri vstopu v dvorano pravočasno zasedejo mesta.
I & I d.d.
glavni direktor
Št. 14
Ob-21301/04
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in 19. člena Statuta družbe
sklicujem
10. zasedanje skupščine
delniške družbe Varnost Mengeš,
družbe za varovanje premoženja d.d.,
Preserje pri Radomljah, Pelechova 15,
ki bo v ponedeljek, dne 13. 9. 2004 ob
8. uri na sedežu družbe v Preserjah pri Radomljah, Pelechova 15, v sejni sobi.
Dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Zoran Kramžar. Za preštevalca glasov se izvolita Mirjam Gorza
in Damjan Berdik, za sestavo notarskega
zapisnika skupščine pa se imenuje notar
Jože Rožman iz Domžal.
2. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2003 in jima podeljuje razrešnico;
b) na podlagi ugotovitve uprave in nadzornega sveta se ugotavlja, da bilančnega
dobička ni.
3. Sprememba statuta.

Predlog sklepa: besedilo 1. člena statuta (firma in sedež) se spremeni tako, da
se glasi:
“Firma družbe se glasi: Sintal Mengeš,
družba za varovanje premoženja d.d.
Skrajšana firma družbe se glasi: Sintal
Mengeš d.d.
Sedež družbe je v Mengšu.
Poslovni naslov družbe v okviru njenega sedeža s sklepom določa direktor.
Sprememba poslovnega naslova ne pomeni spremembe sedeža družbe.”
4. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov družbe za leto 2004 se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje
in poslovno svetovanje, d.o.o. Ljubljana.
5. Imenovanje in odpoklic člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: zaradi odstopne izjave
predsednice nadzornega sveta Viktorije
Vehovec, se ta z dnem sprejema tega
sklepa, razreši.
Za člana nadzornega sveta družbe se
za štiriletno mandatno obdobje, šteto od
dneva sprejema tega sklepa, kot predstavnik delničarjev izvoli Jože Kurmanšek,
rojen 9. 11. 1948, stanuje Gorjuša 2a, Dob
pri Domžalah, EMŠO: 0911948500208,
davčna številka: 22512454.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo po stanju
zadnjega dne prijave, njihovi zastopniki in
pooblaščenci, ki bodo najmanj tri dni pred
zasedanjem skupščine pisno najavili svojo
udeležbo.
Vsak delničar lahko pri predlaganih
sklepih pri posameznih točkah dnevnega
reda poda razumno utemeljene nasprotne
predloge. Če bo delničar nasprotni predlog
vložil v roku 7 dni od objave sklica skupščine, bo uprava družbe na stroške družbe
njegov nasprotni predlog tudi objavila.
Gradivo v zvezi s sklicem skupščine, je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Preserjah pri Radomljah, Pelechova 15,
in sicer vsak delovni dan od 8. do 15. ure v
tajništvu uprave.
Varnost Mengeš, d.d.
direktor
Matjaž Černe
Ob-21302/04
Na podlagi 283. v zvezi z 281. in 282.
členom Zakona o gospodarskih družbah in
7.3.6. točke statuta družbe Color, industrija
sintetičnih smol, barv in lakov, d.d., Medvode, uprava družbe sklicuje
10. skupščino
delničarjev družbe Color, industrija
sintetičnih smol, barv in lakov, d.d.,
Medvode,
ki bo v torek, dne 7. 9. 2004 ob 12. uri
v sejni sobi na sedežu družbe Color, d.d.,
Medvode, Cesta komandanta Staneta 4.
Predlagan je naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave: skupščina delničarjev izvoli predsedujočega skupščini,
Marka Vreska in preštevalko glasov Erno
Govekar.
Skupščina delničarjev se seznani, da
skupščini prisostvuje notar, Vojko Pintar.
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2. Imenovanje članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
ugotovi se, da na podlagi odstopnih izjav, z dnem 7. 9. 2004 preneha mandat
članom nadzornega sveta družbe: Andreju Cetinskemu, Mojci Globočnik in Emilu
Vizovišku.
Skupščina družbe za člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, z
dnem 7. 9. 2004 za obdobje 4 let imenuje:
Uroša Slavinca, Aleša Klavžarja in Marka
Vreska.
Gradivo
Gradivo za skupščino je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe Color, d.d.,
Medvode, Cesta komandanta Staneta 4, v
tajništvu družbe, vsak delovni dan od 11.
do 13. ure.
Predlogi delničarjev
Skupščina bo odločala o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Če delničar v enem tednu po objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno
utemeljen nasprotni predlog, bo družba postopala skladno z 288. členom Zakona o
gospodarskih družbah.
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice
Pravico udeležbe na skupščini in pravico uresničevanja glasovalne pravice imajo
delničarji, oziroma njihovi zastopniki, ki vsaj
3 dni pred skupščino pisno napovejo upravi
družbe svojo udeležbo.
Navodilo za glasovanje
Glasovanje o vseh točkah dnevnega
reda je javno, glasuje se z glasovnicami,
ki jih delničarji prejmejo ob vstopu v sobo,
kjer zaseda skupščina.
Vsaka delnica šteje en glas, sklepi pa
se sprejemajo z navadno večino oddanih
glasov.
Opozorila
Prostor, kjer bo zasedala skupščina,
bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja. Pozivamo udeležence zasedanja, da
se javijo ob odprtju prostora. Udeleženci
se morajo identificirati, podpisati seznam
udeležencev in prevzeti glasovnice.
Drugi sklic
Če skupščina ob uri sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine z istim dnevnim redom istega dne,
t.j. 7. 9. 2004 ob 13. uri v istem prostoru.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Color, d.d., Medvode
uprava družbe
Ob-21304/04
Uprava banke Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana na podlagi člena XIV. A.
statuta banke sklicuje
skupščino
Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana,
ki bo v sredo, 8. 9. 2004, ob 11. uri, v
prostorih Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana.
Za sejo skupščine banke predlaga uprava banke naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine banke, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih
organov.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je skupščina banke
sklepčna.

Št.

Za predsednika skupščine se izvoli
Boris Bajt.
Za preštevalko glasov se imenuje Tina
Smolnikar Bremec.
Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.
2. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Anton Knett se razreši s funkcije člana
nadzornega sveta.
Mag. Martin Grüll se imenuje na funkcijo
člana nadzornega sveta.
3. Razno
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
na Šmartinski 140, od 6. 8. 2004 dalje.
Skupščine banke se imajo pravico udeležiti delničarji banke, v korist katerih so
10 dni pred sejo skupščine na njihovo ime
vknjižene delnice v delniški knjigi oziroma na računih vrednostnih papirjev, ki se
vodijo pri KDD. Delničarji banke morajo
najkasneje tri dni pred sejo skupščine prijaviti svojo udeležbo na skupščini tajništvu
uprave banke. Na skupščini banke lahko
delničarja zastopa tudi pooblaščenec, na
podlagi pisnega pooblastila.
Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana
uprava banke
Ob-21319/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah sklicuje uprava delniške
družbe INDE d.d. Vransko,
7. skupščino
družbe INDE d.d. Vransko,
ki bo v četrtek, dne 9. 8. 2004 ob 14. uri
na sedežu podjetja Vransko 136, Vransko.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, seznanitev z dnevnim redom
in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Albert Predovnik, za preštevalki glasov Anica Orehovec in Marija
Turnšek.
Seji bo prisostvoval notar Srečko Gabrilo iz Žalca.
Potrdi se predlagani dnevni red.
2. Obravnava poslovnega poročila
uprave o poslovanju za poslovno leto 2003
in poročila nadzornega sveta za poslovno
leto, ki se je končalo 31. 12. 2003.
Predlog sklepa: skupščina INDE d.d.
Vransko na podlagi mnenja nadzornega
sveta potrdi poslovno poročilo uprave za
poslovno leto 2003, ki se je končalo 31. 12.
2003.
3. Obravnava in sprejem sklepov o
ugotovitvi in uporabi bilančnega dobička
po letnem obračuni za leto 2002.
Predlog sklepa: čisti poslovni dobiček v
znesku 227.000 SIT za leto 2003 ostane
nerazporejen oziroma se bo o njem odločalo v prihodnjih poslovnih letih.
4. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 282. členom
ZGD skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2003 in jima podeljuje razrešnico.
5. Umik lastnih delnic in zmanjšanje
osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe v
znesku 37,600.000 SIT se v skladu z drugo
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alineo tretjega odstavka 356. člena ZGD na
dan 31. 8. 2003 zmanjša za 15,000.000 SIT
z umikom 15.000 že odkupljenih lastnih
delnic, nominiranih na 1.000 SIT, v skupni
vrednosti 15,000.000 SIT v breme drugih
rezerv iz dobička (v bilanci stanja na dan
31. 12. 2002) izkazane, kot rezerve za lastne delnice) v korist kapitalskih rezerv družbe v znesku 15,000.000 SIT, tako, da po
zmanjšanju osnovni kapital družbe znaša
22,600.000 SIT in je razdeljen na 22.600
navadnih imenskih delnic z nominalno
vrednostjo 1.000 SIT. Zmanjšanje osnovnega kapitala, po tem sklepu, se izvede
zaradi uskladitve števila lastnih delnic, z
zakonsko določenimi 10% njihove vrednosti v osnovnem kapitalu družbe.
6. Odpoved predsednika nadzornega
sveta na funkcijo člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je predsednik nadzornega sveta Albert Predovnik
odstopil, Maji Tratnik pa poteče mandat člana nadzornega sveta, kot predstavniku delavcev, z dnem seje skupščine delničarjev.
Za predsednika nadzornega sveta
– predstavnika delničarjev se imenuje Mitja Vojnov z mandatom za dobo štirih let od
dneva imenovanja.
Skupščina vzame na znanje, da je svet
delavcev imenoval za člana nadzornega
sveta, kot predstavnika zaposlenih Golobič Marija. Mandat nastopi z dnem poteka mandata dosedanjega predstavnika
delavcev.
7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico, lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
so vpisani v delniško knjigo na dan 31. 8.
2004 in bodo svojo pisno prijavo udeležbe
na skupščini dostavili družbi 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, Vransko 136, 3305 Vransko, vsak delavnik od ponedeljka do petka
od 10. do 12. ure.
Delničarji lahko v sedmih dneh od objave sklica skupščine podajo upravi družbe
predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne predloge. Predlogi morajo
biti v pisni obliki in razumno utemeljeni.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo za pol ure odložena, čez pol
ure pa je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
INDE d.d. Vransko
direktor družbe

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 7/2004
Os-21274/04
To sodišče je s sklepom stečajnega
senata št. St 7/2004 z dne 27. 7. 2004 na
podlagi prvega odstavka 99. člena ZPPSL
začelo in takoj zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Koop tehnični inženiring
in trgovina d.o.o., Zdole 51, Zdole, matična številka 5318254, šifra dejavnosti
51.900.
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Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik,
vpisan pod vl. št. 1/00388/00, izbriše iz
sodnega registra.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 27. 7. 2004
St 134/2004
Os-21275/04
To sodišče je s sklepom St 134/2004
dne 28. 7. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Radiocom oprema za
brezžično telefonijo d.o.o, Ljubljana,
Koprska 94, matična številka: 5299896,
davčna številka: 76666149.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Igor Bončina iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun št. 01100-1000339014, (sklic na št. 11
42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 3. 11. 2004 ob 12.30, soba 307 A/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
28. 7. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 7. 2004
St 90/2004
Os-21276/04
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom V 52 d.o.o., Dunajska 9, za
dne 13. 10. 2004 ob 12. uri v prostorih tukajšnjega sodišča, Slovenska c. 41, v sejni
sobi v 9. nadstropju.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo na tukajšnjem sodišču, v sobi 312, med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 7. 2004
St 107/2004
Os-21277/04
To sodišče je s sklepom St 107/2004
dne 28. 7. 2004 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Metalka blagovnica,
d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana, matična številka: 1721909, davčna številka:
25185985.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Brane 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 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 naj-
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več 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 8. 11. 2004 ob 10. uri, soba 321/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
28. 7. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 7. 2004
St 193/2002
Os-21278/04
To sodišče je s sklepom St 193/2002
dne 2. 7. 2004 stečajni postopek zoper prodano pravno osebo Ignis, proizvodnja in
trženje d.o.o. Ljubljana – v stečaju, Ljubljana – Črnuče, Dunajska 429, ustavilo in
sprejelo sklep, da se postopek nadaljuje
zoper stečajno maso Ignis, proizvodnja in
trženje d.o.o., Ljubljana – v stečaju.
Sklep o prodaji pravne osebe je postal
pravnomočen dne 15. 7. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 7. 2004
St 123/2004
Os-21279/04
To sodišče je s sklepom St 123/2004
dne 22. 7. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Jobb, trgovina in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Cesta v Kleče 16, matična številka: 5526728, davčna številka:
79900429.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
Tanja Praprotnik 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 3. 11. 2004 ob 12.15, soba 307 A/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
22. 7. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 7. 2004
St 138/2004
Os-21280/04
To sodišče je s sklepom St 138/2004
dne 22. 7. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Bodo gostinsko in trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana, Cesta v
Gorice 21, Ljubljana, matična številka:
5699347, šifra dejavnosti: 52.110.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Igor Bončina iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh iz-

vodih, 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 3. 11. 2004 ob 12. uri, soba 307 A/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
22. 7. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 7. 2004
St 122/2004
Os-21281/04
To sodišče je s sklepom St 122/2004
dne 22. 7. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Infopanj, zbiranje in posredovanje poslovnih informacij, d.o.o.,
Slovenska 54, Ljubljana matična številka:
1537652, davčna številka: 11235705.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Edo Rozman 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 25. 10. 2004 ob 12. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
22. 7. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 7. 2004
St 199/2003
Os-21282/04
To sodišče je s sklepom St 199/2003 z
dne 23. 7. 2004 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Špedicija T.T. d.o.o.
Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca 68 – v
stečaju.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od te objave.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 7. 2004
St 16/95
Os-21283/04
To sodišče je s sklepom St 16/95 z dne
27. 7. 2004 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Projektbiro GPG d.o.o. – v stečaju, Ulica stare pravde 11, Ljubljana.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 7. 2004
St 72/2004
Os-21284/04
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 72/2004, dne 28. 7 2004, začelo ste-
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čajni postopek nad stečajnim dolžnikom
LSM Šped d.o.o. Maribor, Kneza Koclja
11, Maribor.
Odslej firma glasi LSM Šped d.o.o. Maribor – v stečaju.
Šifra dejavnosti: 52.120, matična številka: 5867436, davčna številka 54559758.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Gorazd Zemljarič, Fisk d.o.o., Gosposvetska 84, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
4. 11. 2004, ob 11. uri, soba 137 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na
oglasno desko tukajšnjega sodišča dne
28. 7. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 28. 7. 2004
St 68/94
Os-21285/04
1. Stečajni postopek nad stečajnim
dolžnikom Špedtrans špedicija d.o.o. – v
stečaju, Maribor, se v skladu s 169. členom ZPPSL zaključi, saj so končana vsa
opravila iz stečajnega postopka.
2. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 7. 2004
St 64/2004
Os-21286/04
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad Set strojegradnja d.o.o., Kardeljeva
c. 85, Maribor, dne 17. 9. 2004 ob 13. uri,
v sobi 253 tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne reorganizacije na tukajšnjem sodišču,
Sodna ul. 15, soba 217, v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 7. 2004
St 34/2003
Os-21287/04
1. Stečajni postopek nad stečajnim
dolžnikom Tivir d.o.o., Zgornji Duplek
18/b – v stečaju, Spodnji Duplek, se v
skladu s členom 99/II ZPPSL zaključi, saj
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso
ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 7. 2004
St 65/2001
Os-21392/04
To sodišče v stečajni zadevi nad dolžnikom Secom d.o.o., Sežana – v stečaju,
Kolodvorska 3, Sežana, preklicuje narok
za preizkus terjatev, ki je bil razpisan za 1.
9. 2004 ob 9. uri, v sobi št. 130/I, in ga prelaga na 5. 11. 2004 ob 9. uri, v sobi št. 135/I
tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 29. 7. 2004
St 237/2003
Os-21393/04
To sodišče je s sklepom St 237/2003
z dne 28. 7. 2004 zaključilo stečajni po-
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stopek nad dolžnikom Lucy Podjetje za
komercialno turistično posredovanje,
svetovanje, propaganda in marketing
d.o.o., Polje c. XII/2a, Ljubljana Polje
– v stečaju.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od njegove objave.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 7. 2004

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike z vsebino: Andreja RALCA, dr.
dent.med.. gnm-160263

Priglasitveni list
Boštjan Trampuž s.p., Pot Otmarja Novaka 7, Jesenice, priglasitveni list, opravilna št. 14-1100, izdan dne 10.02.2004.
gnw-160624
Durmiši Zedi, Župančičeva 37, Koper
- Capodistria, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 053486/2627/03-27/2001, izdana
dne 26.09.2001. gnd-160018
Janc Janez, Mošnje 7, Radovljica, priglasitveni list, opravilna št. 44-2793/04,
izdan dne 1.8.2004. gnk-160336
Jančar Peter s.p., Imovica 19, Lukovica,
priglasitveni list, opravilna št. 06-0166/94,
izdan dne 18.4.1994. gnw-160249
Kodila Zmago, Turnerjeva ulica 21,
Maribor, priglasitveni list, opravilna št.
068-0398/94, izdan dne 29.12.1994.
gni-160338
Korošec Špela, Einspielerjeva 13,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 27-2021/03, izdan dne 25.2.2003.
gnq-160405
Lipošek Zdavko, Olimje 54, Podčetrtek,
priglasitveni list, opravilna št. 54-1224/1998,
izdan dne 11.3.1998. gnz-160121
Martinšek Uroš, Ljubljanska cesta
20A, Celje, priglasitveni list, opravilna
št. 20-0454/95, izdan dne 21.03.2001.
gne-160392
Optika Martin Krhlikar s.p., Brilejeva
1, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 27-1312/94, izdan dne 12.10.1994.
gnf-160641
Schlamberger Peter Andrej s.p., Bezenškova 21, Ljubljana, obrtno dovoljenje,
št. 035582/0621/00-36/1995, izdano dne
6.3.1995. gnl-160585
Siemens d.o.o., Bratislavska cesta 5, Ljubljana, obrtno dovoljenje, št.
070540/3698/01-34/2001, izdano dne
27.6.2001. gng-160615
Strojno Ključavničarstvo Lado Jakopin s.p., Rimska 2A, Ljubljana,

85-87 / 6. 8. 2004 /

Stran

5454

odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
028756/0480/00-35/1995, izdana dne
6.3.1995. gnx-160573
Žekar Anton s.p., Gostičeva 15, Radomlje, priglasitveni list, opravilna št.
06-0649-94, izdan dne 15.09.1994.
gnj-160212

Potne listine
Bavdaž Solce Maja, Hrvatini 204, Ankaran - Ankarano, potni list, št. P00053703.
gng-160290
Benko Denis, Zavrlj 48, Voličina, potni list, št. P00184618, izdala UE Lenart.
gnw-160449
Berginc Nonino Klementina, Brestovica
112, Komen, potni list, št. P00947984, izdala UE Sežana. gnj-160062
Boltar Peter, Grčar 29, Grgar, maloobmejno prepustnico, št. AI000158010.
gnl-160460
Bonin Erik, Nožed 16, Izola - Isola, potni
list, št. P00712357. gnz-160271
Bozalo Jolanda, Ljubljanska cesta 31, Celje, potni list, št. P00864940.
gnw-160549
Bračika Marija, Cakarjeva cesta 1, Metlika, potni list, št. P00662176. gnx-160398
Buczma Dragica, Polje cesta VI/16,
Ljubljana-Polje, potni list, št. P00032223.
gns-160578
Cibašek Sašo, Moste 43 F, Komenda,
potni list, št. P00261792. gng-160415
Dekleva Jasmina, Cesta pod Slivnico
4A, Cerknica, potni list, št. P00273490.
gnt-160402
Delalić Rašid, Ulica G. Delčeva 9, Maribor, potni list, št. P00201605. gnl-160535
Dervić Sead, Eiprova 19, Ljubljana, potni list, št. P00391240, izdala UE Ljubljana.
gnz-160371
Dobrun Luka, Zgornji Hotič 23, Litija,
potni list, št. P00581268. gnj-160137
Dolinar Janez, Pot na Bistriško planino 6, Tržič, potni list, št. P00879138.
gnt-160077
Džurlič Roberto, Gorenje blato 41, Škofljica, potni list, št. P00743972. gnn-160258
Filipović Slavko, Šifrerjeva 17, Ljubljana, potni list, št. P00369542, izdala UE
Ljubljana. gny-160097
Fister Klemen, Polonce Čude 4, Ljubljana, potni list, št. P00845136. gnv-160600
Geršak Alojzij, Nova vas ob Sotli 5,
Bizeljsko, maloobmejno prepustnico, št.
ah000012907. gno-160107
Gončin Ana, Prušnikova 62, Ljubljana,
potni list, št. P00597042. gnu-160601
Grbić Željko, Maistrova 12, Litija, potni
list, št. P00694047. gnk-160261
Hadžan Mehmedalija, Bernekerjeva
44, Ljubljana, potni list, št. P00877224.
gnp-160581
Haliti Serdja, Geršakova 10, Maribor,
potni list, št. P01052371. gnp-160206
Ivanković Golub, Stanka Škalerja
17, Brežice, potni list, št. P00366462.
gnz-160196
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Jarc Albin, Dol. Globodol 16, Mirna Peč,
potni list, št. P00711759. gnx-160273
Katnik Neda, Kidričeva 34, Nova Gorica, potni list, št. P00786721. gnv-160075
Kenk Miriam, Ulica Tončke Čečeve
22, Ljubljana, potni list, št. P00771415.
gnc-160169
Kitek Ruparčič Mojca Natalija, Tugomirjeva 2, Ljubljana, potni list, št. P00621144.
gng-160165
Kompara Primož, Bukovica 4A, Volčja Draga, maloobmejno prepustnico, št.
AI000120638. gnh-160089
Kontelj Andrej, Pod nasipom 1, Pivka,
potni list, št. P00003451. gnf-160591
Košele Damjan, Griblje 291, Gradac,
potni list, št. P00501059. gnt-160477
Kump Anja, Ljuben 15, Uršna sela, potni
list, št. P00029741. gni-160463
Kurner Miha, Mošnje 18/e, Radovljica,
potni list, št. P00526297, izdala UE Radovljica. gnt-160456
Kveder Potočnik Katarina, Kosovelova
ulica 8, Portorož - Portorose, maloobmejno
prepustnico, št. AI160995. gnt-160452
Lepša Maša, Ulica bratov Komel
60B, Ljubljana, potni list, št. P00667559.
gnv-160425
Lesjak Branko, Janškovo selo 17, Velenje, potni list, št. P00041576. gnt-160202
Letić Dalibor, Jakčeva 11, Novo mesto,
potni list, št. P00941382, izdala UE Novo
mesto. gno-160457
Mehić Sandi, Za Savo 11, Hrastnik, potni list, št. P009707756. gnj-160462
Merhar Matjaž, Vidmašče 7, Sežana,
potni list, št. P00187656. gno-160307
Merhar Matjaž, Vidmašče 7, Sežana, maloobmejno prepustnico, št.
AI000168510. gnn-160308
Mozetič Harij, Renški podkraj 20, Renče, potni list, št. P00240627. gnb-160170
Mrak Aldo, Čepovan 155, Čepovan,
potni list, št. P00029765, izdala UE Nova
Gorica. gns-160453
Mrak Aldo, Čepovan 155, Čepovan, maloobmejno prepustnico, št. AI000092418.
gnr-160454
Muković Ernad, Pot na Rakovo jelšo
363, Ljubljana, potni list, št. P00093126,
izdala UE Ljubljana. gnn-160158
Mulc Matjaž, Dolenja vas 47, Cerknica,
potni list, št. P00273489. gnu-160401
Muršec Bernardka, sp. Jakobski Dol
47, Jakobski Dol, potni list, št. P00790481.
m-990
Nježić Danica, Erjavčeva 18, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI000083723. gnm-160059
Nježić Danila, Erjavčeva 18, Nova Gorica, potni list, št. P00773927. gns-160053
Nježić Robert, Erjavčeva 18, Nova Gorica, potni list, št. P00773931. gnk-160061
Novak Jožica, Šegova 10, Novo mesto,
potni list, št. P00711758, izdala UE Novo
mesto. gnk-160461
Osole Jurij, Župančičeva 18, Ljubljana,
potni list, št. P00120102. gnw-160424
Ozvaldič Maja, Kettejeva 25, Maribor,
potni list, št. P00174757. gnn-160483
Papler Jaka, Suhadole 47C, Komenda,
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potni list, št. P00670480. gne-160167
Pavić Luka, Srednje Gameljne 23B,
Ljubljana, potni list, št. P00311973.
gnp-160556
Petauer Nada, Pasterkova ulica
14, Maribor, potni list, št. P00376156.
gng-160190
Pines Tanja, Ulica Generala Levičnika 20, Koper - Capodistria, potni list, št.
P00634628. gnd-160068
Pinterič Franc, Prežihova 15, Brežice,
potni list, št. P00196728. gnb-160245
Pirc Jernej, Ulica Anke Salmičeve
19, Leskovec pri Krškem, potni list, št.
P00851330, izdala UE Krško. gnz-160071
Ponjavić Robi, Podkoren 2, Kranjska Gora, potni list, št. P00607707.
gnf-160541
Porenta Ana, Hrenova 9, Ljubljana, potni list, št. P00772430. gnd-160268
Ropič Barbara, Ljubljanska cesta
58, Celje, potni list, št. P00033980.
gnh-160614
Ruparčič Jože, Tugomirjeva 2, Ljubljana, potni list, št. P00621143. gnf-160166
Sfiligoj Smole Majda, Gorkega 1, Maribor, potni list, št. P00601071. gnv-160325
Štamec Darja, Vukovski dol 33A, Jarenina, potni list, št. P01004492. m-981
Švigelj Angela, Vnanje Gorice 69,
Brezovica pri Ljubljani, potni list, št.
P00735410. gnh-160564
Topolić Slavica, Kogojeva 4, Ljubljana,
potni list, št. P00841594. gne-160642
Topolovec Artur, Maistrova 8, Ljubljana,
potni list, št. P00170135, izdala UE Ljubljana. gng-160240
Valant Marija, Rožna dolina cesta X
/ 1, Ljubljana, potni list, št. P00102822.
gnb-160020
Železnik Aleksandra Saša, Utik 36 B, Vodice, potni list, št. P00841399. gns-160003
Žitnik Maja, Orlova 22, Ljubljana, potni
list, št. P00767784. gnl-160360
Živković Nikola, Frankopanska 24,
Ljubljana, potni list, št. P00608825.
gnr-160354

Osebne izkaznice
Abram Aleš, Kopriva 29, Dutovlje, osebno izkaznico, št. 1341009. gnr-160054
Andrić Goran, Mestni trg 7, Domžale,
osebno izkaznico, št. 402433. gns-160378
Angermann Ljudmila, Lovska ul. 74,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1438137.
gni-160113
Antić Mitar, Klinetova ulica 8, Maribor, osebno izkaznico, št. 1234026.
gnr-160104
Arsenić Bojan, Brodarjev trg 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001648936.
gnz-160446
Avramović Martina, Belski vrh 35A,
Zavrč, osebno izkaznico, št. 000486273.
gng-160065
Babič Anica, Ljubljanska 7A, Maribor, osebno izkaznico, št. 000613536.
gnl-160610

Batagelj Alan, Stjankova ulica 29A,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
000940640. gns-160178
Bauman Katja, Mariborska vesta 71,
Rače, osebno izkaznico, št. 000779581.
gnk-160611
Bavdaž Solce Maja, Hrvatini 204, Ankaran - Ankarano, osebno izkaznico, št.
000878946. gnf-160291
Bebar Katarina, Loke 26, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000840539. gnv-160450
Bec Bogomira, Toma Brejca 5, Kamnik, osebno izkaznico, št. 000010158.
gnq-160630
Bečan Matej, Vrbanska 33, Maribor, osebno izkaznico, št. 000863534.
gng-160490
Beer Aleksander, Vrazova 14/a, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 1321318.
gnc-160444
Benčina Mitja, Kržičeva 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000229621.
gne-160442
Berčič Stanislav, Cesta na Vrhovce 75, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000255472. gnf-159991
Berginc Nonino Klementina, Brestovica 112, Komen, osebno izkaznico, št.
1771651. gni-160063
Bolhar Marta, Vinušičeva 5, Domžale, osebno izkaznico, št. 000473425.
gng-160440
Bonin Erik, Nožed 16, Izola - Isola,
osebno izkaznico, št. 311216. gns-160278
Boškin Francka, Pohorskega bataljona 211, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001779769. gne-160567
Božičnik Anica, Glinškova ploščad
19, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001323036. gns-160253
Brečko Katarina, Prešernova 25, Oplotnica, osebno izkaznico, št. 000045854.
gnf-160316
Brešan Uroš, Vrtovin 13/a, Črniče, osebno izkaznico, št. 698868. gnu-160276
Brezigar Angela Gabrijela, Mariborska 18, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000364757. gnn-160633
Bric Aleš, Budanje 2/g, Vipava, osebno
izkaznico, št. 118940. gnq-160430
Brlek Klemen, Ulica Pohorskega bataljona 57, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000874229. gnq-160580
Brovč Milan, Stožice 17, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001176352.
gng-160390
Buczma
Dragica,
Polje
cesta
VI/16, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico,
št. 000668051. gnr-160579
Cerjak Ivan, Ločoca ob Savinji 85, Polzela, osebno izkaznico, št. 000406166.
gni-160488
Cerjak Štefan, Štefanova 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001192110.
gnq-160030
Čad Veronika, Študljanska cesta 54,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000770809.
gnl-160235
Čadež Andreja, Dolenja dobrava 14,
Gorenja vas, osebno izkaznico, št. 157349.
gnr-160429
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Češek Vesna, Armeško 30, Brestanica, osebno izkaznico, št. 000333955.
gns-160478
Dečman Zdenko, Grunova ulica 3,
Celje, osebno izkaznico, št. 000446110.
gne-160142
Dedić Mersad, Širje 2, Zidani Most,
osebno
izkaznico,
št.
000318050.
gnc-160144
Dekleva Jasmina, Cesta pod Slivnico 4A, Cerknica, osebno izkaznico, št.
001622803. gns-160403
Delalić Rašid, Ulica G. Delčeva 9, Maribor, osebno izkaznico, št. 000394154.
gnk-160536
Denić Sead, Cesta Toneta Tomšiča 91,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000125550.
gnm-160084
Dević Zlata, Kogojeva 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000921212.
gnj-160037
Drobun Anda Andreja, Zgornji brnik 13,
Cerklje na Gorenjskem, osebno izkaznico,
št. 923539. gnw-160074
Ekart Petra, Kardeljeva cesta 77, Maribor, osebno izkaznico, št. 000297223.
gnv-160150
Ekart Petra, Kardeljeva cesta 77, Maribor, osebno izkaznico, št. 000938435.
gnu-160151
Erjavšek Olga, Grintovška 12, Kamnik, osebno izkaznico, št. 000946590.
gnw-160024
Ferizović Ljiljana, Rusjanov trg 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000755679.
gnl-160185
Ferizović Ljiljana, Rusjanov trg 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001143264.
gnk-160186
Fičur David, Šolska pot 4, Portorož - Portorose, osebno izkaznico, št. 001558623.
gnx-160048
Fister Roman, Zavetiška 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001510068.
gnx-160023
Fišer Zlatko, Obrežna ulica 55B, Maribor, osebno izkaznico, št. 001430787.
gnj-160612
Frankovič Dejan, Srednja 8, Semič, osebno izkaznico, št. 001319769. gnn-160608
Fras Marija, Maistrova 11, Šentilj
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001604558. m-975
Fridl Boštjan, Slovenskogoriška cesta
3, Ptuj, osebno izkaznico, št. 001379891.
gne-160292
Furlan Jožefa, Semedela 85, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 700316.
gnt-160277
Gačić Edhem, Novi log 13, Hrastnik, osebno izkaznico, št. 000246166.
gny-160297
Galovič Anica, Rimska cesta 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000081283.
gnx-160423
Gederer Nataša, Gašperšičeva ulica 21, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000875501. gnr-160254
Gegič Bine, Ulica Borisa Kraigherja 15, Kidričevo, osebno izkaznico, št.
000869807. gnb-160295
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Giodani Alojzij, Hlebče 9, Velike Lašče, osebno izkaznico, št. 000898955.
gnz-160171
Goli Andrej, Pot na Orle 14, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001429059.
gne-160542
Grilc Eva, Dvoržakova ulica 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000203403.
gnl-160260
Grintal Primož, Partizanska 12B, Rakek, osebno izkaznico, št. 000941688.
gnh-160364
Grm Andrej, Ceta XXVI / 5A, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št. 000419356.
gny-160172
Grošelj Renato, Triglavska 31, Idrija, osebno izkaznico, št. 000629113. gnu-160551
Gruškovnjak
Jože,
Gregorčičeva 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000070317. gnf-160391
Habjan Vera, Ulica Tončeke Čečeva 26, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001695436. gnv-160400
Hagymas Zsuzsanna, Panonsko naselje 15, Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št. 001060763. gnk-160311
Hajsinger Justina, Na zelenici 14,
Celje, osebno izkaznico, št. 000496444.
gnq-160480
Hanžekovič Iztok, Branoslavci 16, Ljutomer, osebno izkaznico, št. 000755014.
gno-160182
Herga Peter, Gabrnik 17, Juršinci, osebno izkaznico, št. 1326496. gnp-160281
Hiti Marija, Abramova 14, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001791287.
gnl-160410
Hlastan Nejc, Keršičeva 23, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 001565622. gnd-160593
Honzak Urška, Bratovševa ploščad 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000937364. gni-160413
Hribar Katra, Rudarska cesta 10, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000961105.
gni-160188
Hušić Arsan, Poljanska cesta 66/A, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000931473.
gnv-160025
Jager Barbara, Na Jami 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001592577.
gnb-160645
Jalovec Martin, Stankovo 3, Krška
vas, osebno izkaznico, št. 001593313.
gnh-160314
Jamšak Darja, Miren 142D, Miren, osebno izkaznico, št. 001599089. gnb-160595
Jarc Albin, Dol. Globodol 16, Mirna
Peč, osebno izkaznico, št. 001801588.
gny-160272
Jarc Tajda, Šegova ulica 10, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001233613.
gnz-160275
Javornik Janez, Levarska ulica 28,
Zgornja Polskava, osebno izkaznico, št.
000294914. gnp-159981
Jeličić Darko, Stantetova ul. 11, Velenje, osebno izkaznico, št. 001727015.
gnr-160204
Jerenko Angela, Kardeljeva 57, Maribor, osebno izkaznico, št. 645541.
gnp-160056
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Jerič Erik, Na hribu 2, Ptuj, osebno izkaznico, št. 834528. gnn-160283
Ješovnik Peter, Leon Zalaznika ulica 26,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000373958.
gnu-160301
Jezeršek Lucija, Kidričeva 42, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000078210.
gny-160597
Jotić Srdjan, Veliko Mlačevo 100, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000329138.
gnk-160486
Jurhar Metod, Medlog 44, Celje, osebno
izkaznico, št. 001073360. gnd-160393
Kalan Alojzija, Ul. Franca Rozmana
Staneta 3, Kranj, osebno izkaznico, št.
1184764. gnu-160026
Kamenik Milan, Zavrh 8A, Dobrna, osebno izkaznico, št. 001473188.
gnw-160199
Kartuš Andrej, Polonce Čude 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001556886.
gnv-160000
Kegl Edvard, Macunova 28, Maribor, osebno izkaznico, št. 001018976.
gns-160328
Kegl Marija, Novo polje cesta X/17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 848939.
gnt-160027
Kelenc Zinka, Muretinci 48A, Gorišnica, osebno izkaznico, št. 000840206.
gnc-160044
Kerec Martin, Šalovci 156, Šalovci, osebno izkaznico, št. 1713173.
gno-160282
Ketiš Vera, Ptujska cesta 187B, Maribor, osebno izkaznico, št. 000464589.
gnd-160643
Klančnik Lidija, Križevec 6A, Stranice, osebno izkaznico, št. 000860261.
gnx-160148
Klemec Silva, Pri vodnjaku 4, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
001291187. gnx-160073
Klinar Petra, Javorniški Rovt 11, Jesenice, osebno izkaznico, št. 001241575.
gnc-160594
Klun Jožef Jakob, Pokopališka 16,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001035959.
gnn-160333
Kmetec Nataša, Ljubstava 32, Videm
pri Ptuju, osebno izkaznico, št. 001692657.
gni-160088
Knežević Stanislav, Rozmanova 17,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
001621346. gnb-160070
Kocet Ludvik, Petanjci 79A, Tišina, osebno izkaznico, št. 000547410.
gnh-160589
Kočar Aleš, Hajdoše 26, Hajdina, osebno izkaznico, št. 897583. gnn-160433
Končan Jože, Trg Komandanta Staneta 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000805654. gnf-160041
Kontelj Andrej, Pod nasipom 1, Pivka, osebno izkaznico, št. 000518696.
gng-160590
Korat Mitja, Meža 117, Dravograd, osebno izkaznico, št. 000068618. gnu-160476
Kores Andrej, Prijateljeva 14, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000105991.
gno-160332

Stran

5457 /

Št.

85-87 / 6. 8. 2004

Košir Karol, Dol pri Borovnici 19, Borovnica, osebno izkaznico, št. 000714765.
gns-160428
Koštomaj Stanislav, Sele 5A, Gorica pri
Slivnici, osebno izkaznico, št. 000437440.
gnq-160205
Kramberger Justina, Pekre, Cotičeva
ulica 15, Limbuš, osebno izkaznico, št.
1777506. gnf-160066
Kramberger Roman, Dupleška cesta 313C, Maribor, osebno izkaznico, št.
000829638. gny-160122
Krivokapić Mirko, Zgornja selnica 23,
Selnica ob Dravi, osebno izkaznico, št.
000412951. gng-160140
Križnik Irma, Gragorčičeva 2, Celje, osebno izkaznico, št. 000081715.
gnf-160116
Kulčar Silvija, Kolodvorska ulica 20A,
Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št.
000550594. gnz-160471
Kulčar Terezija, Staneta Rozmana 8,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
541462. gnl-160435
Lamprecht Hildegarda, Obrežje 39,
Radeče, osebno izkaznico, št. 001019303.
gnf-160616
Lang Jožefa, Verdnikova 19, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000471474.
gnf-160416
Leben Alojz, Podgorci 135, Podgorci, osebno izkaznico, št. 1760311.
gnd-160443
Lederer Marjeta, Verovškova 22, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001792673.
gnt-160602
Lelja Simon, Polje cesta XXX / 10B,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
001353534. gnv-160250
Letnar Matjaž, Tomšičeva 37, Velenje, osebno izkaznico, št. 1553138.
gns-160078
Ličen Dunja, Brtovševa ploščad 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 841602.
gnd-160368
Likovnik Boža, Janka Pucija 9, Kranj, osebno izkaznico, št. 000015338. gnr-160604
Lindič Anton, Ulica Franca Nebca 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000613045. gno-160257
Lokajner Stanislav, Mihelca 21, Šmartno
pri Litiji, osebno izkaznico, št. 000220103.
gne-160367
Lorenčak Jernej, Ulica Cvetka Jerina 1,
Štore, osebno izkaznico, št. 001535093.
gnc-160494
Lovše Jure, Bušeča vas 35/a, Cerklje
ob Krki, osebno izkaznico, št. 328084.
gnx-160098
Lube Alojzij, Klečet 13, Žužemberk,
osebno izkaznico, št. 973783. gni-160288
Lukež Franc, Glavni trg 22, Kranj, osebno izkaznico, št. 000026096. gnd-160293
Lukša Jernej, Ulica Pohorskega bataljona 197A, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000379395. gns-160553
Lupša Olga, Kokoriči 26, Križevci pri Ljutomeru, osebno izkaznico, št. 001567547.
gnp-160081
Lupšina Irena, Zakot 45, Brežice, osebno izkaznico, št. 000992254. gnu-160451
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Majerle Šepetavc Alenka, Ilirska
19, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001571843. gnt-160652
Malec Boštjan, Smolnik 56, Ruše, osebno izkaznico, št. 000209629. gnp-160485
Malovrh Janez, Koreno nad Horjulom 15, Horjul, osebno izkaznico, št.
000244849. gng-160265
Malovrh Špela, Loke 45, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000384386. gnz-160046
Marič Jožef, M. Črnci 2, Tišina, osebno
izkaznico, št. 001440760. gnk-160086
Marinko Marija, Pot na Plešivico 1, Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
646736. gnj-160562
Markovič Mojca, Brilejeva 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000820545.
gnd-160043
Marolt Jože, Breznica 60, Žirovnica, osebno izkaznico, št. 000524262.
gne-160467
Marošek Vida, Streliška 37A, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000049195.
gnw-160574
Matko Marija, Šentrupert 10B, Gomilsko, osebno izkaznico, št. 001632996.
gnf-160491
Matošević Frano, Bernetičeva 4, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
283964. gnc-160294
Mavrič Matjaž, Mala hubajnica 3, Studenec, osebno izkaznico, št. 947074.
gnb-160095
Mejač Helena, Plečnikova ulica 1,
Celje, osebno izkaznico, št. 001446371.
gny-160322
Memiš Iris, Savska cesta 53, Domžale,
osebno izkaznico, št. 1733180. gnv-160100
Merčnik Jožefa, Kunaverjeva 15, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1517582.
gnl-160160
Merhar Matjaž, Vidmašče 7, Sežana, osebno izkaznico, št. 001038844.
gnm-160309
Mervič Ivana, Ozeljan 67C, Šempas, osebno izkaznico, št. 001432024. gnf-160466
Miklavc Alja, Cesta 4/25, Velenje, osebno izkaznico, št. 1026831. gnn-160083
Miklić Snežka, Prisoje 2, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 000488629.
gnz-160396
Mikulan Bojan, Ravbarjeva 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000267615.
gnp-160031
Mlakar Milanka, Ulica Ivana Turšiča 1,
Sežana, osebno izkaznico, št. 001124422.
gnr-160029
Mlinšek Simona, Pekre, Ipavčeva 10,
Limbuš, osebno izkaznico, št. 1021493.
gnl-160085
Mohar Boris, Tavčarjeva ulica 23, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 000838496.
gnk-160411
Mrak Aldo, Čepovan 155, Čepovan,
osebno izkaznico, št. 472174. gny-160447
Mrovlje Jožef, Tomšičeva 41, Jesenice, osebno izkaznico, št. 000205148.
gnj-160287
Mrzel Ljubič Marija, Tesovnikova ulica 61, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001289204. gnc-160419

Mugerli Matej, Sečebranova 10, Solkan, osebno izkaznico, št. 000240549.
gnv-160050
Murn Gašper, Cesta rad. čete 26, Radomlje, osebno izkaznico, št. 000930133.
gni-160313
Napotnik Gregor, Brdo 24, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 001354054.
gnc-160469
Nedved Jan, Kvedrova 7, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 001699933.
gnc-160069
Nemec Milan, Ulica Prekomurke čete
98, Črenšovci, osebno izkaznico, št.
001135893. gnb-160470
Noriega Garcia Marija, Gradiška 695,
Zgornja Kungota, osebno izkaznico, št.
000344078. m-970
Novak Marjana, Seidlova 24, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001499821.
gnz-160296
Obrovnik Danijel, Industrijska ulica 6,
Ruše, osebno izkaznico, št. 001060543.
gnl-160110
Omanović Adis, Kladilnišpka pot
25, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000234785. gnk-160236
Omejec Jože, Studeničice 48, Medvode, osebno izkaznico, št. 1346679.
gnp-160431
Oplanič Kristjan, Šmidova ulica 1,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000967245.
gnz-160146
Orehovec Alenka, Tesovnikova ulica 98,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1176976.
gnc-160369
Ornik Miha, Plečnikova ulica 3, Maribor, osebno izkaznico, št. 001675885.
gnv-160650
Orož Borut, Žagarska pot 12, Lovrenc na Pohorju, osebno izkaznico, št.
000097504. gnx-160323
Ostanek Branka, Mala ševnica 4, Trebnje, osebno izkaznico, št. 001620011.
gnr-160554
Paljk Aleks, Vrtovin 120, Črniče, osebno
izkaznico, št. 001492513. gnn-160458
Pečnik Darinka, Kamnogoriška 41, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000388438.
gng-160640
Pegan Marija, Trnovski pristan 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001025864.
gno-160407
Perc Sandra, Vrenska gorca 62,
Buče, osebno izkaznico, št. 001481887.
gnp-160481
Perko Andreja, Podrožniška pot 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001238739.
gng-160040
Perne Joži, Pod strahom 18, Škofljica, osebno izkaznico, št. 1802602.
gno-160157
Pernuš Maja, Sončna pot 12, Jesenice, osebno izkaznico, št. 000412632.
gnh-160189
Petje Ana, Jeze 8, Šmartno pri Litiji, osebno izkaznico, št. 001796130.
gno-160132
Petovar Stanko, Pristava 11/a, Črna na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 310477.
gni-160438
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Pirc Jernej, Ulica Anke Salmičeve 19,
Leskovec pri Krškem, osebno izkaznico, št.
1457444. gne-160067
Pirc Robert, Vinji vrh 224, Šmarješke
Toplice, osebno izkaznico, št. 314937.
gnl-160285
Pišlar Avguština, Ulica Pohorskega bataljona 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000435897. gno-160557
Planko Janko, Kresniške poljane 32,
Kresnice, osebno izkaznico, št. 982379.
gnj-160162
Pogačar Uroš, Krnica 27, Zgornje
Gorje, osebno izkaznico, št. 1559841.
gnr-160279
Poljak Evfemia, Carpacciov trg 3, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
000727832. gnw-160399
Ponikvar Karmen, Ulica Bratov Učakar 36, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000180831. gno-160382
Porenta Ana, Hrenova 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000251523.
gne-160267
Poznič Ana, Lesično 41, Lesično, osebno izkaznico, št. 000831244. gnh-160464
Poženel Kristjan, Jelični vrh 33, Idrija, osebno izkaznico, št. 001116316.
gnc-160619
Poženel Nika, Jelični vrh 33, Idrija, osebno izkaznico, št. 001659264.
gnb-160620
Primc Ervin, Dolnji zemon 86A, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000673187.
gni-160388
Pristovnik Jure, Leskovec 10, Pragersko, osebno izkaznico, št. 000371470.
gnx-160623
Pucelj Jože, Papirniški trg 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000578296.
gnw-160174
Pukšič Terezija, Ulica heroja Staneta 14,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000679259.
gng-160315
Pungaršek Adolf, Lahov graben 42, Jurklošter, osebno izkaznico, št. 000686567.
gnz-160321
Raztočnik Jure, Cesta Kozjanskega
oberda 10A, Šentjur, osebno izkaznico, št.
001048128. gne-160192
Raždaginac Samir, Ostrog 42, Šentjernej, osebno izkaznico, št. 000483076.
gnc-160394
Rebernik Karolina, Ulica bratov Vošnjakov 14, Celje, osebno izkaznico, št.
000105049. gng-160465
Reberšak Ferdinand, Kačeva ulica 6,
Celje, osebno izkaznico, št. 000631527.
gnt-160177
Reberšak Milan, Kratka ulica 7, Šempeter v Savinjski dolini, osebno izkaznico, št.
1001664. gnc-160094
Rejc Obranovič Vesna, Opalkovo
9, Velike Lašče, osebno izkaznico, št.
000259999. gnh-160139
Remec Saša, Pot za Brdom 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. P00611950.
gnm-160034
Rešman Bruno, Ferkova ulica 18, Maribor, osebno izkaznico, št. 001646203.
gnc-160319

Rezar Franc, Dolenja vas 156, Prebold, osebno izkaznico, št. 001195968.
gnq-160305
Rodi Urška, Gubčeva ulica 6, Ormož, osebno izkaznico, št. 001408389. gnj-160087
Rodica Bojan, Tomažiči 34/a, Pobegi, osebno izkaznico, št. 1056377.
gnb-160270
Rojnik Bernard, Dunajska 194, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001706099.
gny-160047
Rojs Renato, Dogoška 79/a, Maribor, osebno izkaznico, št. 1484788.
gny-160072
Rošker Dejan, Morje 21, Fram, osebno
izkaznico, št. 000538579. gnw-160049
Rupnik Damjan, Šmarata 30, Stari trg
pri Ložu, osebno izkaznico, št. 001706812.
gnr-160079
Rupnik Uroš, Vrtovnik 110, Črniče, osebno izkaznico, št. 001605067. gnp-160181
Sabadin Nataša, Šmarje 123, Šmarje, osebno izkaznico, št. 001705633.
gnu-160051
Savić Miloš, Krakovska 10B, Domžale, osebno izkaznico, št. 000547392.
gny-160626
Slak Aleša, Brodarjev trg 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000114879.
gnx-160648
Slaviček Nina, Marje Boršnikove 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001544627.
gnx-160373
Srebrnič Ljudmila, Ceglo 6B, Dobrovo
v Brdih, osebno izkaznico, št. 001398356.
gny-160397
Stockbauer Robert Vjekoslav, Pod turnom 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000497033. gnv-160550
Stupar Matija, Cesta IV. Prekomorske
45, Ajdovščina, osebno izkaznico, št.
1427941. gnj-160437
Sušnik Ivan, Žaga 3, Stahovica, osebno
izkaznico, št. 001206930. gne-160042
Svetlin Dovšak Nina, Reber 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000368345.
gni-160238
Šabani Gjemila, Ulica I. Tankovske
Brigade 2, Sežana, osebno izkaznico, št.
000727156. gnr-160179
Šartelj Mira, Turjaško naselje 7, Kočevje, osebno izkaznico, št. 001480920.
gnw-160324
Šavli Nik, Ulica Simona Kosa 3, Tolmin, osebno izkaznico, št. 001648909.
gni-160588
Šinko Niko, Kunova 37/a, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 172600.
gnx-160448
Šinkovec Aleš, Klenik 10, Vače, osebno
izkaznico, št. 000254093. gnw-160649
Šipoš Tomaž, Ul. Štefana Kovača 22,
Beltinci, osebno izkaznico, št. 1511245.
gnm-160284
Širca ALbert, Senina pot 5, Portorož - Portorose, osebno izkaznico, št.
000005700. gnk-160286
Škapin Ema, Povir 4, Sežana, osebno
izkaznico, št. 001432041. gnx-160473
Škapin Matej, Povir 4, Sežana, osebno
izkaznico, št. 000738640. gnw-160474
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Škrabanja Valentin, Karantanska 2,
Domžale, osebno izkaznico, št. 49355.
gnh-160064
Škufca Dragica Tanja, Zavrtače 3, Višnja Gora, osebno izkaznico, št. 000807870.
gnn-160558
Šnabl Silvestra, Frankolovska 5, Maribor, osebno izkaznico, št. 001626620.
gnj-160387
Šohar Vojko, Mladinska ulica 6, Kidričevo, osebno izkaznico, št. 001466590.
gnh-160289
Štraus Pečar Metka, Ulica v kokovšek 56, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1562370. gnh-160164
Štrukelj Štefan, Ulica v Kokovšek
51, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000506638. gnn-160408
Taškar Anton, Mavčiče 14, Mavčiče, osebno izkaznico, št. 001081312.
gnv-160300
Tomažič Brigita, Gabrk 2A, Obrov, osebno izkaznico, št. 000249469. gnz-160646
Topić Ana, Ulica Koroškega bataljona 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000570275. gny-160372
Toplak Marta, Krčevina pri Vurbergu
74, Ptuj, osebno izkaznico, št. 663431.
gnu-160426
Urbančič Sonja, Vilharjeva 2, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 1597035.
gnn-160058
Vaupotič Irena, Gorenja trebuša 60,
Slap ob Idrijci, osebno izkaznico, št.
1765202. gnf-160441
Veligošek Radivoj, Zabukovica 12E,
Griže, osebno izkaznico, št. 001363815.
gnr-160479
Velikonja Mirjana, Jelični vrh 33, Idrija, osebno izkaznico, št. 000337824.
gny-160622
Velikonja Patrik, Jelični vrh 33, Idrija, osebno izkaznico, št. 001236668. gnz-160621
Velušček Denis, Srebrničeva 20,
Deskle, osebno izkaznico, št. 1728629.
gnw-160274
Verstovšek Nataša, Kajuhov dvor
6, Grosuplje, osebno izkaznico, št.
000017353. gnm-159984
Veršič Ida, Ulica bratov Greifov 20,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000945842.
gnx-160198
Viher Tina, Komenskega 24, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000514090.
gnd-160568
Vnuk Gregor, Prekmurska ulica 44,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000302861.
gnx-160298
Vocovnik Miroslav, Gornji Dolič 72,
Mislinja, osebno izkaznico, št. 001083859.
gnt-160052
Vodnik Andreja,
Prebačevo
68,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000349701.
gns-160653
Vogrin Konrad, Veronikova cesta
7, Orehova vas, osebno izkaznico, št.
001621074. gnf-160141
Vrčko Tanja, Kidričeva 82, Trzin, osebno
izkaznico, št. 000325926. gno-160632
Vrečko Valerija, Tomšičeva ulica 44,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000234830. gnj-160312
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Vrtačnik Dejan, Soteska 113, Kamnik, osebno izkaznico, št. 001536205.
gno-160657
Weber Matevž, Breg pri Polzeli 100,
Polzela, osebno izkaznico, št. 001396696.
gnd-160468
Zadravec Štefan, Prijateljeva 14, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000185179.
gnm-160559
Zavec Andrej, Grajska cesta 31, Kanal, osebno izkaznico, št. 001268440.
gno-160082
Zdravje Urška, Hrvatini 216 B, Ankaran - Ankarano, osebno izkaznico, št.
001531709. gnn-160187
Zibelnik Stanislav, Ljubljanska cesta 96,
Horjul, osebno izkaznico, št. 001711320.
gnm-160384
Zlobec Borut, Kazlje 7, Sežana, osebno
izkaznico, št. 1187819. gnl-160060
Zorko Igor, Trg francoske revolucije 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000128040. gnr-160329
Zorman Martin, Spodnja Velka 24,
Zgornja Velka, osebno izkaznico, št.
000407001. m-969
Zorn Ljubo, Prvačina 121C, Prvačina, osebno izkaznico, št. 000786192.
gnb-160395
Zrinski Marjeta, V. Pilona 16, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
1548330. gnq-160280
Zupan Blaž, Ljubljanska 19B, Maribor, osebno izkaznico, št. 001117925.
gnb-160495
Zupan Jaka, Šuceva ulica 8, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
001203885.
gnx-160548
Zupan Maja, Šuceva ulica 8, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
000972501.
gnz-160546
Zupan Manca, Šuceva ulica 8, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
001753055.
gny-160547
Zupančič Leopold, Bistrica 16, Šentrupert, osebno izkaznico, št. 000693816.
gnf-160341
Žitnik Anton, Jegriše 60, Vodice, osebno
izkaznico, št. 000985248. gns-160128
Žitnik Maja, Orlova 22, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000831522.
gnm-160359

Vozniška dovoljenja
Andrić Goran, Mestni trg 7, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1486615, reg. št. 36358, izdala UE Domžale. gnu-160376
Antić Mitar, Klinetova ulica 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
439674, reg. št. 49398, izdala UE Maribor.
gnq-160105
Anžel Štamol, Polica 10, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S567116,
reg. št. 108315. gnv-160625
Arsenić Bojan, Brodarjev trg 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1795499, reg. št. 234767. gnb-160445
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Bajrić Almir, Frankovo naselje 68, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 23085, izdala UE Škofja Loka.
gnb-160420
Baloh Mihelca, Srednja vas 55, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 906,
izdala UE Kamnik. gny-160422
Barukčić Bojana, Partizanska ceta 12 A,
Rakek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001108650, reg. št. 9809. gni-160563
Berčič Stanislav, Cesta na Vrhovce
75, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. S42555, reg. št. 3521.
gng-160015
Bergamasco Sergio, Prešernova cesta 5A, Izola - Isola, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 5594, izdala UE Izola.
gny-160126
Berginc Nonino Klementina, Brestovica 112, Komen, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 18133, izdala UE Sežana.
gny-159997
Blažič Tanja, Stranska vas 26A, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 39642, izdala UE Novo mesto.
gnx-160348
Bojić Goran, Beblerjev trg 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1371275, reg. št. 235574. gnp-160656
Borišek Boris, Rodež 2, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1086387, reg. št. 9798, izdala UE Zagorje ob Savi. gnl-160635
Božičič Snežana, Šared 28D, Izola Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9454, izdala UE Izola. gnv-160350
Bric Aleš, Budanje 2G, Vipava, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S1598396, reg. št. 12023, izdala UE Ajdovščina. gnu-160455
Cepak Ksenija, Agrarne reforme 8,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 28876, reg. št. 25514.
gnm-160334
Čad Veronika, Študljanska cesta 54,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000700147, reg. št. 8033, izdala UE
Domžale. gnm-160234
Čede Greti, Rogoška ulica 13, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1291639, reg. št. 78863. gnf-160191
Črešnar Anita, Partizanska 2, Radlje ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1056974, reg. št. 9839. gnd-160493
Čretnik Božena, ULica Batov Vošnjakov
3, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S341644, reg. št. 24630. gnd-160118
Dagri Ljudmilo, Prisoje 6, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, št. SI62116,
reg. št. 9635. gnp-160231
Debeljak Deneb, Šorlijeva ulica 8,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1464450, reg. št. 48862, izdala UE Kranj.
gne-160342
Dekleva Jasmina, Cesta pod Slivnico
4A, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S1668439, reg. št.
11815. gnr-160404
Delalić Rašid, Ulica G. Delčeva 9, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH,
št. S000019469, reg. št. 60751, izdala UE
Maribor. gnj-160537

Domanič Anamarija, Vlahovičeva 1, Ankaran - Ankarano, vozniško dovoljenje, št.
SI62435, reg. št. 25093. gnt-160527
Domazet Zdravko, Ivana Suliča 4A,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 43930, izdala UE Nova
Gorica. gnx-160223
Dudek Siniša, Ul. Šercerjeve brigade
5, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001221536, reg. št. 99632, izdala UE
Pesnica. m- 966
Đaković Jovan, Ig 89, Ig, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S1367218, reg. št.
234545. gnr-160629
Festić Lejla, Strossmayerjeva ulica 34,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1126704, reg. št. 110777. gnb-160120
Feuš Kristjan, Vidanovci 7, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BFGH, št. S1940060, reg. št.
12826. gnp-160006
Fišer Zlatko, Obrežna ulica 55B, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S001534485, reg. št. 57652. gni-160613
Flaker Vitold, Žoglarjeva ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1618441, reg. št. 191705. gnl-160035
Furlanič Tomaž, Glagoljaška 1B, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI34908, reg. št. 27841. gnk-160586
Gederer Nataša, Gašperšičeva ulica
21, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S2079494, reg. št. 214190.
gnq-160255
Glavnik Barbara, Preloška cesta 24,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001263662, reg. št. 28454, izdala UE
Domžale. gnp-160406
Gnidovec Marejka, V dolini 28, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1134810, reg. št. 201771. gnq-160330
Gojkovič Jožica, Gajzerjeva 21, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
535221, izdala UE Ptuj. gng-160090
Goli Andrej, Pot na Orle 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1865129, reg. št. 243893. gnz-160246
Gregorič Mihael, Kal 10, Zagradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1252961,
reg. št. 19165, izdala UE Grosuplje.
gnd-160168
Grilc Eva, Dvoržakova ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S2094118, reg. št.
154988. gnm-160259
Griljc Marija - Ana, Lobodova ulica 3,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000037926, reg. št. 7430, izdala UE
Kamnik. gnq-160055
Guštin Luka, Kunaverjeva ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1988800, reg. št. 196973. gnf-160266
Hafner Roman, Globoko 3, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S1790295, reg. št. 15411. gnl-160010
Heybal Pia, Preglov trg 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1491666, reg. št. 218296. gnu-160576
Hirschberger Borut, Kasaze 2, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S141140,
izdala UE Žalec. gnq-160555
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Hofman Dubravko, Brodarjev trg 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1012949, reg. št. 80099. gni-160038
Hren Andrej, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S2026971, reg. št. 104241. gnm-160584
Hribar Janko, Špitalič 38, Motnik, vozniško dovoljenje, kat. FBGH, št. S001583711,
reg. št. 12339. gnk-160636
Husanović Rasim, Rudarska 10, Kisovec, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, reg. št. 1763598, izdala UE Zagorje
ob Savi. gno-160207
Jager Barbara, Na Jami 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1065468, reg. št. 210227. gnc-160644
Jamšek Darja, Miren 142D, Miren, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 18004,
izdala UE Nova Gorica. gnq-160530
Jarc Albin, Dol. Globodol 16, Mirna
Peč, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BCEFGH, reg. št. 31125, izdala UE Novo
Mesto. gnh-160218
Jonko Bojnec Marija, Langusova ulica
26, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1414109, izdala UE Ptuj. gnn-160008
Jurjevec Lidija, Kolodvorska ulica 12A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1049814, reg. št. 208171. gnw-160599
Juršič Špela, topniška 45, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1206547, reg. št. 20382. gni-160638
Kastelic Alojz, Polica 7, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BFGH,
št. S1960729, reg. št. 17667, izdala UE
Grosuplje. gnh-160639
Kegl Edvard, Macunova 28, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S911867, reg. št. 3813. gnu-160326
Kerle Zdenka, Loka pri Framu 4,
Fram, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BFGH, št. S1738786, reg. št.
62236. gnd-160193
Kermavc Darko, Vinarje 102, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S2045009, reg. št. 68517, izdala
UE Maribor. gnz-160496
Ketiš Vera, Ptujska 187/B, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S442030,
reg. št. 30845. gnj-160112
Klabič Sandi, Cesta 1. Maja 83, Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S1386541,
izdala UE Jesenice. gnj-159987
Kmetec Nataša, Ljubstava 32, Videm
pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1554338, izdala UE Ptuj. gno-160007
Kocovnik Miroslav, Gornji Dolič 72, Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
reg. št. 3792, izdala UE Slovenj Gradec.
gnt-160002
Kogovšek Marko, Kamnogoriška 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S1869304, reg. št.
219511. gny-160022
Kogovšek Primož, Pot na Fužine
47, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1138720, reg. št. 215518.
gnm-160184
Kok Jožef, Homec 13A, Nova Cerkev, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S1561080, reg. št. 275. gne-160317

Št.

Kolar Manuela, Prešernova ulica 4,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 20195, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnd-160318
Kolar Urška, Škalce 97, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13789. gnm-160209
Kolenc Špela, Brodarjev trg 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1592734, reg. št. 253815. gne-160417
Koleša Tina, Senožeti 41D, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1460253, reg. št. 242829. gnj-160337
Kolmanič Irena, Rožički vrh 86, Sveti
Jurij ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, reg. št. 8804, izdala UE
Gornja Radgona. gnl-160210
Korat Mitja, Meža 117, Dravograd,
vozniško dovoljenje, reg. št. 4078.
gnv-160475
Koren Rudolf, Partizanska c. 11, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
S83510, reg. št. 4514. gnq-160605
Korošec Janez, Goričica 6, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 3325/13, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnd-160618
Korošec Miha, Opekarnikška 12B, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. S1242626,
reg. št. 44759. gnv-160304
Kos Breda, Tumova 39, Škofja vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S880528,
reg. št. 13006. gnt-160327
Kos Dejan, Borštnikova ulica 13, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S001170555, reg. št. 81198. gnm-160109
Košar Ferdinand, Efenkova ulica 28,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S915221, reg. št. 44253. gnw-160149
Košir Karol, Dol pri Borovnici 19, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
4772, izdala UE Vrhnika. gnt-160427
Košir Urška, Ulica Janka Puclja 1,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1634710, reg. št. 56769, izdala UE Kranj.
gnc-160119
Kovaljev Tadej, Šentrupert 38, Šentrupert, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S1732555, reg. št. 11230, izdala UE
Trebnje. gnj-160637
Kozar Vasilij, Lepi Pot 14C, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1966099, reg. št. 248138. gnv-160575
Kranjec Kristjan, Tunjiška cesta 2C,
Kamnik, vozniško dovoljenje, št. S1259547,
reg. št. 20557. gnx-160123
Kranvogl Miliboj, Zgornja Volčina,
Voličina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000037887, izdala UE Maribor.
gnu-160001
Križaj Ziljana, Hrenova ulica 24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S2028281, reg. št. 72618. gns-160628
Kukovičič Dušan, CKO 10, Senovo,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 9087, izdala UE Krško. gnz-160096
Kunst Anton, Šalovci 44, Središče ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 2295, izdala UE Ormož.
gnv-160529
Kunst Tatjana, Vodovodna ulica 37,
Selnica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
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ABGH, št. S001956163, reg. št. 5422, izdala UE Ruše. m-964
Kurnik Jure, Jareninski Dol 41, Jarenina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001409892, reg. št. 11154, izdala UE
Pesnica. m-989
Lampe Miha, Ižanska cesta 69E, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1297467, reg. št. 200433. gnn-160583
Leban Mitja, Gregorčičeva ulica 4, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S936104, izdala UE Tolmin. gnz-160221
Leban Verka, Ozeljan 57A, Šempas, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 31342, izdala UE Nova Gorica.
gnu-160226
Ledinek Leon, Zadobrova 84, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S554442, reg. št. 38103. gnh-160114
Ledinek Tanja, Graščogorska cesta
15, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S001961804, reg. št.
6895. gng-160115
Lesica Matej, Kozarno 1, Dobrovo v Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
45209, izdala UE Nova Gorica. gnp-160356
Link Marjan, Birna vas 6, Šentjanž, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št. 5921.
gnu-160101
Lipovača Zlatko, V Zavoju 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCDGH, št.
S574203, reg. št. 42902, izdala UE Maribor. gnt-160577
Ljubić Stanislav, Tartinijeva 12, Izola Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 4849, izdala UE Izola. gnv-160225
Lokajner Stanislav, Mihelca 21, Šmartno
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S1652762, izdala UE Litija. gnf-160366
Lotič Irena, Bilje 90C, Renče, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 2699, izdala
UE Nova Gorica. gnx-159998
Lovše Jure, Bušeča vas 35/a, Cerklje ob
Krki, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 13914, izdala UE Brežice. gnw-160099
Lukan Domen, Cesta Talcev 13, Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S1175860,
izdala UE Jesenice. gnw-160124
Lukež Andrej, Lahomšek 18, Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S035049. gnw-160299
Lukša Jernej, Ulica Pohorskega bataljona 197A, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S1617307, reg. št. 256567.
gnt-160552
Lupša Olga, Kokoriči 26, Križevci
pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje, št.
S1606308. gnq-160005
Majcen Dijana, Celjska 34, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 15436, izdala UE
Slovenj Gradec. gnh-159989
Majetič Robert, Ul. A. Salmičeve 43B,
Leskovec pri Krškem, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, reg. št. 21984. gno-160607
Majstorović Slaviša, Slavka Gruma
48, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 41415. gnl-160335
Malnar Maja, Ulica 28. Maja 67, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št.
S1865334, reg. št. 263713. gnf-160566
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Malovrh Janez, Koreno nad Horjulom
15, Horjul, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1193081, reg. št. 190673. gnh-160264
Markovčič Graga, Hlebce 35, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S1524089,
reg. št. 28172. gnh-160214
Markovič Mojca, Brilejava ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1243607, reg. št. 222832. gnt-160252
Marković Boris, Clevelandska ulica 47,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S1418958, reg. št. 236850. gnd-159993
Marković Marko, Cesta Španskih borcev 45B, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S999740, reg. št. 209711.
gnd-160343
Marolt Gregor, Soussenska ulica
27, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1234493, reg. št. 223531.
gnq-160180
Marolt Peter, Soteska pri Moravčah 12,
Moravče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001474506, reg. št. 30626. gnz-160596
Martić Srđan, Rižana 43, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
izdala UE Koper. gno-160582
Medvešek Rok, Čopova 12, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1382832, reg.
št. 43276. gnm-160609
Mežnar Mitja, Goričica pri Ihanu 24,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000781369, reg. št. 23088, izdala UE
Domžale. gnc-160344
Miklavc Alja, Cesta IV/025, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1195980, reg. št. 27338, izdala UE Velenje.
gnq-160080
Mlakar Milanka, Ulica Ivana Turšiča 1,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 6080, izdala UE Sežana. gns-160028
Mlinšek Simona, Pekre, Ipavčeva ulica
10, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1645171, reg. št. 123526, izdala UE
Maribor. gnf-160091
Mohar Boris, Tavčarjeva ulica 23, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, reg. št. 31325, izdala UE Škofja Loka.
gnj-160412
Mrzel Ljubič Marija, Tesovnikova ulica
61, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S1717594, reg. št. 225214.
gnd-160418
Mwgiaj Shaqir, Strahinj 15, Naklo, vozniško dovoljenje, št. S809977. gno-160532
Napotnik Gregor, Brdo 24, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 13724. gnm-160484
Nježić Danila, Erjavčeva 18, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 25575, izdala UE Nova Gorica.
gnz-159996
Oblonšek Janez, Knupleževa ulica 10,
Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SA000211991, reg. št. 1961. m-980
Omejec Jože, Studenčice 48, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1822726, reg. št. 231485. gnh-160414
Orehovec Alenka, Tesovnikova ulica 98,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1138297, reg. št. 215186, izdala UE
Ljubljana. gnb-160370
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Palič Zlatko, Slovenska 5, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 27050.
gng-159990
Paljk Aleks, Vrtovin 120, Črniče, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S1599220,
reg. št. 16017. gnm-160459
Pavlič Marija, Dobrova 37, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 34496.
gny-160197
Pavlin Vesna, Trčova 10, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S000915762,
reg. št. 46384. gnh-160389
Pečnik Jožef, Gibina 43A, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S79369, reg. št. 748. gnb-159995
Perne Joži, Pod strahom 18, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1792580, reg. št. 128859, izdala UE Ljubljana. gnp-160156
Petje Medved Jasna, Zavrstnik 49,
Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1323289. gnp-160131
Petovar Stanko, Pristava 11A, Črna na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 8518, izdala UE Ravne na Koroškem. gns-160353
Pignar Rajko, Zamušani 29B, Gorišnica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S153379, izdala UE Ptuj. gng-160215
Platovšek Zdenka, Levec 22, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1830053. gns-160203
Podbregar Nika, Šaleška cesta 2A,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1682852, reg. št. 32286.
gnd-160143
Polajnar Peter, Ulica Gubčeva Brigade
61, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1042724, reg. št. 207162. gnk-159986
Poljanc Neža, Sebenje 94, Križe,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S002041050, reg. št. 11672, izdala UE
Tržič. gni-159988
Popović Dragana, Pot na Rakovo jelšo
157, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S1868754, reg. št.
264214. gnv-160375
Požar Jure, Kopriva 21D, Dutovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 15800,
izdala UE Sežana. gnb-160349
Predikaka Franc, Grajena 30, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S1306469, izdala UE Ptuj. gnb-160220
Prungl Nika, Zg. Grušovlje 34/a, Šempeter v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1400884, izdala UE
Žalec. gnt-160102
Pucelj Jože, Papirniški trg 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1866405, reg. št. 52081. gnx-160173
Rade Sekulić, Ulica Bratov Hvalič 71,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. AB,
reg. št. 33307, izdala UE Nova Gorica.
gne-160217
Radšel Silvestra, Kompole 67, Štore,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
20416. gnk-160386
Rakovič Slobodan, Kidričeva ulica 7,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1731246, reg. št. 14056,
izdala UE Kočevje. gnr-160154

Rapič Olga, Zgornja korena 53, Zgornja Korena, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1861920, reg. št. 97600.
gnb-160195
Rauter Aleksander, Črešnjevci 139,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 15014, izdala UE Gornja
Radgona. gnk-160211
Rebernik Dejan, Borštnikova 45, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h BGH, št. S2044511, reg. št. 129234.
gnt-160302
Rebernik Karolina, Ulica bratov Vošnjakov 14, Celje, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 2240. gny-160147
Reberšak Ferdinand, Kačeva 6, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
986529, reg. št. 20836. gnu-160076
Reberšak Milan, Kratka ulica 7, Šempeter v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 791702, izdala UE Žalec.
gnd-160093
Rekič Matjaž, Žlebe 1B, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S1250220,
reg. št. 199038. gnz-160421
Rezar Franc, Dolenja vas 156, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S357940, izdala UE Žalec. gnp-160306
Rok Miha, Gortanova 20, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 45022, izdala UE Nova Gorica.
gnz-160021
Sadiković Hamza, Gorica 25, Moravče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1551980, reg. št. 37627, izdala UE Domžale. gnr-160654
Sajovic Tomaž, Vodnikova cesta
126, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1482433, reg. št. 105468.
gnk-160136
Sedej Božidar, Dolenjska cesta 38,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1943305, reg. št. 63126. gnj-160237
Selovski Klemen, Brodarska 14, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1466133. gnr-160379
Simanković Vesna, Jakopičeva ulica
4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S1819935, reg. št.
207915. gnx-160598
Skvarča Klemen, Smrečje 25, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
17200, izdala UE Vrhnika. gnu-160251
Slak Aleša, Brodarjev trg 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1342936, reg. št. 230703. gny-160647
Slatinšek Matjaž, Ob Gozdu 38, Lenart
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S001450079, izdala UE Lenart.
gne-160017
Smogavc Alojz, Gorica pri Oplotnicu
45, Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S001938795, reg.
št. 24485, izdala UE Slovenska Bistrica.
m-973
Softić Jasmin, Železničarska pot 5,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 29685, izdala UE Nova Gorica. gnv-160125
Srebrnić Ljudmila, Ceglo 68, Dobrovo
v Brdih, vozniško dovoljenje, kat. ABF,
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reg. št. 6363, izdala UE Nova Gorica.
gny-160347
Stanković Marko, Celovška cesta
287, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1618461, reg. št. 182717.
gnp-160631
Starič Tanja, Dragočajna 2/b, Smlednik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1826454, reg. št. 263352, izdala UE Ljubljana. gnk-160561
Stavanović Saša, Zikova ulica 1, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGHC, št.
001509594, reg. št. 19217, izdala UE
Kamnik. gnk-160436
Stepančič Simon, Bilje 122, Renče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 46755,
izdala UE Nova Gorica. gnt-160352
Stojan Ivan, Loška vas 1, Štore, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S1446338,
reg. št. 40993. gni-160363
Stradar Gašper, Na selah 7, Dol pri
Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 7678. gny-160222
Svenšek Aleš, Gasilska ulica 5, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S001773434, reg. št. 3165, izdala UE
Ruše. m-977
Šabeder Vilibald, Zgornji Duplek 92B,
Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDEGH, št. S872177, reg. št. 80279.
gnc-160194
Šavorn Jože, Dole 21, Suhor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S001699774, reg. št. 6343, izdala UE Metlika. gnh-160014
Šenica Marjanca, Jurka vas 10, Straža,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
23040, izdala UE Novo mesto. gni-160013
Škerić Mumin, Kamnica 16, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št. S1964007, reg. št. 1964007.
gnd-160543
Škopič Jurij, Hudovernikova ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S973303, reg. št. 52535. gnp-160381
Škrjanec Jakob, Kovinarska 24, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
609, izdala UE Kamnik. gnh-160039
Šorci Tomaž, Bukovje 41A, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št.
16289, izdala UE Postojna. gnw-160224
Šparmblek Anica, Trbinjska ulica
16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S1829278, reg. št. 188655.
gnb-160045
Štamec Darja, Vukovski dol 33A, Jarenina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001326915, reg. št. 11940. m-982
Štern Simon, Kovačičeva 1B, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
59631, izdala UE Kranj. gnp-160531
Štraus Božidar, Vrhov dol 23, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S001072791, reg. št. 98274. gnn-160108
Štraus Pečar Metka, Ulica v kokovšek
56, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 2086047, reg. št. 54464, izdala UE Ljubljana. gni-160163
Štrukelj Štefan, Ulica v Kokovšek 51,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S633154, reg. št. 43826. gnm-160409

Št.

Štuhec Uroš, Tacenska cesta 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S2029536, reg. št. 162078. gnf-160241
Šuštaršič Andrej, Trebinjska ulica
8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S1990565, reg. št. 101917.
gnc-160544
Tašner Ferdinand, Lackova 42, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1126658, reg. št. 40783, izdala UE Maribor. gne-160617
Testen Robert, Pinirska 9, Solkan, vozniško dovoljenje, kat. AB, reg. št. 36460,
izdala UE Nova Gorica. gnf-160216
Topler Mitja, Ulica Kribiševih 95, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h GH, št. S1974847, reg.
št. 128305. gnu-160651
Tuške Ludvik, Radmožanci št. 32, Dobrovnik - Dobronak, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BCEFG, reg. št. 2980,
izdala UE Lendava. gns-160303
Vaupotič Irena, Dolenja trebuša 60,
Slap ob Idrijci, vozniško dovoljenje, št.
S1978058, izdala UE Tolmin. gnu-160351
Veingerl Vesna, Orešje 164, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S597967,
izdala UE Ptuj. gnm-160009
Velikonja Mirjana, Jelični vrh 33, Idrija,
vozniško dovoljenje, št. S001414763, reg.
št. 11967. gnj-160487
Velikonja Rožič Barbara, Istraska cesta
109, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. SI64076, reg. št. 30163,
izdala UE Koper. gnc-160219
Verstovšek Nataša, Kajuhov dvor 6,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1131522, reg. št. 19584, izdala UE
Grosuplje. gnn-159983
Veselinov Malin, Vrbje 100/c, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1563137, izdala UE Žalec. gnp-160106
Voglar Damijana, Oblakova 20, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S341527, reg. št. 29093. gnb-160145
Volavšek
Andreja,
Tomšičeva
1, Žalec, vozniško dovoljenje, kat.
A-50km/h, BGH, št. s 1903493, izdala UE
Žalec. gnw-160103
Vončina Luka, Golarjeva ulica 5, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1493038, reg. št. 112245, izdala UE Maribor. gne-160092
Vrtačnik Dejan, Soteska 113, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S001745381, reg. št.
19657. gnn-160658
Vujanović Milomir, Ulica Rudija Papeža 30, Kranj, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S1560902, reg. št. 50346, izdala UE Kranj. gne-159992
Waiss Zlatko, Jocova ulica 12, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGFH, št.
S1935927, reg. št. 61213. gnl-160310
Zelenik Saša, Ulica Franca Benedičiča 2B, Jesenice, vozniško dovoljenje, št.
S1101759, izdala UE Jesenice. gnt-160127
Zibelnik Stanislav, Ljubljanska cesta
96, Horjul, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S2029776, reg. št. 131501.
gnn-160383
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Zidanšek Roman, Trubarjeva 11, Laško, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S1218243. gne-160492
Zorec Matej, Mala vas 23D, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S999713, reg. št. 209688. gnt-160627
Zorn Ljubo, Prvačina 121C, Prvačina,
vozniško dovoljenje, kat. AB, reg. št. 18109,
izdala UE Nova Gorica. gnl-159985
Zupan Blaž, Ljubljanska ulica 19B, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S670861, reg. št. 91007. gnb-160320
Zupan Maja, Šuceva ulica 18, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1567908, reg. št. 50828, izdala UE Kranj.
gnq-160355
Žitnik Maja, Orlova 22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S1778721, reg. št. 184849. gnk-160361

Zavarovalne police
Andrić Goran, Mestni trg 7, Domžale,
zavarovalno polico, št. AO 00101689906,
izdala
zavarovalnica
Slovenica.
gnq-160380
Bačar Ivan, Mihovec 7, Novo mesto,
zavarovalno polico, št. 0911782, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gns-160528
Berič Siniša, Gogalova 10, Kranj, zavarovalno polico, št. 279624, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnb-160545
Čubrilović Zoran, Mucherjeva ulica 6,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 251498
s trajanjem 24.5.2004-5.4.2005 s 50%
popustom, izdala zavarovalnica Tilia d.d..
m-983
Đukanović Vojo, Ljubljanska cesta
85, Domžale, zavarovalno polico, št.
0923346, izdala zavarovalnica Tilia d.d..
gny-160572
Erjavec Barbara, Cesta na Brod 26,
Ljubljana-Črnuče, zavarovalno polico, št.
041004060, izdala zavarovalnica Tilia d.d..
gnc-160244
Florjančič Dušan, Pernetova ulica 6,
Radomlje, zavarovalno polico, št. 646479,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d..
gni-160138
Gajzer Magdalena, Lovska 27, Miklavž
na Dravskem polju, zavarovalno polico, št.
00101 624984, izdala zavarovalnica Slovenica. m-979
Gašparič Stanislav, Tomažočeva 10,
Miklavž na Dravskem polju, zavarovalno
polico, št. AO 624809, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.. gnn-160358
Jeraj Ciril, Žigonja vas 53, Križe, zavarovalno polico, št. AP 00101497068.
gnm-160134
Jeras Uroš, Ljubljanska 3C, Kamnik, zavarovalno polico, št. AO627477.
gng-160340
Kolenc Ivan, Rojčeva 20, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 754163, izdala zavarovalnica Tilia d.d., Novo mesto. gnt-160152
Memon Slavec Ema, Dolina 162, 34018
Dolina, zavarovalno polico, št. 842865, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnq-160434
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Miklič Dejan, Nad Mlini 29, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. 635182.
gnm-160534
Močnik Uroš, Molkov trg 3, Borovnica,
zavarovalno polico, št. 711108, izdala zavarovalnica Slovenica. gnq-160155
Muzga Pika, Lancovo 50, Radovljica,
zavarovalno polico, št. 276164 z veljavnostjo od 22.6.2004 do 10.2.2005, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnr-160129
Pevec Lado, Župančičeva 10, Kranj,
zavarovalno polico, št. 823940, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnj-160012
Popović Milanka, Pot na Rakovo jelšo
157, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
713328, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d.. gnt-160377
Russ d.o.o., Kolodvorska 9, Ribnica, zavarovalno polico, št. 41401000115, izdala
zavarovalnica Slovenica. gny-160526
Štuhec Uroš, Tacenska cesta 10, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 680471, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gne-160242
Vujanović Kosta, Ulica Rudija Papeža 30,
Kranj, zavarovalno polico, št. 720404, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gns-160228

Spričevala
Badovinac Nada, Trdinova 19, Novo
mesto, spričevalo 3. letnika Tehnične Gimnazije Novo mesto. gnu-160201
De Reggi Magdalena, Prule 3, Ljubljana, strokovni izpit za višjega radiološkega
tehnika, izdalo Ministrstvo za zdravje 27. 2.
1995. gnl-160239
Dolar Zdenka, Zg. Dobrava 20, Kamna Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu
Ekonomske srednje šole Kranj, izdano leta
1972, izdano na ime Rakovec Zdenka.
gnn-160208
Fras Silvester, Kvedrova ulica 5, Ptuj,
diplomo Srednje kmetijske šole mehanizacije Maribor, smer tehnik kmetijske mehanizacije leta 1986/1987. m-978
Gogič Gordana, Goriška ulica 1A, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu 1. gimnazije Maribor, izdano leta 1992. m-984
Goznik Marjetka, Gačnik 25, Pesnica pri
Mariboru, indeks, o knčani Srednji agroživilske šole Maribor tozd kmetijska šola leto
izdaje 1985 v MB. m-976
Honinghann Primož, Cankarjeva 6D,
Maribor, spričevalo 2. letnik I. gimnazije
Celje, izdano leta 1993. gng-160540
Horvat Darja, Radoslavci 12, Mala Nedelja, spričevalo osnovne šole Mala Nedelja. gnh-160339
Jankovič Dolores, Podpeška 187, Brezovica pri Ljubljani, spričevalo o zaključnem
izpitu ,spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Bežigrad v Ljubljani, izdano leta 1978 zakljucni in 3.letnik leta 1977. gnc-159994
Jovanović Filip, Borova vas 31, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika SŠGT smer kuhar, izdano leta 1997 in 1998. m-972
Klavž Nataša, Suhi Vrh 2, Prevalje, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ravne, izdano
leta 2003. gnf-160016
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Klobasa Marija, Negova 106, Spodnji
Ivanjci, spričevalo 1. letnika srednje trgovske šole Maribor, izdano leta 2001. m-974
Koren Mitja, Leskovec 26, Pragersko,
spričevalo 5. predmeta - angleščina pri poklicni maturi na 2. gimnaziji Maribor, izdano
leta 2003. m-988
Koren Mitja, Leskovec 26, Pragersko,
spričevalo 4. letnika on maturitetno spričevalo Srednje prometne šole Maribor,
izdano leta 2003. m-987
Kuzma Jasna, Rankovci 17, Tišina, spričevalo 1. letnika CPŠ tekstilna šola Murska
Sobota, izdano leta 2001. gnp-160331
Kvas Matej, Lednova 17, Slovenska Bistrica, spričevalo osnovne šole Poh. odred
Slovenska Bistrica, izdano leta 1997.
gnj-160362
Ledinšek Mitja, Bunčani 18, Veržej, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
kmetijske mehanizacije Maribor, izdano
leta 1992. gnh-160539
Levstek Janja, Zasavska cesta 65, Ljubljana-Črnuče, spričevalo 3. letnika Srednje
gradbene in ekonomske šole, program
ekonomsko - komercialni tehnik, izdano
leta 1994. gnb-160570
Lumpert Mateja, Lešnica 18, Otočec,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Novo mesto, izdano leta 2004. gnl-160135
Medved Karl, Limbuška cesta 56, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ
Maribor - mehanik vozil in vodnih sredstev,
izdano leta 1991. m-985
Mučić Ivan, Podkom 4, Gornji grad, spričevalo o zaključnem izpitu poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča. gnn-160233
Mujić Nesib, Pridjel 2, 74000 Doboj BIH, spričevalo o zaključnem izpitu , 1., 2.,
in 3. letnik poklicne gradbene šole Ivana
Kavčiča. gni-160213
Pikovnik Sabina, Kovorska cesta 21,
Tržič, spričevalo 1. letnika Ekonomske
Gimnazije Kranj. gnn-160133
Prinčič Aleš, Prisoje 4, Koper - Capodistria, maturitetno spričevalo Gimnazije
Koper. gnc-160019
Rakar Andreja, Cesta na Brdo 13, Ljubljana, obvestilo o uspehu pri maturi in spričevalo 4. letnika srednje zdravstvene šole
v Ljubljani. gnc-160569
Rudolf Janja, Cesta na Markovec 4,
Koper - Capodistria, spričevalo 4. letnika
Srednje šole za oblikovanje in fotografijo v
Ljubljani, izdano leta 2003. gnz-160571
Rus Klemen, Spodnje Brezovo 14,
Višnja Gora, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna
gorica, Srednja strokovna in poklicna šola,
izdano leta 1999. gno-160432
Senčur Mitja, Stražarjeva ulica 40,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Poljane. gnm-160159
Sulić Meho, Loke pri Zagorju 40, Kisovec, diplomo srednje gradbene šole
Ivana Kavčiča v Ljubljani, številka diplome
70/982/83. gnj-160262
Šaula Ljubiša, Kurirska pot 1A, Jesenice, diplomo Srednje Gradbene šole Ivana
Kavčiča v Ljubljani, izdana 22.06.1988.
gnb-159999

Švehla Peter, Krajničičeva 4, Maribor,
spričevalo 3. letnika 1. gimnazije Maribor,
izdano leta 2004. m-971
Tašković Iztok, Ziherlova ulica 8, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Trbovo v
Ljubljani, izdano leta 1998. gnv-160175
Tičić Živorad, Železnikova 10, Maribor,
spričevalo 1., 2., 3., in zaključno spričevalo GŠC Maribor, izdano leta 1971-1974.
m-986
Vodeb Jerneja, Stari trg 251A, Slovenj
Gradec, spričevalo 1. letnika poklicne in
srednje ekonomsk šole - smer prodajalec,
izdano leta 2002. gnq-160230
Zabukovnik Zoran, Andraž 25A, Polzela, spričevalo 4. letnika Srednje strokovne in poklicne šole Celje za šolsko leto
2002/2003-program strokovnega izobraževanja Prometni tehnik, izdano leta 2003.
gnv-160004
Zupan Klemen, Preska 14, Grosuplje,
maturitetno spričevalo Srednja gradbena
ekonomska in geodetska šola - ekonomska
gimnzija, izdano leta 2002. gng-160565
Žugelj Janez, Otok 11, Gradac, diplomo
centra srednjih šol Domžale - poklicana
kovinarska za poklic monter vodovodnih
naprav. gnx-160248
Žunter Amalija, Nizka 17, Rečica ob
Savinji, indeks, št. 11100070529, Višja
strokovna šola DOBA - poslovni sekretar
leto izdaje 2003. gnp-160606

Ostali preklici
Božič Dušan, Gradišče 33, Vipava, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-867/99, VČ 247/99, izdala RS Ministrstvo za promet uprava RS za pomorstvo
Koper. gnv-160525
Bržan Dino, Sp. Škofije 14A, Škofije,
delovno knjižico. gnn-160533
Byrzić Šefket, Sečovlje 54, Sečovlje Sicciole, delovno knjižico. gno-160357
Čampa Helena, Celovška 263, Ljubljana, delovno knjižico. gni-160538
ELEKTRO MARIBOR d.d., Vetrinjska
ulica 2, Maribor, licenco za tovorni vozili
Mercedes Benz MB 75-02S, izdano dne 2.
6.2003, Mercedes Benz MB-89V, izdano
dne 7.7.2003. gnk-160111
Fajfar Mitja, Ivanjkovci 62, Ivanjkovci,
delovno knjižico. gnr-160229
Habjanič Nina, Orešja 105, Ptuj, študentsko izkaznico, št. 31230083, Fakulteta
za farmacijo. gnd-160243
INTEREUROPA TRANSPORT D.O.O.,
Vojkovo nabrežje 32, Koper - Capodistria,
nacionalne licence za vlečno vozilo MERCEDES Actros 1848, registrske številke
KP 49-18E. Licenca (0000104/03174/184)
je bila izana 25.07.2002. gnv-160200
Jesih Jakica, Dolenjska cesta 105, Ljubljana, delovno knjižico. gnm-160659
Karas Aljoša, Rozmanova 39, Koper Capodistria, petletne listine za prehod meje
z Italijo s številko AI 75642 izdana na UE
Koper. gnw-160374
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Kirbiš Bojan, Nova ulica 22, Spodnji Duplek, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 26293-606/03, VČ03-10840, izdala Koper. m-965
Lorenci Sanja, Ruta 6, Fala, študentsko
izkaznico, št. 27004792, Fakulteti za matematiko in fiziko. gnp-160256
Marancija Velje, Potok 8, Pobegi,
petletne listine za prehod z Italijo št.
AI156802, izdane pri Upravvni enoti Koper.. gng-160365
Martič Sladjan, Ledine 8, Kranjska
Gora, delovno knjižico. gnq-160130
Medved Urška, Prešernova 12, Maribor,
delovno knjižico. m-968
Miklić Snežka, Prisoje 2, Koper - Capodistria, študentsko izkaznico, št. 19835134.
gnz-160346
Mrhar Monika, Brilejeva ulica 8, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19380169,
Ekonomski fakulteti. gnc-160269
Pečnik Borivoj, Šentjanž 44, Mozirje,
ADR izpit, veljavnost do 30.3.2008 z številko 17413. gnk-160161
Perko Karmen, Vodice pri Gabrovki
1, Gabrovka, študentsko izkaznico, št.
27004647, Fakulteti za matematiko in fiziko. gno-160232

Št.

Petek Jasmina, Stogovi 16A, Ptujska
Gora, študentsko izkaznico, št. 61197882,
Pedagoška fakulteta Maribor. m-967
Potočnik Nina, Erjavčeva 18, Koper
- Capodistria, petletne listine za prehod
z Italijo številka AI 143400, izdana na UE
Koper. gnl-160385
Preložnik Mojca, Svetelka 5, Dramlje,
študentsko izkaznico, št. 27004809, Fakulteta za Matematiko in Fiziko v Ljubljani.
gns-160153
Sadiković Hamza, Gorica 25, Moravče, študentsko izkaznico, št. 63020138,
Fakulteta za računalništvo in informatiko v
Ljubljani. gnq-160655
Samatur Vida, Sp. Polskava 175, Pragersko, delovno knjižico. gns-160603
Stariha Darinko, Sušica 3, Ivančna Gorica, delovno knjižico. gnn-160183
STAVBAR - IGM, Miklavška cesta 40,
Spodnje Hoče, Hoče, licence za tovorno
vozilo z reg. številko MB 26-85V, TAM 260
T 26B, letnik 1988. gny-160497
Šaula Ljubiša, Kurirska pot 1A, Jesenice, potrdilo o opravljenem Gradbeni
tehnik, izano Ministrstvo za gospodarsko
dejavnost Ljubelj, dne 05.04.1993 s številko 84/93. gnt-160227
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Šinkovec Franc - Avtoprevozništvo s. p.,
Šmihel 4, Žužemberk, dovolilnice v mednarodnem prometu za državo Hrvaška, oznaka
191/11, št. 0002273, izdala Obrtna zbornica
Slovenije. gne-160117
Škoflek Matjaž, Stara Ježica 10, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-4168/03-95, izdala Uprava RS za
pomorstvo v Kopru. gnj-160587
Turk Bernard, Smelijevo naselje 48, Stari trg pri Ložu, orožni list, št. OL 0006492, z
registrsko številko 557, izdala UE Cerknica.
gnl-160560
Volovšek Kleman, Dol36, Gornji grad, vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil,
registrske številke CE-P4-158, kategorij BGH,
ki ga je izdala UE Mozirje. gny-160472
Vrhovšek Franc, Podgornikova 5,
Ljubljana, vozno karto, št. 547, izdal LPP.
gny-160247
Zorc Robert, Abramova 22, Ljubljana, delovno knjižico. gno-160057
Zukič Elmir, Veluščkova 4, Izola - Isola,
delovno knjižico. gnk-160011
Željko Margareta, C.P.B. 41, Hrastnik, delovno knjižico. gnb-160345
Žvab Andraž, Ulica Gorenjskega obreda 6,
Kranj, delovno knjižico. gno-159982

VSEBINA
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
ZJN-15.B
ZJN-15.G
ZJN-15.S
Javna naročila po zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi
Blago
Blago in storitve
Gradnje
Gradnje in storitve
Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Storitve
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Gradnje

5373
5373
5374
5375
5375
5375
5375
5376
5376
5377
5377
5388
5390
5404
5405
5411
5411
5415
5416
5416
5420
5422
5423
5423
5424

Javni razpisi

5425

Javne dražbe

5436

Razpisi delovnih mest

5438

Druge objave

5440

Razglasi in objave
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP

5445
5445

Evidenca statutov sindikatov

5450

Objave gospodarskih družb
Odkupi poslovnih deležev družb
Razširitev dnevnega reda
Sklici skupščin

5450
5450
5450
5450

Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije

5452
5452

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

5454
5454
5454
5454
5455
5459
5462
5463
5463
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