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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
ZJN-12.B

Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
blaga po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega razpisa za oddajo naročila blaga po odprtem
postopku
Št. 400/04

Ob-21925/04
Obvestilo
Ponudnike obveščamo, da se v skladu
s sklepom Državne revizijske komisije št.
018-155/04-21-1374 z dne 30. 7. 2004 in ob
upoštevanju odločitev o zahtevkih za revizijo
št. 01-94/10-04 in 01-94/11-04 z dne 29. 6.
2004 nadaljuje postopek oddaje javnega naročila za nakup papirne konfekcije, Ur. l. RS,
št. 47 z dne 30. 4. 2004, Ob-10942/04.
Naročnik na osnovi navedenega podaljšuje rok za oddajo ponudb. Novi rok za
oddajo ponudb je 16. september 2004 do
10. ure na naslovu Klinični center Ljubljana,
Komercialni sektor, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, II. nadstropje, tajništvo. Odpiranje
ponudb bo dne 16. septembra 2004 ob 12.
uri v glavni stavbi Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška 7, predavalnica I.
Klinični center Ljubljana

ZJN-15.B

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Št. 20/2004
Ob-21994/04
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.

20. 8. 2004

3. Datum izbire: 18. 5. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: zamenjava MPEG-2 kodirnikov in
nadgradnja multipleksne opreme.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena – 100%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročilo ni bilo dodeljeno, ker je prispela samo 1 nepravilna
ponudba.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 8. 2004.
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod
Št. 035/2004
Ob-22160/04
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 8. 7. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
nabava kaset po sklopih: 1: Digital Betacam in MPEG IMX kasete, 3: DVCAM
kasete, 4: DVC PRO kasete.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena – 85 točk, ustrezanje tehničnim kriterijem – 15 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: sklop 1 in 3: Lorex d.o.o.,
Celovška 268, 1000 Ljubljana; sklop 4: PAB
d.o.o., Cegelnica 30, 4202 Naklo.
7. Pogodbena vrednost: Lorex d.o.o.:
59.638 EUR DDP Ljubljana (brez DDV);
PAB d.o.o.: 19.600 EUR DDP Ljubljana
(brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: sklop 1:2,
sklop 2: 2; sklop 3: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: sklop 1: 47.730 EUR, 45.817 EUR;
sklop 3: 14.074 EUR, 11.908 EUR; sklop 4:
20.800 EUR, 19.600 EUR.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je izvedel drugo omejenega
postopka za sklope: 1: Digital Betacam
in MPEG IMX kasete, 3: DVCAM kasete,
4: DVC PRO kasete.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št. 106
z dne 30. 10. 2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 94-96 z dne 3. 10. 2003.
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 8. 2004.
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod
Št. 2892
Ob-22167/04
1. Naročnik: Dom upokojencev Kranj.
2. Naslov naročnika: Cesta 1. maja 59,
Kranj, 04/233-13-32, 04/280-13-00.
3. Datum izbire: 15. 7. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
prehrambeno blago; Kranj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Sipic d.o.o., Koprska cesta 94, Ljubljana
– zelenjava sveža, sadje sveže in sušeno,
– MIR Mesna industrija Radgona d.d.,
Lackova 22, Gornja Radgona – perutnina,
mesni izdelki,
– Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10, Ptuj
– perutnina,
– Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana – koncentrati, konzervirano sadje, olje,
sadni sokovi, mineralne vode, vino, mešano
blago in diabetična hrana,
– Kolinska d.d., Kolinska ul. 1, Ljubljana
– koncentrati,
– Impuls Domžale, d.o.o., Motnica 11/1,
Trzin – sirupi,
– Pik AS, Tržič, d.o.o., Brezje pri Tržiču
41A, Tržič – zelenjava zmrznjena,
– Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,
Petrovče – mleko in mlečni izdelki,
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva
63, Ljubljana – mleko in mlečni izdelki,
– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c.
442, Škofljica – testenine,
– Brumec – Ručigaj d.o.o., Testenova
55, Mengeš – ribe zmrznjene,
– Žito Gorenjka, d.d. Rožna dolina 8,
Lesce – kruh in pekovsko pecivo, mlevski
izdelki,
– Mesarija Gregorc Gregorc Franc s.p.,
Golniška c. 102, Kranj – sveže meso in
drobovina,
– JEM Jeseniške mesnine d.d., Spodnji
Plavž 14, Jesenice – sveže meso in drobovina, mesni izdelki,
– Jurmes trgovina, d.o.o., Ul. Leona
Dobrotinška 15, Šentjur – sveže meso in
drobovina,
– Arvaj Anton s.p. – mesarija, Britof 25,
Kranj – mesni izdelki.
7. Pogodbena vrednost:
– Sipic d.o.o. – 2,534.150 SIT,
– MIR d.d. – 4,628.284,50 SIT,
– Perutnina Ptuj d.d. – 2,968.380 SIT,
– Mercator d.d. – 8,127.111,18 SIT,
– Kolinska d.d. – 2,667.541,91 SIT,
– Impuls Domžale, d.o.o. – 671.832
SIT,
– Pik AS, Tržič, d.o.o. – 1,362.421 SIT,
– Mlekarna Celeia d.o.o. – 5,799.442,60
SIT,
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– Ljubljanske mlekarne, d.d. – 5,859.106
SIT,
– Pekarna Pečjak d.o.o. – 839.383,13
SIT,
– Brumec – Ručigaj, d.o.o. – 302.281
SIT,
– Žito Gorenjka, d.d. – 3,002.220 SIT,
– Mesarija Gregorc s.p. – 7,128.300
SIT,
– JEM d.d. – 9,706.300 SIT,
– Jurmes trgovina d.o.o. – 7,487.700
SIT,
– Arvaj Anton s.p. – mesarija – 2,616.491
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 24.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina blaga: zelenjava sveža:
Mercator d.d. – 1,297.660 SIT, Sipic d.o.o.
– 567.000 SIT,
2. skupina blaga: perutnina: Kvibo, d.o.o.
– 3,042.500 SIT, MIR d.d. – 2,869.282,50
SIT,
3. skupina blaga: koncentrati (marmedlade in ostalo): Impuls Domžale,
d.o.o. – 2,966.008,73 SIT, Mercator d.d.
– 2,632.984,94 SIT,
4. skupina blaga: konzervirano sadje in
zelenjava: Kolinska d.d. – 1,500.137,65 SIT,
Mercator d.d. – 1,147.508,23 SIT,
5. skupina blaga: olje: Impuls Domžale d.o.o. – 1,048.110 SIT, Mercator d.d.
– 840.000 SIT,
6. skupina blaga: sirupi: Kolinska d.d.
– 796.329,24 SIT, Impuls Domžale d.o.o.
– 671.832 SIT,
7. skupina blaga: sadni sokovi, mineralne vode, vino: Impuls Domžale
d.o.o. – 1,115.157,70 SIT, Mercator d.d.
– 866.733,45 SIT,
8. skupina blaga: zelenjava – zmrznjena:
Mercator d.d. – 1,666.633,06 SIT, Pik AS,
Tržič, d.o.o. – 1,362.421 SIT,
9. skupina blaga: sadje sveže in sušeno:
Mercator d.d. – 3,403.536,50 SIT, Sipic
d.o.o. – 1,967.150 SIT,
10. skupina blaga: mleko in mlečni izdelki: Agroind Vipava d.d. – 6,458.399,80 SIT,
Mlekarna Celeia d.o.o. – 5,799.442,60 SIT,
11. skupina blaga: testenine: Mlinotest
Peks d.o.o. – 1,229.400 SIT, Pekarna Pečjak d.o.o. – 839.383,13 SIT,
12. skupina blaga: ribe – zmrznjene: Vigros d.o.o. – 386.170 SIT, Brumec – Ručigaj
d.o.o. – 302.281 SIT,
13. skupina blaga: kruh in pekovsko pecivo: Pekarna Blatnik d.o.o. – 2,631.673,24
SIT, Žito Gorenjka d.d. – 2,328.000 SIT,
14. skupina blaga: sveže meso in drobovina: Sipic d.o.o. – 8,870.851.50 SIT, Mesarija Gregorc – 7,128.300 SIT,
15. skupina blaga: mesni izdelki: Mesarstvo Anton Čadež s.p. – 3,308.683 SIT, MIR
d.d. – 1,759.002 SIT,
16. skupina blaga: mešano blago
in diabetična hrana: Impuls Domžale,
d.o.o. – 3,351.955,60 SIT, Mercator d.d.
– 2,639.884,56 SIT,
17. skupina blaga: mlevski izdelki: Impuls Domžale d.o.o. – 1,149.232 SIT, Žito
Gorenjka d.d. – 674.220 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št. 58 z
dne 28. 5. 2004, Ob-14558/04.
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: Kranj, 13. 8. 2004.
Dom upokojencev Kranj

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
Ob-22010/04
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Žalec d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec, 03/713-67-50,
03/713-67-70.
3. Datum izbire: 20. 6. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: rekonstrukcija kanalizacije
Žalec, Žalec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CE-KA Celje d.d., Lava 9,
3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 39,496.149,35
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 42,824.451,05 SIT, 39,496.149,35 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: 13. 8. 2004.
Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.
Št. 351-05-13/2004
Ob-22056/04
1. Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
in Servis skupnih služb Vlade Republike
Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 27/a,
1000 Ljubljana, telefaks 01/478-18-78.
3. Datum izbire: 21. 6. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del za prizidek k
Narodnemu domu v Celju za potrebe
Upravne enote Celje in Mestne občine
Celje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vegrad d.d., Prešernova 9/a,
3320 Velenje.
7. Pogodbena vrednost: 598,693.891,34
SIT z vključenim 20% DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 616,108.250,56 SIT z vključenim 20%
DDV, 598,693.891,34 SIT z vključenim
20% DDV.

11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 39-42 z dne 23. 4.
2004, Ob-10158/04.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 8. 2004.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 402-00-8/2004-2
Ob-22136/04
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana, Dunajska 48, tel. 01/478-74-00, faks
01/478-74-22.
3. Datum izbire: 27. 7. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: modernizacija mareografske
avtomatske merilne postaje Koper – Jadransko morje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 1. ponudbena cena, 2. druga
merila (reference, podaljšana garancijska
doba, ISO standard).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Adriaing, d.o.o., Ankaranska
c. 7, Koper.
7. Pogodbena vrednost: 13,324.012,20
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,324.012,20 SIT, 13,324.012,20 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 7. 2004.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Št. 1462-2004
Ob-22161/04
1. Naročnik: Spekter d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 7,
Trbovlje, tel. 03/56-33-015.
3. Datum izbire: 5. 7. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izgradnja nadomestnega
večstanovanjskega objekta na Neži v
Trbovljah – gradbena, obrtniška in instalacijska dela.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP Zasavje Trbovlje d.d.,
Savinjska 15, Trbovlje.
7. Pogodbena vrednost: 274,663.751,10
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: ni znana.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 328,762.225,70 SIT, 274,663.751,10
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: 812/04.
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Št.

14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 8. 2004.
Spekter d.o.o.
Trbovlje

4. Vrsta in obseg storitev: zobotehnične
storitve.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena za točko po sklopu
oziroma ordinaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– ponudnik: Križ Darko – zobotehnik,
Majnikova 1, Ribnica – I. in IV. ordinacija,
– ponudnik: Pajk Anton – zobotehnik, Zavoda 20, Sodražica – II. in III. ordinacija.
7. Pogodbena vrednost:
– pogodba – Križ Darko – zobotehnik,
Majnikova 1, Ribnica; 10,618.726 SIT,
– pogodba – Pajk Anton – zobotehnik,
Zavoda 20, Sodražica; 6,323.400 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 8. 2004.
Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma
Ribnica

Št. 266-12/2004
Ob-22242/04
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, telefaks
01/478-18-78.
3. Datum izbire: 2. 7. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izvedba gradbenih in obrtniških ter instalacijskih del ter dobava
in montaža opreme – za izgradnjo MMP
Meje, pripadajoče cestne infrastrukture,
razširitev državne ceste R3 692 (ureditev
za dvosmerni promet z vozliščem 2x2,75
m) in deviacije lokalne ceste ter komunalna ureditev.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, kvalitetno in
pravočasno opravljene storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: GIC gradnje d.o.o.,
Sv.Florjan 120, 3260 Rogaška Slatina.
7. Pogodbena vrednost: 176,134.305,11
SIT z vključenim 20% DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 195,651.179,39 SIT z vključenim 20%
DDV, 176,134.305,11 SIT z vključenim 20%
DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 39-42 z dne 23. 4.
2004.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 8. 2004.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

1. Airpass d.o.o., Vošnjakova 16, Ljubljana,
2. Kompas d.d., Pražakova 4, Ljubljana,
3. Globtour d.o.o., Jalnova 70, Ljubljana,
4. Golfturist d.o.o., Trdinova 3, Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
skupaj
90,000.000 SIT na leto.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št. 42 z
dne 23. 4. 2004, Ob-10302/04.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Institut “Jožef Stefan” Ljubljana
Ob-22031/04
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Janeza
Oražma Ribnica.
2. Naslov naročnika: Majnikova ulica 1,
1310 Ribnica.
3. Datum izbire: 8. 7. 2004.

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago

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. 4-1/04
Ob-21926/04
1. Naročnik: Institut “Jožef Stefan”.
2. Naslov naročnika: Jamova 39,
1000 Ljubljana, faks 01/423-22-05, tel.
01/477-33-31, el. naslov: branka.raposa@ijs.si.
3. Datum izbire: 9. 8. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: nabava vozovnic v potniškem prometu za potrebe
Instituta “Jožef Stefan”.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: pogoji za priznanje sposobnosti
objavljeni v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:

Št. 02/04

Ob-22046/04

Popravek
V predhodnem razpisu za dobavo blaga:
Obvezilni in sanitetni material, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 81-84 z dne 30. 7.
2004, Ob-20665/04, se II.3) točka popravi
in pravilno glasi:
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev:
ocenjena letna vrednost naročila je
168,000.000 SIT z DDV.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-21927/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije,
kontaktna oseba: Boštjan Sporn, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-28-85, faks, +386/1/478-27-43,
elektronska pošta: bostjan.sporn@gov.si,
internetni naslov: www.gov.si/durs.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.

Stran

I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 17/2004 – HKOM.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 32412100-5, dodatni predmet:
32500000-8.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: aktivna komunikacijska oprema za prostrano omrežje. Vozlišča Alcatel za pristopni
nivo, nadgraditev vozlišč z adapterji
E3-CR, SHDSL DSLAM koncentratorji
Telindus, media konverterji Transition.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: september 2004.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 17/2004
HKOM.
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: 11. 8. 2004.
RS, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije
Ob-21928/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije,
kontaktna oseba: Boštjan Sporn, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-28-85, faks +386/1/478-27-43,
elektronska pošta: bostjan.sporn@gov.si,
internetni naslov: www.gov.si/durs.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 18/2004 – CISCO.

Stran
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II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 32412100-5, dodatni predmet:
32500000-8.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev:
aktivna komunikacijska oprema CISCO:
stikala, okrožni usmerjevalniki, oprema
za šifriranje in dešifriranje prometa VPN
koncentratorji.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: avgust 2004.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 17/2004
HKOM.
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: 11. 8. 2004.
RS, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije
Ob-21989/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS
d.d., kontaktna oseba: Milan Stevanovič,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Dunajska 7, 1116 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/51-88-362, faks 01/51-88-303,
elektronska pošta: milan.stevanovic@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 022/B/04-JR.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev:
dobava mehanizacije, vozil in opreme
– 320,000.000 SIT.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 022/B/04-JR.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 8. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-22070/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, faks
02/33-11-533.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: reagenti in kemikalije. Ocenjena letna vrednost naročila je 180,000.000 SIT z DDV.
II.5) Drugi podatki: naročnik bo javno naročilo oddal po omejenem postopku v skladu z drugim odstavkom 19. člena Zakona o
javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/04).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 8. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 110-1/04
Ob-22145/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Severin Maffi, univ. dipl.
inž. el, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-360, elektronska pošta:
Severin.Maffi@dd-ceste.si.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00383.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev:
dobava elektronskih tablic DRSC 5.8
GHZ skladno s CEN TC 278 za sistem
elektronskega cestninjenja na avtocestah v RS.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 31. 8. 2004.
II.5) Drugi podatki: predvideni rok dobave bo 4 mesece od veljavnosti pogodbe,
oziroma najkasneje do 15. 4. 2005.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00383.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2004/00383.
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: 13. 8. 2004.
Družba za avtoceste v RS – DARS d.d.

Blago in storitve
Št. 2.3.-1696/04
Ob-22062/04
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: Edbert Truppe, univ. dipl.
upr. org., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/29-12-515, faks
+386/1/20-12-918, elektronska pošta: edbert.truppe@slo-zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 30.21.33.00-8, dodatni predmeti:
30.21.40.00-2,
30.24.12.00-2,
30.26.00.00-9; dopolnilni besednjak, glavni
predmet: x007-5 x008-2.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev:
sistem aplikacij za prodajo vozovnic z
mobilnimi terminali in sistemska integracija, sistem mobilnih terminalov za
prodajo vozovnic, sistemi strežnikov,
delovnih postaj, tiskalnikov in UPS naprav, vzdrževanje aplikacij za prodajo
vozovnic z mobilnimi terminali, vzdrževanje mobilnih terminalov s priborom, vzdrževanje računalniške opreme,
LAN/WAN povezave sistema za prodajo
vozovnic na slovenskih železnicah. Ocenjena vrednost naročila je 400,000.000 SIT
z 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: 16. 8. 2004.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.

Storitve
Ob-22243/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Servis skupnih služb Vlade RS, kontaktna oseba: Klemen Šket, Gregorčičeva 27a, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-26,
faks +386/1/478-18-78, elektronska pošta: klemen.sket@gov.si, internetni naslov:
www.gov.si/sssv.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. zadeve: 363-33/2004,
št. JN: 56/04 VV, predmet: najem s postopnim odkupom – finančni leasing neopremljenih, finaliziranih poslovnih prostorov
za potrebe Davčne uprave RS, Davčnega
urada Maribor.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.14.00.00-3(3).
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: najem s postopnim odkupom – finančni leasing
neopremljenih, finaliziranih poslovnih prostorov za potrebe Davčne uprave RS, Davčnega urada Maribor, 3.850,000.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 8. 2004.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Ob-22312/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod RS za blagovne rezerve, kontaktna
oseba: Janez Bučar in Iztok Kopriva, Dunajska 106, 1000 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-73-00, faks: 01/589-73-47,
elektronska pošta: iztok.kopriva@z-blagovnerezerve.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izvajanje kontrole blaga,
last Zavoda RS za blagovne rezerve.
II.2.3) Kategorija storitve 27.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: izvajanje kontrole količine in kakovosti živilskega in neživilskega blaga in sicer:
1. kontrola žit ob prevzemu in ob odpremi iz skladišč,
2. izvajanje kontrole ostalega živilskega
blaga,
3. izvajanje
intervencijskih
kontrol
živilskega blaga, skladišč in skladiščnih
naprav za živilsko blago,
4. izvajanje kontrol mineralnih olj in
plinov,
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5. izvajanje
intervencijskih
kontrol
neživilskega blaga, skladišč in skladiščnih
naprav za neživilsko blago in
6. svetovanje na področju živilskega in
neživilskega blaga.
Ocenjena vrednost javnega naročila je
420 mio SIT (brez DDV).
II.5) Drugi podatki: trajanje javnega
naročila: 36 mesecev od oddaje naročila.
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: 17. 8. 2004.
Zavod RS za blagovne rezerve

– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
– da zagotavlja zahtevane letne količine
za vse razpisane vrste blaga iz posameznega sklopa;
– da nudi 30-dnevni plačilni rok;
– da bo dostava blaga fco skladišče
naročnika – razloženo in da nudi odzivni
čas en delovni dan;
– da ponudnik izpolnjuje pogoje in
načela o higieni živil v skladu s pravilnikom
o higieni živil – HACCP sistem (Uradni list
RS, št. 60/02 in 104/03) in upošteva druge
predpise o higieni in zdravstveno tehničnih
pogojih v proizvodni in prometu živil izdanih
na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti
živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z
živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02);
– da je ponudnik pravilno in pravočasno
izpolnjeval pogodbene obveznosti iz
prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh
letih pred objavo tega razpisa (da naročnik
ni vlagal upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in neupoštevanja drugih določil
pogodbe).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila oziroma izjavo, da po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno;
– ponudniku ni bila pred objavo naročila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila;
– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali je prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik je poravnal davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
– ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel
blokiranega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik ima zagotovljeno kontrolo
kakovosti in sistem HACCP;
– ponudnik zagotavlja dostavo blaga fco
skladišče naročnika – razloženo;
– ponudnik izjavlja, da sprejema razpisne pogoje;
– izjavo, da ni dal zavajajočih podatkov;
– izjavo, da zagotavlja zahtevane letne
količine blaga;
– izjavo, da nudi 30-dnevni plačilni rok;
– izjavo, da zagotavlja izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.

Javni razpisi
Blago
Ob-22011/04
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 70 z dne 28. 6.
2004, Ob-17172/04, je bil objavljen javni
razpis »sukcesivna dobava ekstra lahkega
kurilnega olja za potrebe proizvodnje toplote
za široko porabo in ostali odjem.
Na podlagi petega odstavka 25. člena
Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS,
št. 39/00, 102/00 in 2/04), objavljamo podaljšanje roka za predložitev in odpiranje
ponudb, in sicer:
IV.3.3.) Rok za sprejemanje ponudb:
2. 9. 2004 do 12. ure (ta rok in ura prispetja
ponudbe na sedež Energetike Celje, j.p.,
d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000 Celje, je zahtevan tudi v primeru posredovanja ponudbe
priporočeno po pošti).
IV.3.7.2.) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 3. 9. 2004, ob 10. uri, v prostorih
Energetike Celje, j.p., d.o.o., Smrekarjeva 1,
3000 Celje, sejna soba, II. nadstropje.
Ponudnike opozarjamo, da lahko dokazila,
ki so bila glede veljavnosti datumsko vezana
na prvotno opredeljeni datum predložitve ponudb, uporabijo tudi za predložitev ponudb po
novem datumu za predložitev ponudb.
Energetika Celje, j.p., d.o.o.
Ob-21978/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Ig, kontaktna oseba: Vilma
Trošt Stenovec, Ig 217, 1291 Ig, Slovenija,
tel. 01/280-23-40, faks 01/280-23-68, elektronska pošta: o-ig.lj@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Osnovna šola Ig, kontaktna oseba: Sandra Zafirović, Ig 217,
1292 Ig, Slovenija, tel. 01/280-20-358,
01/280-23-40, faks 01/280-23-62, elektronska pošta: o-ig.lj@guest.arnes.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila
prehrambeno blago po drugem odstavku
19. člena ZJN-1a.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Osnovna šola Ig.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Skupine blaga
A) Osnovna šola Ig: 1. kruh, pekovski in
slaščičarski izdelki; 2. žita in mlevski izdelki
in testenine; 3. zamrznjeni izdelki iz testa; 4.
mleko in mlečni izdelki; 5. sladoledi; 6. meso
in mesni izdelki – svinjina in govedina; 7.
paštete; 8. perutnina; 9. sadje in zelenjava;
10. sadni sokovi, nektarji in sirupi; 11. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje;
12. ribe in konzervirane ribe; 13. ostalo prehrambeno blago; 14. jajca.
B)Vrtec Ig: 1. mleko in mlečni izdelki;
2. posebni jogurti; 3. meso in mesni izdelki
– svinjina in govedina; 4. perutnina; 5. kruh
in pekarsko pecivo; 6. zelenjava in suhe
stročnice; 7. sadje in konzervirano sadje; 8.
sadni sokovi; 9. ribe in ribje konzerve; 10.
žito, mlevski izdelki in testenine; 11. sveže
in zamrznjeno pecivo; 12. ostalo prehrambeno, blago; 13. razno blago – med, čaj, riž,
jajca, jabolka, krompir.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: 11. 10. 2004 in/ali konec
10. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica v znesku 500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katerega je razvidno kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke
v skladu s predpisi države kjer ima svoj
sedež ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
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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 10. 9. 2004.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: številka računa Osnovna šola Ig: 01237-6030652682, številka
računa Vrtec Ig: 01237-6030635028.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 9. 2004, vsak
delavnik med 8. in 12. uro.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 17. 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: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 8. 2004.
Osnovna šola Ig
Ob-21990/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: JP
Komunala Laško, d.o.o., kontaktna oseba:
Romana Deželak, Podšmihel 1e, 3270
Laško, Slovenija, tel. 03/734-44-00, faks
03/734-44-20, elektronska pošta: romana.d@komunala-lasko.si, internetni naslov:
www.komunala-lasko.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 17-04-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: dobava traktorja – moč motorja
70 kW/95 KS.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Laško, Podšmihel 1e.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 kom
traktor.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila, konec 31. 12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bianco menica za resnost ponudbe; izjava
banke o garanciji za dobro izvedbo posla in
odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: nabava
se financira iz sredstev takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena 60%,
2. lasten servis 15%,
3. odzivni rok 10%,
4. usklajenost z obstoječim voznim parkom 10%,
5. reference 5%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 9. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TR št.
06000-0044919932 ali osebno na sedežu
podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 9. 2004 do
12. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 11. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 9. 2004
ob 12.15, sedež podjetja - Podšmihel 1e,
Laško.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2004.
JP Komunala Laško, d.o.o.
Ob-21991/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: JP
Komunala Laško, d.o.o., kontaktna oseba:
Romana Deželak, Podšmihel 1e, 3270
Laško, Slovenija, tel. 03/734-44-00, faks
03/734-44-20, elektronska pošta: romana.d@komunala-lasko.si, internetni naslov:
www.komunala-lasko.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 19-04-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
naprava za balistično (težko – lahko) sortiranje odpadkov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Laško, Podšmihel 1e.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 kom.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila, konec 31. 12. 2004.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bianco menica za resnost ponudbe; izjava
banke o garanciji za dobro izvedbo posla in
odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: nabava
se financira iz sredstev takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena 70%,
2. usklajenost z obstoječo sortirnico
20%,
3. lasten servis 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: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TR št.
06000-0044919932 ali osebno na sedežu
podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 9. 2004, do
13. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 11. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 9. 2004,
ob 13.15, sedež podjetja – Podšmihel 1e,
Laško.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2004.
JP Komunala Laško, d.o.o.
Ob-21992/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: JP
Komunala Laško, d.o.o., kontaktna oseba:
Romana Deželak, Podšmihel 1e, 3270
Laško, Slovenija, tel. 03/734-44-00, faks
03/734-44-20, elektronska pošta: romana.d@komunala-lasko.si, internetni naslov:
www.komunala-lasko.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
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II.1.2) 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 18-04-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
I. dobava priključkov za traktor: a)
nakladalnik – polip, b) drobilec vejevja,
c) škarje (mulčer) za obrez grmičevja, d)
mešalnik komposta (lahko rabljen),
II. samostojne enote: a) stiskalnica
odpadkov, b) press kontejner 10 m3.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Laško, Podšmihel 1e.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 kom
za vsak posamezen sklop.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila, konec 31. 12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bianco menica za resnost ponudbe; izjava
banke o garanciji za dobro izvedbo posla in
odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: nabava
se financira iz sredstev takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. združljivost s traktorjem,
3. garancijska doba,
4. starost – ohranjenost.
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: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TR št.
06000-0044919932 ali osebno na sedežu
podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 9. 2004, do
14. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 11. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 9. 2004,
ob 14.15, sedež podjetja – Podšmihel 1e,
Laško.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: 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: prvi odstavek 42. člena ZJN-1, 1.
točka, 3. točka; četrti odstavek 42. člena
ZJN-1, 2. točka; prvi odstavek 42.a člena
ZJN-1, 1. točka, 2. točka.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
– potrdilo, ki ga izda davčni organ ali
drug pristojni organ.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– kopija trošarinskega dovoljenja,
– kopija odločbe o izdaji licence za
opravljanje energetske dejavnosti.
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.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 48 z dne 23. 5.
2003, Ob-94191.
IV.1.3.2)
Druge
prejšnje
objave:
2004 102-082758 z dne 26. 5. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. 80% cena blaga,
2. 20% cena skladiščenja in obnavljanja.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vsak delavnik od 8.
do 14. ure do 14. 9. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanom na račun naročnika pri UJP št.
01100-6030230073.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 9. 2004 do 15.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 7. 12. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: strokovna komisija, pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 9. 2004
ob 11. uri; Dunajska 106, sejna soba v VII.
nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 8. 2004.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2004.
JP Komunala Laško, d.o.o.
Ob-21997/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, kontaktni osebi: Karmen Verbovšek in Vida Trunk, Dunajska 106, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-73-00, faks
01/589-73-47.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve, soba 1, Dunajska 106,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-73-00,
faks 01/589-73-47.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, soba
1, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/589-73-00, faks 01/589-73-47.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 06B/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava, skladiščenje in obnavljanje reaktivnega letalskega goriva (JET A1) in
letalskega bencina (100 LL).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: trošarinska skladišča v Republiki Sloveniji, ki jih zagotovi ponudnik.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): 23111000, 23111100.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: dobava, skladiščenje in
obnavljanje JET A1.
3) Obseg ali količina najmanj 100.000
litrov in največ 4,500.000 litrov.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: isto kot II.3.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: dobava, skladiščenje in
obnavljanje 100 LL.
3) Obseg ali količina: najmanj 100.000
litrov in največ 177.000 litrov.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: isto kot II.3.
Ponudbe se lahko predložijo za: en sklop
ali več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: od
100.000 litrov do 4,500.000 litrov JET A1
in/ali od 100.000 litrov do 177.000 litrov
100 LL.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje
pri zavarovalnicah za resnost ponudbe v
višini 5% od ponujene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj
30-dnevni plačilni rok.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kupoprodajna pogodba in
pogodba o skladiščenju in obnavljanju.

Stran

Ob-22000/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
d.d., kontaktna oseba: Milan Stevanovič,
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Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/51-88-362, faks 01/51-88-303,
elektronska pošta: milan.stevanovic@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., kontaktna oseba: Danijel
Narobe, Grič 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/51-88-400, faks 01/51-88-401,
elektronska pošta: danijel.narobe@dars.si,
internetni naslov: www.dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d., kontaktna oseba: Milan Stevanovič, Grič 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/51-88-362, faks 01/51-88-303, elektronska pošta: milan.stevanovic@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., vložišče
– soba 107, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-967, faks 01/30-09-901,
internetni naslov: www.dars.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 015//04-JR.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava posipnih materialov za zimsko
sezono 2004/2005.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: avtocestne baze naročnika v RS.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: sol v razsutem stanju 0-4 mm
– 4% vlage – 21,000.000 kg,
– sklop 2: sol v razsutem stanju 0-2 mm
– 1% vlage – 2,000.000 kg,
– sklop 3: sol v razsutem stanju 0-4 mm –
dobava v silos – 1% vlage – 4,000.000 kg,
– sklop 4: raztopina za vlaženje soli
CaCl2 – 1,000.000 l.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik je dolžan preskrbeti naročniku bančno garancijo v višini za: sklop 1 – 900.000
SIT, sklop 2 – 2,450.000 SIT, sklop 3
– 1,250.000 SIT, sklop 4 – 10,200.000 SIT.
Kolikor se ponudnikova ponudba nanaša na vse sklope tega javnega naročila, je
ponudnik dolžan priložiti bančno garancijo v
višini 14,500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
naročnik financira dobavo blaga iz lastnih
sredstev. Plačilo bo izvedeno na podlagi
vzorca pogodbe, ki je priložen v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
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ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 80 z dne 23. 7.
2004, Št. 2004/S 142-121877.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Ur. l. RS,
št. 84 z dne 30. 7. 2004, Ob-20664/04.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 015/B/04-JR.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 9. 2004.
Cena: 1.500 SIT.
Pogoji in način plačila: pridobiti jo je mogoče vsak dan od 8. do 12. ure. Plačilo mora
biti izvedeno na transakcijski račun pri Banki
Celje d.d., št. 06000-0112292446.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 9. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 9. 2004
ob 9. uri; DARS d.d., Grič 54, Ljubljana, sejna soba št. 108.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 8. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Ob-22001/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
d.d., kontaktna oseba: Milan Stevanovič,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/51-88-362, faks 01/51-88-303,
elektronska pošta: milan.stevanovic@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji d.d., kontaktna oseba:
Peter Kejžar, Grič 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/51-88-313, faks 01/51-88-305,
elektronska pošta: peter.kejzar@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d., kontaktna oseba: Milan Steva-

novič, Grič 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/51-88-362, faks 01/51-88-303, elektronska pošta: milan.stevanovic@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., vložišče
– soba 107, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-967, faks 01/30-09-901,
internetni naslov: www.dars.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 013/B/04-JR.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava elektronskih tablic za sistem
cestninjenja ABC.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: avtocestna baza naročnika
v RS – Baza Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: elektronska tablica za sistem ABC – 20.000
kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 11. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik je dolžan preskrbeti naročniku bančno garancijo v višini 7,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
naročnik financira dobavo blaga iz lastnih
sredstev. Plačilo bo izvedeno na podlagi
vzorca pogodbe, ki je priložen v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem
javnem naročilu: 2004/S131-111409 z dne
8. 7. 2004.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Ur. l. RS,
št. 74 z dne 9. 7. 2004, Ob-18901/04.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 013/B/04-JR.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 9. 2004.
Cena: 1.500 SIT.
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Pogoji in način plačila: pridobiti jo je mogoče vsak dan od 8. do 12. ure. Plačilo mora
biti izvedeno na transakcijski račun pri Banki
Celje d.d., št. 06000-0112292446.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 9. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 9. 2004
ob 11. uri; DARS d.d., Grič 54, Ljubljana,
sejna soba št. 108.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 8. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.

Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (vzdrževanje)
Ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu za sklop 1, bo moral hkrati z vsemi podpisanimi izvodi pogodbe v desetih dneh po
podpisu pogodbe kot pogoj za veljavnost
pogodbe izročiti bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini 5% od pogodbene
vrednosti, ki jo bo naročnik unovčil v naslednjih primerih:
– če se bo izkazalo, da storitev ni opravljena v skladu s pogodbo ali zahtevami razpisne dokumentacije;
– če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi
kršitev s strani izvajalca;
– če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov.
Predložitev bančne garancije je pogoj za
veljavnost pogodbe za sklop 1. Bančna garancija za dobro izvedbo posla mora veljati
ves čas trajanja pogodbe o vzdrževanju.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
kupnina bo poravnana v enkratnem znesku
za Strežnik za BIRPIS 21 z opremo za varnostni prepis podatkov in UPS in v 12 rednih
mesečnih obrokih za stroške vzdrževanja za
vsako leto vzdrževanja (2x12). Cene morajo biti izražene v SIT. Cena za vzdrževanje
se revalorizira enkrat letno na osnovi spremembe paritete slovenski tolar/euro.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti
Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti
in sposobnosti: naročnik bo priznal sposobnost, kot je navedeno ponudnikom, ki bodo
izpolnjevali pogoje v nadaljevanju.
A) Na poslovnem področju:
Sklop 1 – Strežnik za BIRPIS 21 z opremo za varnostni prepis podatkov in UPS;
1. veljavna registracija za opravljanje
dejavnosti in veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
2. v preteklih petih letih pred pričetkom tega javnega naročila delavci, ki so
registrirani zastopniki ponudnika, niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem;
3. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
4. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
5. izjava ponudnika da bo za ceno navedeno v ponudbi izvedel usposabljanje
treh zaposlenih naročnika v računalniškem
centru za administracijo in odpravo manjših
napak;
6. izjava ponudnika da bo zagotavljal
neprekinjeno podporo naročniku z odzivnim
časom ob napaki, krajšim od dveh ur ter da
je skrajni rok za odpravo napake 24 ur;
7. izjava ponudnika o odlogu plačila
najmanj 60 dni od dneva prejema računa,
izdanega v zakonskem roku od uspešno
opravljene primopredaje;
8. izjava ponudnika da zagotavlja dostavo opreme franco naslov zavoda in montažo
na lastne stroške;

Št. 260-11/04-3
Ob-22002/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, kontaktne osebe: za predmet JN: 1) Aleksander Đorđević, prof. fiz.
in tehn. (05/33-01-550), 2) Martin Šinigoj,
dr. med., spec. internist (05/33-01-100); za
ekonomska vprašanja: Stojan Lozar, univ.
dipl. ek. (05/33-01-560); za pravna vprašanja: Katjuša Bizjak, univ. dipl. pravnica
(05/33-01-580), Ulica Padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/33-01-550, faks 05/33-01-554, internetni
naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica,
tajništvo uprave, Skupina za javna naročila, Ulica Padlih borcev 13/a, 5290
Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/330-15-80/15-82, faks 05/330-15-54,
internetni naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica ”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, tajništvo uprave, Ulica Padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija.
II.1.2) 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 ”bolnišnični informacijski sistem – računalniška oprema” (št.:
260-11/04).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je nakup računalniške opreme po sklopih kot sledi:
1. sklop 1 – Strežnik za BIRPIS 21 z
opremo za varnostni prepis podatkov in
UPS;
2. sklop 2 – prenosna računalnika (2
kosa);
3. sklop 3 – računalniki (20 kosov);
4. sklop 4 – ostalo (monitorji (20 kosov);
tiskalniki (20 kosov); miške (20 kosov)).

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: sklop 1 – Strežnik za
BIRPIS 21 z opremo za varnostni prepis
podatkov in UPS.
3) Obseg ali količina: javno naročilo
za sklop 1 obsega Strežnik za BIRPIS 21
z opremo za varnostni prepis podatkov
in UPS in dveletno (2-letno) vzdrževanje
strežnika. Sklene se pogodba, ki zajema
nakup Strežnika za BIRPIS 21 z opremo za
varnostni prepis podatkov in UPS ter dveletno (2-letno) vzdrževanje le-tega po izteku
garancijske dobe.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: sklop 2 – prenosna računalnika (2 kosa).
3) Obseg ali količina: javno naročilo za
sklop 2 obsega prenosna računalnika (2
kosa).
Sklop št. 3
2) Kratek opis: sklop 3 – računalniki (20
kosov).
3) Obseg ali količina: javno naročilo za
sklop 3 obsega računalnike (20 kosov).
Sklop št. 4
2) Kratek opis: sklop 4 – ostalo (monitorji
(20 kosov), tiskalniki (20 kosov), miške (20
kosov)).
3) Obseg ali količina: javno naročilo za
sklop 4 obsega monitorje (20 kosov), tiskalnike (20 kosov) in miške (20 kosov).
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop 1 – Strežnik za BIRPIS 21 z
opremo za varnostni prepis podatkov in
UPS;
2. sklop 2 – prenosna računalnika (2
kosa);
3. sklop 3 – računalniki (20 kosov);
4. sklop 4 – ostalo (monitorji (20 kosov);
tiskalniki (20 kosov); miške (20 kosov)).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja
Bančna garancija za resnost ponudbe
Ponudnik mora ponudbi priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%,
ki jo bo naročnik unovčil v naslednjih primerih:
– če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo po odpiranju ponudb v času veljavnosti ponudbe;
– če izbrani ponudnik v zahtevanem
času ne podpiše pogodbe;
– če izbrani ponudnik v zahtevanem
času ne predloži zahtevanega zavarovanja
za dobro izvedbo posla;
– če se izbrani ponudnik v osmih dneh
ne odzove na poziv za sklenitev pogodbe, ki
je vsebovan v odločitvi o izbiri ponudnika.
Bančna garancija za resnost ponudbe
mora veljati najmanj 3 mesece od roka za
oddajo ponudbe.
Bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku
Ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu, bo moral ob primopredaji naročniku
izročiti bančno garancijo za odpravo napak
in pomanjkljivosti v garancijski dobi v višini
10% pogodbene vrednosti, z veljavnostjo za
obdobje garancijske dobe plus en dan. Brez
izročitve garancije za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi primopredaja
ni opravljena.
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9. izjava ponudnika da zagotavlja najmanj 3-letno garancijo za ponujeni strežnik
za BIRPIS 21 z opremo za varnostni prepis
podatkov in UPS šteto od uspešno opravljene primopredaje;
10. predložitev najmanj ene potrjene reference o postavitvi in delovanju strežnika
za sistem BIRPIS 21 v Republiki Sloveniji
ali EU;
11. rok dobave opreme v 30 dneh po
podpisu pogodbe;
12. izjava ponudnika, da ponujena oprema ustreza standardom in normativom, ki
jih narekujejo predpisi Republike Slovenije
in EU;
13. izjava ponudnika, da ima organizirano službo za kontrolo kakovosti;
14. izjava ponudnika, do bo preteku
garancijske dobe za ponudbeno ceno 2 leti
vzdrževal strežnik.
Sklop 2 – prenosna računalnika (2
kosa);
1. veljavna registracija za opravljanje
dejavnosti in veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
2. v preteklih petih letih pred pričetkom tega javnega naročila delavci, ki so
registrirani zastopniki ponudnika, niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem;
3. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
4. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
5. izjava ponudnika o odlogu plačila
najmanj 60 dni od dneva prejema računa,
izdanega v zakonskem roku od uspešno
opravljene primopredaje;
6. izjava ponudnika da zagotavlja dostavo opreme franco naslov zavoda in montažo
na lastne stroške;
7. izjava ponudnika da zagotavlja najmanj 2-letno garancijo za ponujena prenosna računalnika šteto od uspešno opravljene
primopredaje;
8. rok dobave opreme v 7 dneh po podpisu pogodbe;
9. izjava ponudnika, da se bo na sporočene napake ali okvare odzval v roku dveh
ur od poziva naročnika ter jih bo odpravil v
roku dveh dni;
10. izjava ponudnika, da ponujena oprema ustreza standardom in normativom, ki
jih narekujejo predpisi Republike Slovenije
in EU;
11. izjava ponudnika, da ima organizirano službo za kontrolo kakovosti.
Sklop 3 – računalniki (20 kosov);
1. veljavna registracija za opravljanje
dejavnosti in veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
2. v preteklih petih letih pred pričetkom tega javnega naročila delavci, ki so
registrirani zastopniki ponudnika, niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem;
3. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
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4. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
5. izjava ponudnika o odlogu plačila
najmanj 60 dni od dneva prejema računa,
izdanega v zakonskem roku od uspešno
opravljene primopredaje;
6. izjava ponudnika da zagotavlja dostavo opreme franco naslov zavoda in montažo
na lastne stroške;
7. izjava ponudnika da zagotavlja najmanj 2-letno garancijo za ponujene računalnike šteto od uspešno opravljene primopredaje;
8. rok dobave opreme v 7 dneh po podpisu pogodbe;
9. izjava ponudnika, da se bo na sporočene napake ali okvare odzval v roku dveh
ur od poziva naročnika ter jih bo odpravil v
roku dveh dni;
10. izjava ponudnika, da ponujena oprema ustreza standardom in normativom, ki
jih narekujejo predpisi Republike Slovenije
in EU;
11. izjava ponudnika, da ima organizirano službo za kontrolo kakovosti.
Sklop 4 – ostalo (monitorji (20 kosov),
tiskalniki (20 kosov), miške (20kosov))
1. veljavna registracija za opravljanje
dejavnosti in veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
2. v preteklih petih letih pred pričetkom tega javnega naročila delavci, ki so
registrirani zastopniki ponudnika, niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem;
3. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
4. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
5. izjava ponudnika o odlogu plačila
najmanj 60 dni od dneva prejema računa,
izdanega v zakonskem roku od uspešno
opravljene primopredaje;
6. izjava ponudnika da zagotavlja dostavo opreme franco naslov zavoda in montažo
na lastne stroške;
7. izjava ponudnika da zagotavlja najmanj 2-letno garancijo za ponujeno prenosna opremo (monitorje, tiskalnike, miške)
šteto od uspešno opravljene primopredaje;
8. rok dobave opreme v 7 dneh po podpisu pogodbe;
9. izjava ponudnika, da se bo na sporočene napake ali okvare odzval v roku dveh
ur od poziva naročnika ter jih bo odpravil v
roku dveh dni;
10. izjava ponudnika, da ponujena oprema ustreza standardom in normativom, ki
jih narekujejo predpisi Republike Slovenije
in EU;
11. izjava ponudnika, da ima organizirano službo za kontrolo kakovosti.
B) Na področju referenc, tehničnih zmogljivosti in kadrov:
1. ponudnik ima za sklop 1 najmanj eno
(1) potrjeno referenco o postavitvi in delovanju strežnika za sistem BIRPIS 21 v Republiki Sloveniji ali EU; (kar je razvidno iz
obrazca prijava-reference). Ponudnik mora

seznamu priložiti original ali kopijo pisnega
potrdila navedenih naročnikov.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Sklop 1 – Strežnik za BIRPIS 21 z opremo za varnostni prepis podatkov in UPS:
– komplet registrskih listov (izpisek iz
sodnega registra) (Priloga št. 1), ki odraža
zadnje stanje ponudnika (samostojni podjetnik mora predložiti priglasitveni list DURS);
ter potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila
(Priloga št. 2), če ga ponudnik glede na veljavno zakonodajo potrebuje za opravljanje
dejavnosti;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti vodilnih delavcev (Priloga
št. 3), da v preteklih petih letih pred pričetkom tega javnega naročila delavci, ki
so registrirani zastopniki ponudnika, niso
bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi
s poslovanjem;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje (Priloga št. 4), da ponudnik v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z njegovim poslovanjem, oziroma
mu ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila; (zahtevek za pridobitev potrdila je
dostopno v elektronski obliki na spletni strani
ministrstva za pravosodje: www.gov.si/mp/ v
rubriki elektronsko poslovanje – obrazci in
navodila – potrdilo iz kazenske evidence
za pravne osebe – oziroma za fizične, če je
pondunik s.p.);
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, da mu v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
z naslednjo vsebino: (Priloga št. 5) »Pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki
bi bilo povezano z našim poslovanjem in
nam ni bila izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero bi nam bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila. Izjavljamo tudi, da nismo
v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja podkupovanja in nismo bili
obsojeni za to kaznivo dejanje«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja,
da bo izvedel usposabljanje treh zaposlenih naročnika v računalniškem centru za
administracijo in odpravo manjših napak
(Priloga št. 6)» Pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavljamo, da bomo izvedli
usposabljanje treh zaposlenih naročnika v
računalniškem centru za administracijo in
odpravo manjših napak«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja, da
ima ponujeni strežnik za BIRPIS 21 z opremo za varnostni prepis podatkov in UPS
3-letno garancijo in da v tem roku naročnik ne bo imel nobenih dodatnih stroškov
z vzdrževanjem in odpravo napak (Priloga
št. 7) »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ima ponujeni strežnik
za BIRPIS 21 z opremo za varnostni prepis
podatkov in UPS 3-letno garancijo in da v
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tem roku naročnik ne bo imel nobenih dodatnih stroškov z vzdrževanjem in odpravo
napak«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik s katero ponudnik zagotavlja, neprekinjena podpora naročniku z odzivnim
časom ob napaki, krajšim od 2 ur. Skrajni
rok za odpravo napake je 24 ur. Vse aktivnosti se opravljajo z vednostjo odgovornih zaposlenih v računalniškem centru naročnika
(Priloga št. 8) »Pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavljamo, da zagotavljamo
neprekinjeno podporo naročniku z odzivnim
časom ob napaki, krajšim od 2 ur. Skrajni rok
za odpravo napake je 12 ur. Vse aktivnosti se
opravljajo z vednostjo odgovornih zaposlenih
v računalniškem centru naročnika«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja
odlog plačila najmanj 60 dni od prejema
računa, izdanega v zakonskem roku od
uspešno opravljene primopredaje (Priloga
št. 9) »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da zagotavljamo odlog
plačila najmanj 60 dni od prejema računa,
izdanega v zakonskem roku od uspešno
opravljene primopredaje«;
– pogodba o skupnem nastopanju oziroma pogodba s podizvajalcem (Priloga
št. 16), če ponudnik nastopa s partnerji ali
podizvajalci. Če ponudnik ne nastopa s partnerji ali podizvajalci, potem mu te priloge ni
potrebno predložiti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja
dostavo opreme franco naslov zavoda in
montažo na lastne stroške (Priloga št. 10)
»Pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavljamo, da zagotavljamo dostavo opreme franco naslov zavoda in montažo na
lastne stroške«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja najmanj 3-letno garancijo za ponujeni strežnik
za BIRPIS 21 z opremo za varnostni prepis
podatkov in UPS šteto od uspešno opravljene primopredaje (Priloga št. 11) »Pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da zagotavljamo najmanj 3-letno
garancijo za ponujeni strežnik za BIRPIS
21 z opremo za varnostni prepis podatkov
in UPS šteto od uspešno opravljene primopredaje«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja da
bo dobavil, montiral in preizkusil strežnik v
30 dneh po podpisu pogodbe. (Priloga št.
12) »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da zagotavljamo bomo
dobavili, montirali in preizkusili strežnik v 30
dneh po podpisu pogodbe«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja
da ponujena oprema ustreza standardom
in normativom, ki jih narekujejo predpisi
Republike Slovenije in EU (Priloga št. 13)
»Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ponujena oprema ustreza
standardom in normativom, ki jih narekujejo
predpisi Republike Slovenije in EU«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja
da ima organizirano službo za kontrolo
kakovosti (Priloga št. 14) »Pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavljamo,
da imamo zagotovljeno službo za kontrolo
kakovosti«;

podizvajalci. Če ponudnik ne nastopa s partnerji ali podizvajalci, potem mu te priloge ni
potrebno predložiti;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja dostavo opreme franco naslov zavoda in montažo na lastne stroške (Priloga št. 7) »Pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da zagotavljamo dostavo opreme
franco naslov zavoda in montažo na lastne
stroške«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja najmanj 2-letno garancijo za ponujena prenosna računalnika šteto od uspešno opravljene
primopredaje (Priloga št. 8) »Pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavljamo, da
zagotavljamo najmanj 2-letno garancijo za
ponujena prenosna računalnika šteto od
uspešno opravljene primopredaje«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja da
bo v 7 dneh dobavil in preizkusil prenosna
računalnika o podpisu pogodbe (Priloga št.
9) »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da zagotavljamo bomo
dobavil in preizkusili prenosna računalnika
v 7 dneh po podpisu pogodbe«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja da
se bo na sporočene napake ali okvare odzval v roku dveh dni od poziva naročnika ter
jih odpravil v roku dveh dni (Priloga št. 10)
»Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da zagotavljamo se bomo na
sporočene napake ali okvare odzvali v roku
dveh dni od poziva naročnika ter jih odpravil
v roku dveh dni«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja
da ponujena oprema ustreza standardom
in normativom, ki jih narekujejo predpisi
Republike Slovenije in EU (Priloga št. 11)
»Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ponujena oprema ustreza
standardom in normativom, ki jih narekujejo
predpisi Republike Slovenije in EU«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja
da ima organizirano službo za kontrolo
kakovosti (Priloga št. 12) »Pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavljamo,
da imamo zagotovljeno službo za kontrolo
kakovosti«.
Sklop 3 – računalniki (20 kosov);
– komplet registrskih listov (izpisek iz
sodnega registra) (Priloga št. 1), ki odraža
zadnje stanje ponudnika (samostojni podjetnik mora predložiti priglasitveni list DURS);
ter potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila
(Priloga št. 2), če ga ponudnik glede na veljavno zakonodajo potrebuje za opravljanje
dejavnosti;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti vodilnih delavcev (Priloga
št. 3), da v preteklih petih letih pred pričetkom tega javnega naročila delavci, ki
so registrirani zastopniki ponudnika, niso
bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi
s poslovanjem;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje (Priloga št. 4), da ponudnik v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z njegovim poslovanjem, oziroma
mu ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega

– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja, da
bo za ceno navedeno v njegovi ponudbi po
poteku garancijske dobe 2 leti vzdrževal
strežnik skladno z specifikacijami, kot je
predvideno v razpisni dokumentaciji (Priloga št. 15) »Pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavljamo, da bomo za ceno
navedeno v naši ponudbi po poteku garancijske dobe 2 leti vzdrževali strežnik skladno
z specifikacijami, kot je predvideno v razpisni dokumentaciji«.
Sklop 2 – prenosna računalnika (2
kosa);
– komplet registrskih listov (izpisek iz
sodnega registra) (Priloga št. 1), ki odraža
zadnje stanje ponudnika (samostojni podjetnik mora predložiti priglasitveni list DURS);
ter potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila
(Priloga št. 2), če ga ponudnik glede na veljavno zakonodajo potrebuje za opravljanje
dejavnosti;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti vodilnih delavcev (Priloga
št. 3), da v preteklih petih letih pred pričetkom tega javnega naročila delavci, ki
so registrirani zastopniki ponudnika, niso
bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi
s poslovanjem;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje (Priloga št. 4), da ponudnik v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z njegovim poslovanjem, oziroma
mu ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila; (zahtevek za pridobitev potrdila je
dostopno v elektronski obliki na spletni strani
ministrstva za pravosodje: www.gov.si/mp/ v
rubriki elektronsko poslovanje – obrazci in
navodila – potrdilo iz kazenske evidence
za pravne osebe – oziroma za fizične, če je
ponudnik s.p.);
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, da mu v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
z naslednjo vsebino: (Priloga št. 5) »Pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki
bi bilo povezano z našim poslovanjem in
nam ni bila izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero bi nam bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila. Izjavljamo tudi, da nismo
v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja podkupovanja in nismo bili
obsojeni za to kaznivo dejanje«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja
odlog plačila najmanj 60 dni od prejema
računa, izdanega v zakonskem roku od
uspešno opravljene primopredaje (Priloga
št. 6) »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da zagotavljamo odlog
plačila najmanj 60 dni od prejema računa,
izdanega v zakonskem roku od uspešno
opravljene primopredaje«;
– pogodba o skupnem nastopanju oziroma pogodba s podizvajalcem (Priloga
št. 13), če ponudnik nastopa s partnerji ali
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naročila; (zahtevek za pridobitev potrdila je
dostopno v elektronski obliki na spletni strani
ministrstva za pravosodje: www.gov.si/mp/ v
rubriki elektronsko poslovanje – obrazci in
navodila – potrdilo iz kazenske evidence
za pravne osebe – oziroma za fizične, če je
pondunik s.p.);
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, da mu v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
z naslednjo vsebino: (Priloga št. 5) »Pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki
bi bilo povezano z našim poslovanjem in
nam ni bila izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero bi nam bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila. Izjavljamo tudi, da nismo
v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja podkupovanja in nismo bili
obsojeni za to kaznivo dejanje«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja
odlog plačila najmanj 60 dni od prejema
računa, izdanega v zakonskem roku od
uspešno opravljene primopredaje (Priloga
št. 6) »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da zagotavljamo odlog
plačila najmanj 60 dni od prejema računa,
izdanega v zakonskem roku od uspešno
opravljene primopredaje«;
– pogodba o skupnem nastopanju oziroma pogodba s podizvajalcem (Priloga
št. 13), če ponudnik nastopa s partnerji ali
podizvajalci. Če ponudnik ne nastopa s partnerji ali podizvajalci, potem mu te priloge ni
potrebno predložiti;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja dostavo opreme franco naslov zavoda in montažo na lastne stroške (Priloga št. 7) »Pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da zagotavljamo dostavo opreme
franco naslov zavoda in montažo na lastne
stroške«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja
najmanj 2-letno garancijo za ponujene
računalnike šteto od uspešno opravljene
primopredaje (Priloga št. 8) »Pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavljamo, da
zagotavljamo najmanj 2-letno garancijo za
ponujene računalnike šteto od uspešno
opravljene primopredaje«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja da
bo dobavil in preizkusil računalnike 7 dneh
po podpisu pogodbe (Priloga št. 9) »Pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da zagotavljamo bomo dobavil in
preizkusili računalnike v 7 dneh po podpisu
pogodbe«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja da
se bo na sporočene napake ali okvare odzval v roku dveh dni od poziva naročnika ter
jih odpravil v roku dveh dni (Priloga št. 10)
»Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da zagotavljamo se bomo na
sporočene napake ali okvare odzvali v roku
dveh dni od poziva naročnika ter jih odpravil
v roku dveh dni«;
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– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja
da ponujena oprema ustreza standardom
in normativom, ki jih narekujejo predpisi
Republike Slovenije in EU (Priloga št. 11)
»Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ponujena oprema ustreza
standardom in normativom, ki jih narekujejo
predpisi Republike Slovenije in EU«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja
da ima organizirano službo za kontrolo
kakovosti (Priloga št. 12) »Pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavljamo,
da imamo zagotovljeno službo za kontrolo
kakovosti«.
Sklop 4 – ostalo (monitorji (20 kosov),
tiskalniki (20 kosov), miške (20 kosov)
– komplet registrskih listov (izpisek iz sodnega registra) (Priloga št. 1), ki odraža zadnje
stanje ponudnika (samostojni podjetnik mora
predložiti priglasitveni list DURS); ter potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila (Priloga št. 2), če
ga ponudnik glede na veljavno zakonodajo
potrebuje za opravljanje dejavnosti;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti vodilnih delavcev (Priloga
št. 3), da v preteklih petih letih pred pričetkom tega javnega naročila delavci, ki
so registrirani zastopniki ponudnika, niso
bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi
s poslovanjem;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje (Priloga št. 4), da ponudnik v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z njegovim poslovanjem, oziroma
mu ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila; (zahtevek za pridobitev potrdila je
dostopno v elektronski obliki na spletni strani
ministrstva za pravosodje: www.gov.si/mp/ v
rubriki elektronsko poslovanje – obrazci in
navodila – potrdilo iz kazenske evidence
za pravne osebe – oziroma za fizične, če je
pondunik s.p.);
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, da mu v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
z naslednjo vsebino: (Priloga št. 5) »Pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki
bi bilo povezano z našim poslovanjem in
nam ni bila izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero bi nam bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila. Izjavljamo tudi, da nismo
v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja podkupovanja in nismo bili
obsojeni za to kaznivo dejanje«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja
odlog plačila najmanj 60 dni od prejema
računa, izdanega v zakonskem roku od
uspešno opravljene primopredaje (Priloga
št. 6) »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da zagotavljamo odlog
plačila najmanj 60 dni od prejema računa,
izdanega v zakonskem roku od uspešno
opravljene primopredaje«;

– pogodba o skupnem nastopanju oziroma pogodba s podizvajalcem (Priloga
št. 13), če ponudnik nastopa s partnerji ali
podizvajalci. Če ponudnik ne nastopa s partnerji ali podizvajalci, potem mu te priloge ni
potrebno predložiti;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja
dostavo opreme franco naslov zavoda in
montažo na lastne stroške (Priloga št. 7) »
Pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavljamo, da zagotavljamo dostavo opreme franco naslov zavoda in montažo na
lastne stroške«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja najmanj 2-letno garancijo za ponujeno opremo
šteto od uspešno opravljene primopredaje
(Priloga št. 8) »Pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavljamo, da zagotavljamo
najmanj 2-letno garancijo za ponujeno
opremo šteto od uspešno opravljene primopredaje«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja da
bo dobavil in preizkusil opremo v 7 dneh po
podpisu pogodbe (Priloga št. 9) »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,
da zagotavljamo bomo dobavil in preizkusili
opremo v 7 dneh po podpisu pogodbe«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja da
se bo na sporočene napake ali okvare odzval v roku dveh dni od poziva naročnika ter
jih odpravil v roku dveh dni (Priloga št. 10)
»Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da zagotavljamo se bomo na
sporočene napake ali okvare odzvali v roku
dveh dni od poziva naročnika ter jih odpravil
v roku dveh dni«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja
da ponujena oprema ustreza standardom
in normativom, ki jih narekujejo predpisi
Republike Slovenije in EU (Priloga št. 11)
»Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ponujena oprema ustreza
standardom in normativom, ki jih narekujejo
predpisi Republike Slovenije in EU«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja
da ima organizirano službo za kontrolo
kakovosti (Priloga št. 12) »Pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavljamo,
da imamo zagotovljeno službo za kontrolo
kakovosti«.
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 20. 9. 2004.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 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 končne primopredaje plus en
dan.
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IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila
ne potrebujejo predstavniki ponudnikov,
ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo
opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 9. 2004
ob 12.15; v prostorih sejne sobe upravne
službe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 8. 2004.
Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca
Nova Gorica

– ponudnik mora imeti vsaj eno aktivno
referenco postavitve ponujene opreme
v Sloveniji. V referenco se šteje vsaj en
nameščen in delujoč sistem, ki je po osnovnem modelu enak ponujenemu.
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 22. 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: 22. 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 30. 11. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 9. 2004
ob 10. uri; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 8. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor

Ob-22025/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Alenka Mihurko, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79, elektronska pošta: alenka.mihurko@posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dogradnja optičnega prenosnega sistema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nadgradnja oziroma razširitev obstoječega
optičnega prenosnega sistema.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe (v
višini 500.000 SIT), bančna garancija za
dobro izvedbo posla (v višini 500.000 SIT),
bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi (v višini 500.000 SIT).
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,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti vse dokumente, ki jih naročnik zahteva zase, svoje
partnerje (v primeru predložitve skupne ponudbe) in podizvajalce,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– 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 mnokokratnika 3
ponudbene vrednosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponujena oprema in storitve morajo
popolnoma ustrezati tehničnim zahtevam
naročnika,
– kolikor je ponudnik na področju, ki je
predmet naročila ekskluzivni ponudnik na
področju Republike Slovenije, mora le – to
dokazati; v koliko ekskluzive nima, mora priložiti ustrezno izjavo, na osnovi katere bo
naročnik lahko ugotovil ponudnikov status,
– ponudnik mora imeti in dokazati status
najmanj Cisco Premier Certified Partner ali
ustrezen pri proizvajalcu opreme,
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
najmanj dva strokovnjaka, ki sta usposobljena za postavitev ponujenih optičnih
sistemov,
– ponudnik mora imeti podpisano RSA
98, SIS 98 ali ustrezno pogodbo s proizvajalcem opreme (pogodba o tehnični in
strokovni podpori proizvajalca),
–
ponudnik mora imeti redno zaposlena
najmanj enega strokovnjaka, s statusom
CCNP (Cisco Certified Network Professional) ali dva strokovnjaka s statusom CCNA
oziroma ustrezen drug naziv opravljenih
preverjanj znanj pri drugem proizvajalcu
opreme, ki je ponujena, kar mora dokazati,
– ponudnik mora imeti najmanj 5 redno
zaposlenih strokovnjakov s fakultetno izobrazbo elektrotehnične ali računalniške
smeri; kar mora ponudnik dokazati,
– vsa ponujena oprema mora imeti najmanj 3-letno garancijo na strojne dele in
programsko opremo,
– vsa ponujena oprema mora ustrezati
tehničnim standardom, veljavnim v Republiki Sloveniji. Oprema mora biti opremljena
s certifikatom o skladnosti, ki ga mora izdati
pooblaščena ustanova v Republiki Sloveniji.
Certifikatu mora biti priložena originalna odstopna izjava proizvajalca ali uradnega distributerja opreme za to opremo in ta posel,
– ponudnik mora za vsako vrsto ponujene opreme podati natančne tehnične
specifikacije, modelno in kataloško številko
proizvajalca,
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Ob-22026/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom
upokojencev Ptuj, kontaktna oseba: Dejan
Dokl, Volkmerjeva 10, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/780-73-90, faks 02/780-73-190,
elektronska pošta: dejandokl@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 2/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago in higienski material
po sklopih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Dom upokojencev Ptuj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupine blaga:
1. kruh in pekovsko pecivo,
2. moke, zdrobi in testenine,
3. olja in maščobni izdelki,
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4. sveže meso – govedina in svinjina,
5. mesni izdelki,
6. perutnina in izdelki,
7. mleko, mlečni izdelki in siri,
8. sadje,
9. sveža zelenjava,
10. kislo zelje in repa,
11. vložena zelenjava,
12. zamrznjena zelenjava,
13. ribe in konzervirane ribe,
14. jajca,
15. čaji,
16. sadni sokovi in sirupi,
17. splošno prehrambeno blago,
18. higienski material.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: 29. 10. 2004 in/ali konec
28. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica za resnost ponudbe 1 mio SIT, če znesek sklopa oziroma sklopov na katerega se
ponudnik prijavi presega 10 mio SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katerega je razvidno kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1.1) 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 opravljanje dejavnosti;
– potrdilo oziroma izpisek pristojnega
organa da ima veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila oziroma lastno izjavo, da po posebnem zakonu
takšno dovoljenje ni potrebno;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudniku ni bila pred objavo
naročila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero je ponudniku
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence iz katere je razvidno, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali
je prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– originalno potrdilo, ki ga izda davčni
ali drugi pristojni organ države, da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti 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;
– dokazilo pristojnega organa iz katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih 6
mesecih ni imel blokiranega računa, kot so
BON obrazci ali podatki iz bilance uspeha in
podatki iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojni
davčni urad ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov račun.
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– izjavo, da ni dal zavajajočih podatkov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik ima zagotovljeno kontrolo
kakovosti in sistem HACCP;
– ponudnik zagotavlja dostavo blaga fco
skladišče naročnika – razloženo;
– izjavo, da zagotavlja zahtevane letne
količine blaga;
– izjavo, da nudi 30-dnevni plačilni rok;
– izjavo, da zagotavlja izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 9. 2004.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: številka računa pri UJP Slovenska Bistrica:
01100-6030268097.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 9. 2004, vsak
delavnik med 8. in 12. uro.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 24. 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: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 8. 2004.
Dom upokojencev Ptuj
Št. 1877-188/2004
Ob-22038/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno komunalno podjetje Log d.o.o., kontaktna oseba: Stanko Šipek, Dobja vas 187,
2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, tel.
02/82-23-963, faks 02/82-20-912, elektronska pošta: Kp-log@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno komunalno podjetje Log
d.o.o., kontaktna oseba: Alojzija Osvald, Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, tel. 02/82-23-963, faks 02/82-20-912,
elektronska pošta: Kp-log@siol.net.
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 samonakladalca s teleskopskima rokama.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Javno komunalno podjetje Log d.o.o., Dobja vas 187, Ravne na
Koroškem.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
samonakladalca s teleskopskima rokama.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek septembra 2004 in/ali
konec 30. 11. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. garancija za nadgradnjo,
3. zagotavljanje rezervnih delov,
4. odzivnost servisa.
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 14. 9. 2004.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek 20.000
SIT (DDV je že vključen) je potrebno nakazati na TRR št. 25100-9705263184 ali
na blagajni podjetja – z navedbo namena
nakazila.
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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 9. 2004
ob 10. uri; na sedežu naročnika Dobja vas
187, Ravne na Koroškem.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 8. 2004.
Javno komunalno podjetje Log d.o.o.
Ob-22045/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za
javna naročila, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor, Slovenija, faks 02/33-11-533.
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:
šivalni material.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica
Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005 in/ali konec
31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v II.
fazi bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT ter izjava banke za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 75 dni od datuma prevzema blaga.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo ugotavljal minimalno
zahtevano pravno-statusno, ekonomsko in
finančno ter tehnično sposobnost prijaviteljev na osnovi predloženih dokumentov,
podatkov in dokazil navedenih v točkah
III.2.1.1), III.2.1.2) in III.2.1.3).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da ima potrdilo Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke pri Ministrstvu
za zdravje RS, o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov – promet z
medicinskimi pripomočki na debelo;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da ima potrdilo sodišča, da proti prijavitelju ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali,
da ni prenehal poslovati na podlagi sodne
ali druge prisilna odločbe; potrdilo ne sme
starejše od 60 dni na dan določen za predložitev prijav;
5. izjava prijavitelja, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane;
6. potrdili, da ima poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti, v skladu s predpisi,
zapadle do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni:
6.1 davčni urad in
6.2 carinski urad;
potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev prijav.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
7. da je predložil BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi prijaviteljev transakcijski račun,
da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za prijavitelje, ki ne predložijo obrazca
BON-2); dokumenti ne smejo biti starejši od
30 dni na dan določen za predložitev prijav.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8. da zagotavlja razpisane vrste in količine blaga na katerega se prijavlja;
9. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, ki so opredeljene
v specifikaciji zahtev naročnika in v prilogi
5.a k specifikaciji zahtev naročnika;

II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
osteosintetski material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica
Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005 in/ali konec
31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v II.
fazi bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT ter izjava banke za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 75 dni od datuma prevzema blaga.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo ugotavljal minimalno
zahtevano pravno-statusno, ekonomsko in
finančno ter tehnično sposobnost prijaviteljev na osnovi predloženih dokumentov,
podatkov in dokazil navedenih v točkah
III.2.1.1), III.2.1.2) in III.2.1.3).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da ima potrdilo Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke pri Ministrstvu
za zdravje RS, o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov – promet z
medicinskimi pripomočki na debelo;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da ima potrdilo sodišča, da proti prijavitelju ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali,
da ni prenehal poslovati na podlagi sodne
ali druge prisilna odločbe; potrdilo ne sme
starejše od 60 dni na dan določen za predložitev prijav;
5. izjava prijavitelja, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane;
6. potrdili, da ima poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti, v skladu s predpisi,
zapadle do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni:
6.1 davčni urad in
6.2 carinski urad;
potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev prijav.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
7. da je predložil BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi prijaviteljev transakcijski račun,
da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za prijavitelje, ki ne predložijo obrazca
BON-2); dokumenti ne smejo biti starejši od
30 dni na dan določen za predložitev prijav.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:

10. da bo dostava ddp Splošna bolnišnica Maribor – razloženo in poskrbljeno za
odvoz celotne embalaže, ki je predmet dostave blaga;
11. da bo dobavni rok največ 7 dni ter da
bo po vsakem posameznem naročilu dobavljena celotna količina naročenega blaga;
12. da bo imel blago, ki bo predmet pogodbe, na zalogi v svojem skladišču;
13. CE certifikat za vse ponujene vrste
blaga iz razpisa.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Uradni list RS,št. 80 z dne
23. 7. 2004, Ob-19922/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 22. 9. 2004.
Cena: 9.600 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno pri
skupini za javna naročila (zgradba oskrbe
in vzdrževanja), vsak delovni dan med 11. in
13. uro, ali po pošti ob predhodni predložitvi
potrdila o plačilu razpisne dokumentacije,
faks 02/33-11-533. Razpisno dokumentacijo je potrebno vplačati na podračun EZR
št. 01100-6030278185, s pripisom za RD:
Šivalni material.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 9. 2004.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 3. 11. 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: pripombe na zapisnik
bodo lahko dajali le tisti predstavniki ponudnikov, ki bodo pooblaščeni za zastopanje ponudnika, za kar bodo predložili pisno
pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: predvideno
26. 11. 2004 ob 12. uri; v pisarni vodje nabave medicinskega zdravstvenega potrošnega materiala, Monika Lepoša, univ. dipl.
ek., (zgradba Uprave).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena
letna vrednost naročila je 182,000.000 SIT
z DDV.
Naročnik bo to javno naročilo oddal na
podlagi drugega odstavka 19. člena Zakona
o javnih naročilih ZJN1.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 8. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-22047/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za
javna naročila, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor, Slovenija, faks 02/33-11-533.
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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8.1 da zagotavlja razpisane vrste in količine blaga na katerega se prijavlja (velja za
skupine 12, 13 in 14),
8.2 da zagotavlja 100% razpisanih vrst in
količin blaga iz skupine oziroma skupin, na
katere se prijavlja (velja za skupine 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11);
9. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, ki so opredeljene
v specifikaciji zahtev naročnika in v prilogi
5.a k specifikaciji zahtev naročnika;
10. da bo dostava ddp Splošna bolnišnica Maribor – razloženo in poskrbljeno za
odvoz celotne embalaže, ki je predmet dostave blaga;
11. da bo dobavni rok največ 7 dni ter da
bo po vsakem posameznem naročilu dobavljena celotna količina naročenega blaga;
12. da bo imel blago, ki bo predmet pogodbe, na zalogi v svojem skladišču;
13. da zagotavlja brezplačno uporabo
instrumentarija za obdobje, v katerem bo
naročnik kupoval blago od izbranega ponudnika (velja za skupini 1 in 2);
14. CE certifikat za vse ponujene vrste
blaga iz razpisa.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 21. 9. 2004.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno pri
skupini za javna naročila (zgradba oskrbe
in vzdrževanja), vsak delovni dan med 11. in
13. uro, ali po pošti ob predhodni predložitvi
potrdila o plačilu razpisne dokumentacije,
faks 02/33-11-533. Razpisno dokumentacijo je potrebno vplačati na podračun EZR
št. 01100-6030278185, s pripisom za RD:
Osteosintetski material.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 9. 2004.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 2. 11. 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: pripombe na zapisnik
bodo lahko dajali le tisti predstavniki ponudnikov, ki bodo pooblaščeni za zastopanje ponudnika, za kar bodo predložili pisno
pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: predvideno
24. 11. 2004 ob 12. uri; v pisarni vodje nabave medicinskega zdravstvenega potrošnega materiala, Monika Lepoša, univ. dipl.
ek., (zgradba Uprave).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena
letna vrednost naročila je 50,000.000 SIT
z DDV.
Naročnik bo to javno naročilo oddal na
podlagi drugega odstavka 19. člena Zakona
o javnih naročilih ZJN1.
Prijavitelj mora ponuditi 100% razpisanih
vrst blaga in količin iz skupine oziroma skupin na katere se prijavlja (velja za skupine
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11).
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Pri skupinah 12, 13 in 14 se lahko prijavitelj prijavi na posamezno vrsto blaga.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 8. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-22067/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za
javna naročila, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor, Slovenija, faks 02/331-15-33.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
material za popravila in vzdrževanje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica
Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: elektro material.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji – Specifikacija zahtev naročnika.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: mizarski material.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji – Specifikacija zahtev naročnika.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: vodovodni material.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji – Specifikacija zahtev naročnika.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: splošni kovinski instalacijski material.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji – Specifikacija zahtev naročnika.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: filtri.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji – Specifikacija zahtev naročnika.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji – Specifikacija zahtev
naročnika.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005 in/ali konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
prijavitelj bo moral v drugi fazi omejenega
postopka predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT, ter izjavo banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti, če bo skupna ponudbena vrednost presegala 30,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 75-dnevni plačilni rok od datuma prevzema blaga.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo ugotavljal minimalno
zahtevano pravno-statusno, ekonomsko
in finančno, ter tehnično usposobljenost
in sposobnost prijaviteljev na osnovi pred-

loženih dokumentov, podatkov in dokazil
navedenih v točkah III.2.1.1), III.2.1.2), in
III.2.1.3).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada,
da prijavitelj ni prenehal z opravljanjem
dejavnosti;
2. izjava prijavitelja, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni vpisan
v kazensko evidenco zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
3. potrdilo sodišča, da proti prijavitelju
ni uveden stečajni postopek, postopek likvidacije ali prisilne poravnave ali da ni nehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 60
dni na dan določen za predložitev prijave;
4. izjava prijavitelja, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
5. potrdili, da ima poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata
pristojni davčni urad in carinska uprava; Potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni na dan
določen za predložitev prijav;
6. BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi prijaviteljev transakcijski račun, da le-ta v
preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
prijavitelje, ki ne predložijo obrazca BON-2);
dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev prijav;
7. izjava o plačilnih pogojih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8. izjava, da zagotavlja 100% razpisanih
vrst blaga in količin sklopa oziroma sklopov
na katere se prijavlja;
9. izjava, da ponuja blago, ki ustreza tehničnim in kakovostnim zahtevam, opredeljenih v specifikaciji zahtev naročnika;
10. izjava o zagotavljanju dostave blaga;
11. izjava o dobavnem roku;
12. izjava, da zagotavlja ustrezen transport za ponujeno blago;
13. izjava o dostavi vzorcev blaga.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 9. 2004.
Cena: 9.600 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno, vsak
delovni dan med 11. in 13. uro, ali po pošti
ob predhodni predložitvi potrdila o vplačilu,
faks 02/331-15-33. Razpisno dokumentacijo je potrebno vplačati na podračun EZR št.
01100-6030278185, s pripisom za RD: Material za popravila in vzdrževanje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 9. 2004 do 13.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 22. 10. 2004.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: naročnik bo sposobnost
ugotavljal brez javnega odpiranja prijav.
Odpiranje ponudb v drugi fazi omejenega
postopka bo javno.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik bo
javno naročilo oddal po omejenem postopku
v skladu z drugim odstavkom 19. člena Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 36/04)
ter bo izbranim prijaviteljem priznal status
kandidata za obdobje treh let. Ocenjena letna vrednost znaša 42,000.000 SIT z DDV.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 8. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor

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: naročnik bo sposobnost
ugotavljal brez javnega odpiranja prijav.
Odpiranje ponudb v drugi fazi omejenega
postopka bo javno.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik bo
javno naročilo oddal po omejenem postopku v skladu z drugim odstavkom 19. člena
Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
36/04) ter bo izbranim prijaviteljem priznal
status kandidata za obdobje treh let. Ocenjena letna vrednost znaša 102,000.000 SIT
z DDV.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 8. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor

Ob-22068/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za
javna naročila, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor, Slovenija, faks 02/331-15-33.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pisarniški material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica
Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: tiskovine razne.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji – Specifikacija zahtev naročnika.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: tiskovine posebne.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji – Specifikacija zahtev naročnika.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: pisarniški material.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji – Specifikacija zahtev naročnika.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji – specifikacija zahtev
naročnika.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005 in/ali konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
prijavitelj bo moral v drugi fazi omejenega
postopka predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT, ter izjavo banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti, če bo skupna ponudbena vrednost presegala 30,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 75-dnevni plačilni rok od datuma prevzema blaga.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo ugotavljal minimalno
zahtevano pravno-statusno, ekonomsko

in finančno, ter tehnično usposobljenost
in sposobnost prijaviteljev na osnovi predloženih dokumentov, podatkov in dokazil
navedenih v točkah III.2.1.1), III.2.1.2), in
III.2.1.3).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada,
da prijavitelj ni prenehal z opravljanjem
dejavnosti;
2. izjava prijavitelja, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni vpisan
v kazensko evidenco zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
3. potrdilo sodišča, da proti prijavitelju
ni uveden stečajni postopek, postopek
likvidacije ali prisilne poravnave ali da ni
nehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na dan določen za predložitev
prijave;
4. izjava prijavitelja, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
5. potrdili, da ima poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata
pristojni davčni urad in carinska uprava; Potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni na dan
določen za predložitev prijav;
6. BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi prijaviteljev transakcijski račun, da le-ta v
preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
prijavitelje, ki ne predložijo obrazca BON-2);
dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev prijav;
7. izjava o plačilnih pogojih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8. izjava, da zagotavlja 100% razpisanih
vrst blaga in količin sklopa oziroma sklopov
na katere se prijavlja;
9. izjava, da ponuja blago, ki ustreza tehničnim in kakovostnim zahtevam, opredeljenih v specifikaciji zahtev naročnika;
10. izjava o zagotavljanju dostave blaga;
11. izjava o dobavnem roku;
12. izjava, da zagotavlja ustrezen transport za ponujeno blago;
13. izjava o dostavi vzorcev blaga.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 9. 2004.
Cena: 9.600 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno, vsak
delovni dan med 11. in 13. uro, ali po pošti
ob predhodni predložitvi potrdila o vplačilu,
faks 02/331-15-33. Razpisno dokumentacijo je potrebno vplačati na podračun EZR
št. 01100-6030278185, s pripisom za RD:
Pisarniški material.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 9. 2004 do 13.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 22. 10. 2004.
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Ob-22071/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., kontaktna
oseba: Anita Žučko, Ob železnici 27, 1420
Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56-51-200, faks
03/56-51-232, elektronska pošta: termoelektrarnatrbovlje@tet.si, internetni naslov:
www.tet.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: 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 reprodukcijskega materiala: črna
in barvna metalurgija in varilni material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: črna in
barvna metalurgija in varilni material.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: 12 mesecev in/ali 365 dni od
oddaje naročila; začetek 30. 9. 2004 in/ali
konec 29. 9. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za zavarovanje resnosti ponudbe v
višini 10% vrednosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po
pogodbi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba oziroma dogovor o
skupnem nastopu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– predračun materiala,
– izpolnjene specifikacije cen, izjave o
točnosti podatkov, o kvaliteti blaga, o usposobljenosti in sprejemu pogojev razpisa,
– pozitivne reference ponudnika v zadnjih treh letih,
– garancija za zavarovanje resnosti
ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti-original,
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– izjavo banke o nameri izdaje garancije
za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih
obveznosti – original,
– parafirane in žigosane vse strani predloga pogodbe z naročnikom.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu,
– dokazilo, da ima potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
naročila,
– dokazilo ministrstva za pravosodje ali
lastno izjavo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: izjava o ekonomsko-finančni sposobnosti.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
1. dobavni rok.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 9. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati na TRR št. 26330-0012039086.
Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o vplačilu in potrdilo
DURS-a, da je ponudnik davčni zavezanec
oziroma izjavo, da ni registriran za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 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 20. 11. 2004 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.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 9. 2004
ob 9.30; Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 8. 2004.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
Ob-22135/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestno gledališče Ljubljansko, Jože Logar,
pomočnik direktorja za tehnične zadeve,
Čopova 14, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/425-82-22, faks 01/251-41-88, elektronska pošta: joze.logar@mgl.si, internetni naslov: www.mgl.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.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava svetlobne opreme za gledališče.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mestno gledališče
Ljubljansko.
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.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1 mesec in/ali 30 dni od oddaje
naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
znesku 1 mio SIT.
Izjava banke da bo ponudniku izdala
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti
javnega naročila.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: predložitev pogodbe o
skupnem nastopu iz katere so razvidna
medsebojna razmerja in kdo je pooblaščen
podpisnik pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – potrdilo sodišča oziroma
organa pri katerem je registriran;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – odločba pristojnega orga ali izjava ponudnika;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež – potrdilo sodišča;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
z poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane – potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega
naročila – izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež
ali da je ponudnik ki ima svoj sedež v tujini,
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati-potrdilo davčnega urada;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – potrdilo
banke oziroma BON obrazci;
– da nudi 30-dnevni plačilni rok- izjava
ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da zagotavlja dobavo vseh vrst blaga
po specifikaciji, da je oprema nova in ima
ustrezno garancijo–izjava ponudnika;

– da bo dostava blaga fco skladišče naročnika – razloženo– izjava ponudnika;
– da je sposoben blago dobaviti v 30
dneh po podpisu pogodbe – izjava ponudnika;
– da je dobavljena oprema združljiva z
obstoječo opremo – izjava ponudnika in tehnične specifikacije proizvajalca opreme.
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 20. 9. 2004.
Cena: 9.600 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun št 01261-6030366335.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 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 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe z pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 9. 2004
ob 13. uri; Mestno gledališče Ljubljansko.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 8. 2004.
Mestno gledališče Ljubljansko

Blago in storitve
Ob-21931/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Snaga javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Darko Fras, Nasipna
ulica 64, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/33-13-551, faks 02/33-27-661, elektronska pošta: info@snaga-mb.si, internetni naslov: www.snaga-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Snaga javno podjetje
d.o.o., kontaktna oseba: Darko Fras, Nasipna ulica 64, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/33-13-551, faks 02/33-27-661, internetni
naslov: www.snaga-mb.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Snaga javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Darko Fras, Nasipna ulica 64,
2000, Maribor, Slovenija, tel. 02/33-13-551,
faks 02/33-27-661, elektronska pošta: darko.fras@snaga-mb.si, internetni naslov:
www.snaga-mb.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 13/04-P.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila
– sklop A: dobava pisarniškega potrošnega materiala ter drobne opreme,
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– sklop B: dobava računalniškega potrošnega materiala ter namizne opreme,
– sklop C: storitev izpisa faktur-posebnih položnic.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Nasipna ulica 64, Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop A: dobava pisarniškega potrošnega materiala ter drobne opreme,
– sklop B: dobava računalniškega potrošnega materiala ter namizne opreme,
– sklop C: storitev izpisa faktur-posebnih
položnic.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: Ur. l. RS, št. 53 z dne 14.
5. 2004, Ob-12597/04.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe: 1.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 9. 2004.
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: do 15. 10. 2004.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavnik
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 9. 2004
ob 12.30, Nasipna ulica 64, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponovitev
razpisa javnega naročila objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 53 z dne 14. 5. 2004,
Ob-12597/04.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 8. 2004.
Snaga javno podjetje d.o.o.

Uradnem listu RS, št. 90 z dne 13. 8. 2004,
Ob-21674/04, se popravita naslednji točki:
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: črta
se tekst: »in bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku v višini
2% vrednosti izvedenih in obračunanih
pogodbenih del«.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: črta se alinea: »– garancijski
rok«.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Gradnje
Št. 1463-7

obe ponudbi, ki jih je prejel v postopku oddaje javnega naročila št. 04G/2004-1463, za
sanacijo železniškega pretakališča v skladišču naftnih derivatov Celje (objava javnega razpisa v Uradnem listu RS, št. 57-58 z
dne 28. 5. 2004, Ob-14289/04.
Zavod RS za blagovne rezerve
Št. 1873-10
Ob-21956/04
Zavrnitev vseh ponudb
Naročnik Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, je na osnovi 76. in 77. člena Zakona o
javnih naročilih – ZJN-1 (Uradni list RS, št.
36/04 – uradno prečiščeno besedilo) zavrnil
edino ponudbo, ki jo je prejel v postopku oddaje javnega naročila št. 05G/2004-1873, za
zamenjavo podnic v kovinskih silosih v Gradacu pri Metliki in Podgori (objava javnega
razpisa v Uradnem listu RS, št. 66 z dne
18. 6. 2004, Ob-16614/04).
Zavod RS za blagovne rezerve
Št. 011-04-2004
Ob-22238/04
Sprememba roka
za oddajo ponudbe
V javnem razpisu za oddajo del: gradnja
nadomestnega mostu čez Savinjo pri Trbiški zijavki na R2-428/1250, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 72 z dne 2. 7. 2004,
Ob-18114/04, se popravita točki IV.3.3 in
IV.3.7.2) tako, da se pravilno glasita:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 8. 2004, do 10.
ure; Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
IV.3.7.2.) Datum, čas in kraj: 23. 8. 2004
ob 11. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Popravi se točka v Pogojih za priznanje
sposobnosti ponudnika 2.4. Reference in se
pravilno glasi:
Ponudnik je v obdobju zadnjih petih
let pred tem naročilom izvedel najmanj
en istovrsten ali podoben posel (gradnja mostu, viadukta ali nadvoza) kot je
predmet tega naročila, v vrednosti vsaj
120,000.000 SIT.
Direkcija RS za ceste
Št. 23/04

Ob-22048/04
Popravek
V javnem razpisu po odprtem postopku
za izvedbo interierske prenove 4. nadstropja
in pripadajočega dela stopnišča v poslovni
stavbi na Verovškovi 70 v Ljubljani, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 90 z dne
13. 8. 2004, Ob-21770/04, se popravi naslednja točka:
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Doda se nova alinea, ki glasi:
– poročilo pooblaščenega revizorja.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 37/04

Ob-21955/04

Zavrnitev vseh ponudb
Naročnik Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, je na osnovi 76. in 77. člena Zakona o
javnih naročilih – ZJN-1 (Uradni list RS, št.
36/04 – uradno prečiščeno besedilo) zavrnil

Ob-22159/04
Popravek
V javnem razpisu po odprtem postopku
za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja za predelavo rezervoarjev za mazut
(36.000 m3) z namenom spremembe namembnosti hranjenja goriva (namesto mazuta ekstra lahko kurilno olje), objavljenem v
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Št. 956-3/2004

Ob-22169/04
Popravek
Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru
39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru objavlja
spremembo javnega razpisa za izgradnjo
biološke čistilne naprave velikosti 1500 PE,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 71-72 z dne
2. 7. 2004, Ob-17843/04. Spremenjeni pogoj, opredeljen v drugi alinei točke III.2.1.3
– Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
glasi:
– da je vodja gradbišča v letih 2001,
2002 in 2003 vodil gradnjo vsaj ene biološke čistilne naprave z vgradnjo tipskega
precejalnika B-415 (Bioclere-Ekoffin) ali
podobnega precejalnika (dokazuje s seznamom najvažnejših dobav blaga ali izvedb
gradenj, potrjenih s strani naročnikov);
– rok za sprejemanje ponudb ali prijav za
sodelovanje, opredeljen v točki IV.3.3., se
podaljša do 27. 8. 2004 do 10. ure;
– javno odpiranje ponudb opredeljeno v
točki IV.3.7.2., bo 27. 8. 2004 ob 12. uri, Občina Pesnica (sejna soba klet), Pesnica pri
Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru.
Občina Pesnica
Št. 110-1/04

Ob-22236/04
Popravek
V Uradnem listu RS, št. 88-90 z dne
13. 8. 2004 je bilo objavljeno obvestilo o
oddaji naročila za postavitev varovalnih zaščitnih ograj na avtocestah (Ob-21793/04),
Št. 110-1/04.
V objavi navedenega javnega razpisa
se popravi besedilo v točki IV.3.2) »Pogoji
za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je možno
do 9. 8. 2004.«, ki se pravilno glasi: »Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije
in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je
možno do 7. 9. 2004.«, v točki IV.3.3) »Rok
za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 9. 8. 2004 do 9.30.«, ki se pravilno
glasi: »Rok za sprejemanje ponudb ali prijav
za sodelovanje: 7. 9. 2004 do 9.30.« v točki
IV.3.7.2.) »Datum, čas in kraj: 9. 8. 2004 ob
10. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring,
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.«, ki se pravilno glasi: »Datum, čas in
kraj: 7. 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.« Vsi ostali podatki so pravilni.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-21929/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Nafta-Geoterm d.o.o., kontaktna oseba: Renata
Kevrič, Rudarska ul. 1, 9220 Lendava, Slo-
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venija, tel. 02/577-22-40, faks 02/577-23-88,
elektronska pošta: renata.kevric@nafta-geoterm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
»Program ekološke sanacije rudarskih
objektov in naprav za pridobivanje ogljikovodikov v Republiki Sloveniji, Letni
načrt za leto 2004, sklop aktivnosti B«
(gradbena in zemeljska dela).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: 17 delovišč na območju
severovzhodne Slovenije.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 504,1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: program ekološke sanacije rudarskih objektov
in naprav za pridobivanje ogljikovodikov
v Republiki Sloveniji, Letni načrt za leto
2004, sklop aktivnosti B (gradbena in zemeljska dela) – izdelava jaškov, izkopi in
zasipi, zatravitev, odvoz odpadnega materiala ipd.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: začetek opravljanja gradbenih del
po podpisu pogodbe, dokončanje opravljanja gradbenih del do 15. 12. 2004.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% od vrednosti ponudbe.
2. Izjavo banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti in jo bo predložil ob podpisu pogodbe.
3. Izjavo banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti in jo bo predložil ob prevzemu del,
veljavnost garancije mora biti še en dan po
izteku garancijskega roka.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
po mesečnih situacijah v roku 60 dni od
uradnega prejema ter potrditve situacije s
strani nadzora.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo samo z enim izvajalcem. Ponudnik
mora navesti vse morebitne podizvajalce
v ponudbi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: za izkazovanje sposobnosti mora
ponudnik in vsi morebitni podizvajalci izpolnjevati naslednje pogoje:
(statusni pogoji)
1. da je registriran pri pristojnem registrskem sodišču in da ima registrirano dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
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2. da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije ter da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
3. da zoper ponudnika v zadnji petih letih
pred objavo javnega naročila ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje,
ki je povezano z njegovim poslovanjem ali
izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
(ekonomsko finančni pogoji)
4. da ima ponudnik plačane vse davke,
prispevke in druge dajatve,
5. da je ponudnik finančno in poslovno
sposoben,
(tehnično kadrovski pogoji)
6. da ima usposobljeno vodstveno in
tehnično osebje,
7. da ima potrebno tehnično opremo za
izvedbo javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpis registracije družbe ponudnika
pristojnega registrskega sodišča, ki sme
biti izdan ali notarsko overjen največ 30 dni
pred dnevom javnega odpiranja ponudb,
2. potrdilo pristojnega sodišča, da zoper ponudnika ni začet postopek prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije ter da ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe, ki sme biti izdano
največ 30 dni pred dnevom javnega odpiranja ponudb,
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudniku v zadnjih petih
letih pred objavo javnega naročila ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
4. potrdilo DURS, ki dokazuje, da ima
ponudnik poravnane vse davke, prispevke
in druge dajatve določene z zakonom, ki
sme biti izdano največ 30 dni pred dnevom
javnega odpiranja ponudb,
5. revidirano bilanco stanja za zadnja 3
leta, če je ponudnik po ZGD zavezan k revidiranju ali bilanco stanja in bilanco uspeha
za zadnja tri leta, če po ZGD ni zavezan k
revidiranju ter BON 1 ter BON 2 ali BON
3 obrazec in potrdilo poslovne banke o
razvrstitvi v bonitetni razred in s potrdilom,
da ponudnikov transakcijski račun v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. seznam opravljenih istovrstnih del v
zadnjih treh letih,
2. seznam delavcev, ki bodo sodelovali
pri izvedbi del.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 60%,
2. reference – 20%,
3. terminski plan – 20%.

V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1-1/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 9. 2004.
Cena: 10.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo do
navedenega roka s potrdilom o plačilu
razpisne dokumentacije na transakcijski
račun št 02342-0253149721 odprt pri Novi
ljubljanski banki d.d. Ljubljana, s navedbo
predmeta JN.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 9. 2004 do 10.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 20. 12. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 9. 2004
ob 12. uri; Nafta-Geoterm, Rudarska ul. 1,
9220 Lendava.
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: 11. 8. 2004.
Nafta-Geoterm d.o.o.
Ob-21930/04
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: Stanislav Žagar, Nasipna
ulica 64, 2000, Maribor, Slovenija, tel.
02/33-13-551, faks 02/33-27-661, elektronska pošta: info@snaga-mb.si, internetni naslov: www.snaga-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje,
ki ustrezajo zahtevam, določenim s strani
naročnika.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 27/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja servisnih objektov za kompostarno.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja objektov skladno z razpisno dokumentacijo in PZR.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z razpisno dokumentacijo.
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III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 9. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: prejemnik: Snaga javno podjetje d.o.o.; namen: razpisna dokumentacija za JN
xx/04; račun: 04515-0000175787; sklic:
0000000027049.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 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. 10. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavnik
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 9. 2004
ob 13. uri, Snaga javno podjetje d.o.o. - sejna soba, Nasipna ulica 64, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 8. 2004.
Snaga javno podjetje d.o.o.

3. C. Tehnični in kadrovski pogoji:
– ponudnikova tehnična opremljenost
omogoča uspešno izvedbo razpisanih del,
– ponudnikov plan izvedbe javnega
naročila je primeren glede na naravo del
in pogoje iz razpisne dokumentacije ter
omogoča kvalitetno in pravočasno izvedbo
razpisanih del,
– ponudnik je v zadnjih treh letih uspešno izvedel investicije s področja odvajanja
ali čiščenja komunalnih odpadnih voda v
zahtevanem številu in vrednosti,
– ponudnikovo ključno osebje, ki bo sodelovalo pri izvedbi del, izpolnjuje zahteve iz
razpisne dokumentacije.
Ekonomsko-finančni in tehnično-kadrovski pogoji so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo o registraciji,
– dokazilo, 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,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih dajatvah v skladu z zakonom,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku,
– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– bilance uspeha za leti 2003 in 2002
– dokazila o letnem prometu ponudnika,
– potrjene reference o izvedbi investicij,
– potrdilo banke o neblokiranosti transakcijskega računa v zadnjih treh mesecih,
– izjava banke o odobritvi kreditne linije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– podatki o ponudnikovi tehnični opremljenosti,
– ustrezen plan izvedbe javnega naročila,
– potrjene reference za objekte s področja odvajanja ali čiščenja komunalnih
odpadnih voda,
– podatki o ključnem osebju.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim javnim naročilom: objava predhodnega razpisa
v Uradnem listu RS, – uradne objave, št. 87
z dne 6. 8. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja ponudbena cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 15. 9. 2004.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu podjetja
Projekt d.d. Nova Gorica ob predložitvi
dokazila o vplačilu stroškov za razpisno
dokumentacijo na transakcijiski račun št.
10100-0036180995.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 9. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.

Ob-21932/04
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: Projekt d.d. Nova Gorica,
kontaktna oseba: Mojca Fornazarič, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/338-00-00, faks 05/302-44-93, elektronska pošta: mojeaf@projekt.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Projekt d.d. Nova Gorica,
kontaktna oseba: Mojca Fornazarič, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/338-00-00, faks 05/302-44-93, elektronska pošta: mojeaf@projekt.si.
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.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja čistilne naprave Prvačina, velikosti 3000 PE, upravljanje čistilne naprave v
času poskusnega obratovanja ter šolanje
bodočega upravljalca čistilne naprave v
času poskusnega obratovanja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: naselje Prvačina v Mestni
občini Nova Gorica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura: (CPA / NACE / CPC): NACE
– 50/502/502,6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: oddaja se izgradnja celotne čistilne naprave
vključno z upravljanjem čistilne naprave v
času poskusnega obratovanja in šolanjem
bodočega upravljalca čistilne naprave v
času poskusnega obratovanja.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso dopustne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti, garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti, garancija za odpravo
napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila se
bodo izvajala na podlagi začasnih in končne
situacije v roku 60 dni od potrditve situacije
s strani odgovornega nadzornika oziroma v
skladu s 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: sklenitev pogodbe za izvedbo naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. Statusni pogoji:
– ponudnik je registriran za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet razpisa,
– ponudnik ni bil v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bi pravnomočno obsojen,
– ponudnik ima poravnane davke in prispevke, določene z zakonom,
– zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega/partnerjevega poslovanja,
– ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane.
2. B. Ekonomsko-finančni pogoji:
– ponudnik je dosegel zahtevan povprečni letni promet v letih 2003 in 2002,
– ponudnik je v zadnjih treh letih uspešno izvedel investicije v zahtevanem številu
in vrednosti,
– ponudnik ni imel blokiranega transakcijskega računa v zadnjih treh mesecih,
– ponudnik je sposoben pridobiti pri banki kreditno linijo v zahtevani višini.
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IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: vsi ponudniki s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 9. 2004
ob 13. uri, Mestna občina Nova Gorica, Trg
E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, Steklena
dvorana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne gre za dodatno javno naročilo.
VI.4) Dodatne informacije: organiziran
bo sestanek s ponudniki, ki mu bo sledil
ogled lokacije gradbišča. Sestanek bo v
četrtek, 2. 9. 2004 z začetkom ob 10. uri
na sedežu Mestne občine Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica, v stekleni
dvorani.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 8. 2004.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-21934/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
kontaktna oseba: Marija Eiselt, univ. dipl.
inž. arh., Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 00386/01/309-42-31, faks
00386/01/309-42-30, elektronska pošta:
marija.eiselt@gov.si, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, kontaktna oseba: Mani
Šefran, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 00386/01/478-73-20, faks
00386/01/478-74-22, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
vložišče, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 0386/01/478-73-20, faks
00386/01/478-74-22, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 402-00-8/2004-62.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
stabilizacija desne brežine Soče gorvodno od mosta v Anhovem.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: gorvodno od mosta v
Anhovem.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidno iz popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5,625.000 SIT in veljavnostjo najmanj
150 dni po roku za predložitev ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
sofinanciranje MOPE in Salonit Anhovo
d.d. MOPE financira svoj delež razpisanih
del iz sredstev proračuna RS in poravnava
plačila v skladu z Zakonom o izvrševanju
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proračuna RS, podzakonskimi predpisi in
pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklepal pogodbo
samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora
predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi
podizvajalci. V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi pa mora skupina ponudnikov
– samo v primeru, da bo izbrana na javnem
razpisu – predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila,
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– potrdilo, da ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane; da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– potrdilo, da je ponudnik poravnal vse
davke in prispevke,
– dokazilo, da ima potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– poročilo pooblaščenega revizorja, kolikor znaša vrednost javnega naročila več kot
50 mio SIT z DDV,
– dokazilo, da je finančno in poslovno
sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da njegovi vodstveni delavci
niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj,
– potrdilo, da odgovorni vodja del izpolnjuje pogoje iz Zakona o graditvi objektov
(Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 odl. US:
U-I-152/00-23, 41/04, 45/04, 47/04, 62/04
odl. US: U-I-1/03-15).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena razpisanih del,
2. vsa dodatna referenčna dela,
3. območna dodat. referenč. dela,
4. dodatna garancijska doba.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 402-00-8/2004-59.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pogoji in način plačila: virman na račun
št. 01100-6300109972, sklic na številko
18 25119 7141998 – 23410003 z navedbo
“plačilo razpisne dokumentacije za vodni
sklad”.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 9. 2004,
ob 11. uri, Ministrstvo za okolje, prostor
in energijo, Urad za okolje, Sektor za pripravo in vodenje investicij, 1000 Ljubljana,
Einspielerjeva 6, sejna soba št. 220a v 2.
nadstropju.
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: 16. 8. 2004.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Ob-21935/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Hoče-Slivnica, kontaktna oseba:
Jože Merkuš, Pohorska cesta 15, 2311
Hoče, Slovenija, tel. 02/616-53-20, faks
02/616-53-30, elektronska pošta: liljana.mezgec@hoce-slivnica.si, internetni naslov: www.hoce-slivnica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Št. 03/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja kanalizacije in ureditev ceste
v Ulici k cerkvi – Slivnica.
G) Vrsta in opis del:
Izgradnja kanalizacije
I. Kanalizacija – meteorni kanal
II. Kanalizacija – fekalni kanal
III. Hišni priključki –obvezni del
I. Kanalizacija – meteorni kanal
A) Preddela
B) Zemeljska dela
C) Kanalizacijska dela
D) Tesarska dela
E) Zaključna in nepredvidena dela
II. Kanalizacija – fekalni kanal
A) Preddela
B) Zemeljska dela
C) Kanalizacijska dela
D) Tesarska dela
E) Zaključna in nepredvidena dela
III. Hišni priključki – obvezni del
A) Gradbena dela
B) Kanalizacijska dela
C) Tesarska dela
D) Zaključna in nepredvidena dela
Ureditev ceste
I. Ulica k cerkvi
II. Povezovalna cesta
I. Ulica k cerkvi
A) Preddela
B) Zemeljska dela in temeljenje
C) Voziščne konstrukcije
D) Odvodnjavanje
E) Oprema cest
F) Zaključna dela
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II. Povezovalna cesta
A) Preddela
B) Zemeljska dela in temeljenje
C) Voziščne konstrukcije
D) Oprema cest
E) Zaključna dela
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Cesta k cerkvi – Slivnica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
III.1) Pogoji, ki se nanašajo na naročilo:
Ponudba se bo štela za popolno, če bo
ponudnik predložil:
4.1 Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. D/1);
4.2 Dokument, ki ga izdajajo poslovne
banke in mora biti original:
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 10% vrednosti javnega naročila, izdano s strani banke (vzorec teksta je v prilogi št. I/1). Podrobna določila so podana v
I. delu razpisne dokumentacije z naslovom:
Finančna zavarovanja.
4.3 Dokumente, ki jih izdajajo uradne institucije. Dokumenti so lahko tudi fotokopije
(v primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik
prinesti v vpogled), (ne glede na starost
dokumentov morajo le ti izkazovati pravno
relevantno stanje ponudnika na dan oddaje
ponudb glede zahtevanega pogoja):
– registracijo ponudnika ali redni izpis iz
sodnega registra za dejavnost, katere predmet je javno naročilo;
Samostojni podjetniki predložijo overjeno
potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu
(t.i. priglasitveni list).
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
(Podjetja predložijo potrdila pristojnega
okrožnega sodišča, gospodarski oddelek,
sodni register, samostojni podjetniki pa
predložijo potrdila, da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi
Davčnega urada);
– podatke o finančnem stanju podjetja:
– obrazec BON-1 s podatki in kazalniki
za leto 2003 in BON-2, oziroma za obrtnike napoved za odmero dohodnine za leto
2003. Ponudniki, ki so šele začeli s poslovanjem in zato ne morejo dvigniti obrazcev
BON-1, predložijo samo obrazce BON-2.
Ponudniki lahko predložijo tudi podatke iz
bilance uspeha in podatke iz bilance stanja,
ki jih potrdi pristojni davčni urad (velja za
ponudnike, ki ne predložijo BON-1) in potrdila poslovnih bank, ki vodijo ponudnikove
transakcijske račune, da le-ti v preteklih 6
mesecih, niso bili blokirani (velja za ponudnike, ki ne predložijo BON-2). Dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni,
– ponudniki z navedenimi dokumenti
dokazujejo svojo ekonomsko – finančno
sposobnost za opravljanje navedene izvedbe del. Pogoj, da bo ponudnikom priznana
ekonomsko – finančna sposobnost je, da v
preteklih 6 mesecih niso imeli blokiran(ih)
transakcijski(h) račun(ov).
4.4 Dokument, ki ga izda uradna institucija (navadno krajevni pristojni davčni organ,
za nekatere subjekte npr. zavarovalnice, posebni davčni urad) in katerega datum izdaje
s strani uradne institucije na dan odpiranja
ponudb ne sme biti starejši od 1 meseca.
Dokument je lahko tudi fotokopija (v primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik predložiti
v vpogled):

je blago za nadaljnjo prodajo, ne štejejo za
ponudnikove podizvajalce.
V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti še:
– izpolnjen obrazec Podatki o podizvajalcu (priloga št. D/9);
– za vse svoje v ponudbi navedene
podizvajalce mora ponudnik predložiti vsa
zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev,
navedenih v točkah 4.3 in 4.4.
Opozorilo: ponudnik mora za podizvajalca predložiti vsa dokazila, ki so zahtevana
v točkah, navedenih v prejšnjem stavku, v
enaki obliki in na način, kot je to zahtevano
za ponudnika;
– pogodbo s podizvajalci;
– pisne izjave vseh svojih v ponudbi navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri
izvedbi javnega naročila, da je ponudnik do
njih pravočasno in pravilno poravnal svoje
zapadle poslovne obveznosti (datum izjave
na dan odpiranja ponudb ne sme biti starejši
od 30 dni) (obrazec D/11);
– izpolnjen obrazec Udeležba podizvajalcev (priloga št. D/10);
– izjavo ponudnika po Odredbi o
finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (priloga št. D/12).
Opomba: ponudnik – izvajalec se obvezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca pred to zamenjavo pridobil
o tem pisno soglasje naročnika.
4.8 Skupna ponudba:
V primeru, da skupina izvajalcev predloži
skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti še:
– pravni akt o skupni izvedbi naročila,
v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila
mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo
naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki
bodo odgovorne za izvedbo predmetnega
naročila.
4.9 Izpolnjen Obrazec ponudbe (C. del
razpisne dokumentacije).
4.10 Izjavo, da ponudnik sprejema pogoje razpisne dokumentacije (E. del razpisne
dokumentacije).
4.11 Vzorec pogodbe (F. del razpisne dokumentacije), ki ga mora ponudnik izpolniti,
parafirati vsako stran, žigosati in podpisati,
s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem
pogodbe.
4.12 Izpolnjen Obrazec predračuna (H.
del razpisne dokumentacije), ki ga sestavljata:
– obrazec ponudbenega predračuna
(priloga H/1 tabela 1),
– obrazec strukture cene (priloga H/1
tabela 2).
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:
Izbrana bo ekonomsko najugodnejša
ponudba, to je tista ponudba, ki ustreza
naslednjim merilom:
I. Cena – 80%
II. Reference za dela izgradnje kanalizacije in ureditve ceste – 20%
kI. Točke za ceno se izračunajo po formuli:

– potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve, določene
z zakonom, ki ga izda pristojni organ.
4.5. Ostale dokumente, ki jih izdajajo
uradne institucije in so lahko tudi fotokopije
(v primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik
prinesti v vpogled):
– mnenje pooblaščenega revizorja (v
skladu s 6. členom Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih porabnikov, Ur. l.
RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki bo potrjevalo, da ima ponudnik za predmetno javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti
do dobaviteljev blaga in materiala, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva
oddaje ponudbe na predmetni javni razpis.
Mnenje pooblaščenega revizorja na dan
odpiranja ponudb ne sme biti starejše od 15
dni od datuma revizorjevega poročila.
Tuji ponudniki predložijo zgoraj zahtevana tovrstna ustrezna dokazila pristojnih
institucij. V primeru, da država tega ponudnika ne izdaja tovrstnih dokazil, ponudnik
predloži lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo.
4.6 Izpolnjene, podpisane in žigosane
izjave:
– izjava ponudnika, da je zanesljiv, sposoben upravljanja, da ima izkušnje in ugled
ter zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo (priloga št. D/2);
– izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe
(priloga št. D/3);
– izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem, ali izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila (priloga št. D/4);
– izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da je poravnal
vse zapadle poslovne obveznosti v skladu
s predpisi države, kjer ima sedež in če ima
sedež v tujini, izjavo, da je poravnal vse
zapadle poslovne obveznosti, ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji (priloga
št. D/5);
– izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da njegovo
poslovanje ni s sodno ali drugo prisilno
odločbo ustavljeno (priloga št. D/6);
– izjava ponudnika o izvedbi gradnje na
naročnikovi lokaciji (priloga št. D/7);
– izjava ponudnika o predložitvi bančne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga št. I/2);
– izjava ponudnika o predložitvi bančne
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku (priloga št. I/4);
– izjava ponudnika, da sprejema vse
pogoje razpisne dokumentacije (E. del razpisne dokumentacije).
4.7 Podizvajalci:
V primeru, da ponudnik ne nastopa s
podizvajalcem, mora predložiti:
– pisno izjavo, da ne nastopa s podizvajalcem (priloga št. D/8).
Opomba: v primeru, da se ponudnik
na predmetni javni razpis prijavlja tudi kot
trgovska organizacija, se v skladu s 1.
členom ZT njegovi dobavitelji oziroma gospodarske družbe, od katerih ponudnik kupu-

Stran

Stran

5736 /

Št.

93 / 20. 8. 2004

CENA – najugodnejši ponudnik
---------------------------------------------------------- × 80 točk
CENA – ponudnik
Upoštevana bo najnižja cena ponudnika, ki bo za plačilni rok upošteval krajši 30
dnevni rok. (Ponudnik s 30 dnevnim rokom
plačila ima prednost pri izbiri.)
kII. Reference:
1. najmanj 5 podobnih objektov v zadnjih 5 letih v vrednosti najmanj 20.000 SIT
– 20%,
2. najmanj 3 podobne objekte v zadnjih 5 letih v vrednosti najmanj 20.000 SIT
– 10%,
3. manj kot 3 podobne objekte v zadnjih
5 letih v vrednosti najmanj 20.000 SIT, v tem
primeru bo ponudnik avtomatično izločen iz
izbire – 0%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 9. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 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 30. 11. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pri odpiranju so lahko
navzoči predstavniki ponudnika s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 9. 2004
ob 14. uri; Občina Hoče-Slivnica, Pohorska
cesta 15, 2311 Hoče.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2004.
Občina Hoče-Slivnica
Ob-21936/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Hoče-Slivnica, kontaktna oseba:
Jože Merkuš, Pohorska cesta 15, 2311
Hoče, Slovenija, tel. 02/616-53-20, faks
02/616-53-30, elektronska pošta: liljana.mezgec@hoce-slivnica.si, internetni naslov: www.hoce-slivnica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Št. 02/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja kanalizacije Odcep Kolman in
Hmeljarska ulica in ureditev ceste na Odcepu Kolman v Orehovi vasi.
I. sklop del ureditve kanalizacije
1. Popis del s prezmerami – Odcep
Kolman
a) Preddela
b) Zemeljska dela
c) Kanalizacijska dela
d) Tesarska dela
e) Zaključna in nepredvidena dela
2. Popis del s predizmerami –Hmeljarska ulica
a) Preddela
b) Zemeljska dela
c) Kanalizacijska dela
d) Tesarska dela
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e) Zaključna in nepredvidena dela
3. Hišni priključki fekalne kanalizacije
– Odcep Kolman
a) Gradbena dela
b) Kanalizacijska dela
c) Tesarska dela
d) Zaključna in nepredvidena dela
4. Hišni priključki fekalne kanalizacije
– Hmeljarska ulica
a) Gradbena dela
b) Kanalizacijska dela
c) Tesarska dela
d) Zaključna in nepredvidena dela
II. sklop del ureditve ceste
1. Ureditev ceste Odcep Kolman (Orehova vas)
a) Preddela
b) Zemeljska dela
c) Voziščne konstrukcije
d) Odvodnjavanje
e) Oprema cest
f) Zaključna dela
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Odcep Kolman in Hmeljarska ulica v Orehovi vasi.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
III.1) Pogoji, ki se nanašajo na naročilo:
Ponudba se bo štela za popolno, če bo
ponudnik predložil:
4.1 Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. D/1);
4.2 Dokument, ki ga izdajajo poslovne
banke in mora biti original
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 10% vrednosti javnega naročila, izdano s strani banke (vzorec teksta je v prilogi št. I/1). Podrobna določila so podana v
I. delu razpisne dokumentacije z naslovom:
Finančna zavarovanja.
4.3 Dokumente, ki jih izdajajo uradne institucije. Dokumenti so lahko tudi fotokopije
(v primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik
prinesti v vpogled), (ne glede na starost
dokumentov morajo le-ti izkazovati pravno
relevantno stanje ponudnika na dan oddaje
ponudb glede zahtevanega pogoja)
– registracijo ponudnika ali redni izpis iz
sodnega registra za dejavnost, katere predmet je javno naročilo;
Samostojni podjetniki predložijo overjeno
potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu
(t.i. priglasitveni list).
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
(Podjetja predložijo potrdila pristojnega
okrožnega sodišča, gospodarski oddelek,
sodni register, samostojni podjetniki pa
predložijo potrdila, da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi
Davčnega urada);
– podatke o finančnem stanju podjetja:
– obrazec BON-1 s podatki in kazalniki
za leto 2003 in BON-2, oziroma za obrtnike napoved za odmero dohodnine za leto
2003. Ponudniki, ki so šele začeli s poslovanjem in zato ne morejo dvigniti obrazcev
BON-1, predložijo samo obrazce BON-2.
Ponudniki lahko predložijo tudi podatke iz
bilance uspeha in podatke iz bilance stanja,
ki jih potrdi pristojni davčni urad (velja za
ponudnike, ki ne predložijo BON-1) in potrdila poslovnih bank, ki vodijo ponudnikove
transakcijske račune, da le ti v preteklih 6
mesecih, niso bili blokirani (velja za ponudnike, ki ne predložijo BON-2). Dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni.

– ponudniki z navedenimi dokumenti
dokazujejo svojo ekonomsko – finančno
sposobnost za opravljanje navedene izvedbe del. Pogoj, da bo ponudnikom priznana
ekonomsko – finančna sposobnost je, da v
preteklih 6 mesecih niso imeli blokiran(ih)
transakcijski(h) račun(ov).
4.4. Dokument, ki ga izda uradna institucija (navadno krajevni pristojni davčni organ,
za nekatere subjekte npr. zavarovalnice, posebni davčni urad) in katerega datum izdaje
s strani uradne institucije na dan odpiranja
ponudb ne sme biti starejši od 1 meseca.
Dokument je lahko tudi fotokopija (v primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik predložiti
v vpogled):
– potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve, določene
z zakonom, ki ga izda pristojni organ;
4.5. Ostale dokumente, ki jih izdajajo
uradne institucije in so lahko tudi fotokopije
(v primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik
prinesti v vpogled):
– mnenje pooblaščenega revizorja (v
skladu s 6. členom Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih porabnikov, Ur. l.
RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki bo potrjevalo, da ima ponudnik za predmetno javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti
do dobaviteljev blaga in materiala, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva
oddaje ponudbe na predmetni javni razpis.
Mnenje pooblaščenega revizorja na dan
odpiranja ponudb ne sme biti starejše od 15
dni od datuma revizorjevega poročila.
Tuji ponudniki predložijo zgoraj zahtevana tovrstna ustrezna dokazila pristojnih
institucij. V primeru, da država tega ponudnika ne izdaja tovrstnih dokazil, ponudnik
predloži lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo.
4.6 Izpolnjene, podpisane in žigosane
izjave:
– izjava ponudnika, da je zanesljiv, sposoben upravljanja, da ima izkušnje in ugled
ter zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo (priloga št. D/2);
– izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe
(priloga št. D/3);
– izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem, ali izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila (priloga št. D/4);
– izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da je poravnal
vse zapadle poslovne obveznosti v skladu
s predpisi države, kjer ima sedež in če ima
sedež v tujini, izjavo, da je poravnal vse
zapadle poslovne obveznosti, ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji (priloga
št. D/5);
– izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da njegovo
poslovanje ni s sodno ali drugo prisilno
odločbo ustavljeno (priloga št. D/6);
– izjava ponudnika o izvedbi gradnje na
naročnikovi lokaciji (priloga št. D/7);
– izjava ponudnika o predložitvi bančne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga št. I/2);
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– izjava ponudnika o predložitvi bančne
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku (priloga št. I/4);
– izjava ponudnika, da sprejema vse
pogoje razpisne dokumentacije (E. del razpisne dokumentacije).
4.7 Podizvajalci:
V primeru, da ponudnik ne nastopa s
podizvajalcem, mora predložiti:
– pisno izjavo, da ne nastopa s podizvajalcem (priloga št. D/8).
Opomba: v primeru, da se ponudnik
na predmetni javni razpis prijavlja tudi
kot trgovska organizacija, se v skladu s
1. členom ZT njegovi dobavitelji oziroma
gospodarske družbe, od katerih ponudnik kupuje blago za nadaljnjo prodajo, ne
štejejo za ponudnikove podizvajalce.
V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti še:
– izpolnjen obrazec Podatki o podizvajalcu (priloga št. D/9);
– za vse svoje v ponudbi navedene
podizvajalce mora ponudnik predložiti vsa
zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev,
navedenih v točkah 4.3 in 4.4.
Opozorilo: ponudnik mora za podizvajalca predložiti vsa dokazila, ki so zahtevana
v točkah, navedenih v prejšnjem stavku, v
enaki obliki in na način, kot je to zahtevano
za ponudnika;
– pogodbo s podizvajalci;
– pisne izjave vseh svojih v ponudbi navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri
izvedbi javnega naročila, da je ponudnik do
njih pravočasno in pravilno poravnal svoje
zapadle poslovne obveznosti (datum izjave
na dan odpiranja ponudb ne sme biti starejši
od 30 dni) (obrazec D/11);
– izpolnjen obrazec Udeležba podizvajalcev (priloga št. D/10);
– izjavo ponudnika po Odredbi o
finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (priloga št. D/12).
Opomba: ponudnik-izvajalec se obvezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave
podizvajalca pred to zamenjavo pridobil o
tem pisno soglasje naročnika.
4.8 Skupna ponudba:
V primeru, da skupina izvajalcev predloži
skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti še:
– pravni akt o skupni izvedbi naročila,
v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila
mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo
naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki
bodo odgovorne za izvedbo predmetnega
naročila.
4.9 Izpolnjen Obrazec ponudbe (C. del
razpisne dokumentacije).
4.10 Izjavo, da ponudnik sprejema pogoje razpisne dokumentacije (E. del razpisne
dokumentacije).
4.11 Vzorec pogodbe (F. del razpisne dokumentacije), ki ga mora ponudnik izpolniti,
parafirati vsako stran, žigosati in podpisati,
s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem
pogodbe.
4.12 Izpolnjen Obrazec predračuna (H.
del razpisne dokumentacije), ki ga sestavljata:
– obrazec ponudbenega predračuna
(priloga H/1 tabela 1),
– obrazec strukture cene (priloga H/1
tabela 2).

II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predvidena je dobava in montaža plinske črpalke
za sežig plinov na bakli, dobava in montaža
plinskih sond, povezava s cevovodom.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek oktobra 2004 in/ali konec
leta 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: navedeni v razpisni dokumentaciji.
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.
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: nosilec ponudbe mora biti izvajalec
strojno-tehnoloških del.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedena v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedena v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam zgrajenih sistemov za
zajem in sežig plinov, ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. 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 6. 9. 2004.
Cena: 20.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: TRR št.
25100-9705263184 ali na blagajni podjetja
z navedbo namena nakazila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 9. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2004.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb
bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 9. 2004
ob 10. uri; JKP Log d.o.o., Dobja vas 187,
Ravne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2004.
Javno komunalno podjetje Log d.o.o.

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:
Izbrana bo ekonomsko najugodnejša
ponudba, to je tista ponudba, ki ustreza
naslednjim merilom:
I. Cena – 80%
II. Reference za dela izgradnje kanalizacije in ureditve ceste – 20%
kI. Točke za ceno se izračunajo po formuli:
CENA – najugodnejši ponudnik
---------------------------------------------------------- × 80 točk
CENA – ponudnik
Upoštevana bo najnižja cena ponudnika.
kII. Reference:
1. najmanj 5 podobnih objektov v zadnjih 5 letih v vrednosti najmanj 20.000 SIT
– 20%,
2. najmanj 3 podobne objekte v zadnjih 5 letih v vrednosti najmanj 20.000 SIT
– 10%,
3. manj kot 3 podobne objekte v zadnjih
5 letih v vrednosti najmanj 20.000 SIT, v tem
primeru bo ponudnik avtomatično izločen iz
izbire – 0%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 9. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 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 30. 11. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pri odpiranju so lahko
navzoči predstavniki ponudnika s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 9. 2004
ob 13. uri; Občina Hoče-Slivnica, Pohorska
cesta 15, 2311 Hoče.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2004.
Občina Hoče-Slivnica
Št. 1863-187/2004
Ob-21957/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnik: Javno komunalno podjetje Log d.o.o., kontaktna oseba: Alojzija Osvald, Dobja vas 187,
2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, tel.
02/82-23-963, faks 02/82-20-912, elektronska pošta: kplog@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja sistema odplinjevanja na odlagališču nenevarnih odpadkov Lokovica
– zajem in sežig plinov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Prevalje, odlagališče Lokovica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.

Stran

Ob-21968/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Dol pri Ljubljani, kontaktna oseba:
Vera Sinčič, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri

Stran
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Ljubljani, Slovenija, tel. 01/53-03-240, faks
01/53-03-249, elektronska pošta: obcina@dol.si, internetni naslov: www.dol.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Dol pri Ljubljani, vložišče, Dol pri Ljubljani
1, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija.
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: 01/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja prizidka pri KD Dolsko.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: KD Dolsko, Dolsko 55.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja prizidka pri KD Dolsko po gradbenem
dovoljenju št. 351587/2003-06/ZB/SL-11 in
projektih PZI arhitektura 38/02-1, PZI načrt
gradbenih konstrukcij 1012/02, PGD/PZI
elektroinstalacije šibki in jaki tok 02043/1 in
strojne instalacije 02 06 01.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: takoj po uvedbi v delo
in/ali konec 15. 8. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik je dolžan preskrbeti naročniku bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
od ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
naročnik financira izgradnjo iz proračuna
občine. Plačilo bo opravljeno po pogojih iz
vzorca pogodbe, ki je priložena v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki
mora odražati dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o finančnem stanju ponudnika za zadnja tri leta.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam enakovrstnih del v
zadnjih petih letih.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
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IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 01/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 9. 2004.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pridobiti jo je mogoče vsak dan od 8. do 12. ure. Plačilo mora
biti izvedeno na transakcijski račun pri Banki
Slovenije, št. 01222-0100000473.
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: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 9. 2004
ob 13. uri; Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri
Ljubljani 1, sejna soba v pritličju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2004.
Občina Dol pri Ljubljani
Št. 7/2004
Ob-22012/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Infra izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o.,
kontaktna oseba: Miran Ribič, Trg svobode 9, p.p. 8, 8290 Sevnica, Slovenija, tel.
07/81-63-806, faks 07/81-63-814, elektronska pošta: miran.ribic@hse-iip.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Infra izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., kontaktna oseba: Teja Bobek,
Trg svobode 9, p.p. 8, 8290 Sevnica, Slovenija, tel. 07/81-63-80, faks 07/81-63-814.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Infra izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., kontaktna oseba: tajništvo podjetja, Trg svobode 9,
p.p. 8, 8290 Sevnica, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje,
ki ustrezajo zahtevam, določenim s strani
naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: rekonstrukcija ceste R3-679/3090
Breg–Sevnica in izgradnja nadvoza v
Orehovem.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: cesta R3-679, odsek 3909
Breg–Orehovo–Sevnica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 15. 3. 2005 (za nadvoz in
cesto gorvodno od nadvoza), 15. 4. 2005
(ostalo).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS 0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov

ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: vse v skladu z določili razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katere je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katere je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom,
skladno s predpisi države kjer ima sedež,
– izpisek iz sodne, upravne, ali druge
ustrezne evidence, iz katere je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno),
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drugi pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste
davke, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o letnih prihodkih, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (celotni
letni prihodek ponudnika v vsakem izmed
preteklih treh poslovnih let (2001, 2002,
2003) znaša najmanj v višini trikratne vrednosti njegove ponudbe),
– obrazec BON2 oziroma drugo enakovredna dokazilo ali potrdilo ponudnikove
poslovne banke (transakcijski račun ponudnika oziroma nobenega izmed partnerjev
pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih
pred oddajo ponudbe ni bil blokiran),
– izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih
sredstev v višini prvih štirih predvidenih obračunov ali možnost najetja kredita v enakem znesku (lastna likvidna sredstva ponudnika (brez podizvajalcev) v višini prvih štirih
predvidenih obračunov ali možnosti najetja
kredita v enakem znesku),
– poročilo pooblaščenega revizorja (pravočasno poravnane obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov),
– izjave podizvajalcev, da ima ponudnik
do njih poravnane vse zapadle poslovne in
finančne obveznosti (ponudnik ima do podizvajalcev, s katerimi nastopa v ponudbi
poravnane vse zapadle poslovne in finančne obveznosti).
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– popis zagotovljenih tehničnih zmogljivosti za izvedbo javnega naročila; izpolnjena, podpisana in žigosana izjava ponudnika
o seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste,
– potrdilo o referenčnem delu (reference),
– izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete, podpisana s strani ponudnika in izvajalca kontrole.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 9. 2004.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delavnik
od 8. do 14. ure.
Stroški dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR: 02373-0254363612 pri
NLB.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 9. 2004 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 9. 2004
ob 12. uri; Infra, d.o.o., Trg svobode 9, 8290
Sevnica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
674,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 8. 2004.
Infra d.o.o.
Sevnica

c) revizijsko poročilo za leta 2001, 2002
in 2003, kolikor je ponudnik zavezan k reviziji;
d) obrazec BON 1/P;
e) mnenje pooblaščenega revizorja, ki
bo potrjevalo, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih
podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15
dni pred dnevom oddaje ponudb, na podlagi tega javnega razpisa, poravnal vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
a) s strani naročnika potrjena dokazila,
da je ponudnik v zadnjih petih letih izdelal
projektno dokumentacijo PZI, PID za:
– kanalizacijo s čistilno napravo kapacitete večje od 100 PE,
– geotehnična dela (injektiranje oziroma
jet grouting),
– sanacijska dela na gradbenih objektih;
b) s strani naročnika potrjena dokazila,
da je ponudnik v zadnjih petih letih uspešno
izvedel naslednja gradbena dela:
– izvedbo kanalizacije z biološko čistilno
napravo,
– geotehnična dela – (injektiranje oziroma jet grouting),
– sanacijska dela na gradbenih objektih.
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
– 1); Uradni list RS, št. 110/02 in 62/04.
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.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 24.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TTR:
02379-0254344403 pri NLB.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 10. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski jezik.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 10. 2004
ob 12.15; v prostorih Infre d.o.o., Trg svobode 9, 8290 Sevnica.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 8. 2004.
Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
Infra d.o.o.

Št. 7/2004
Ob-22013/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske elektrarne d.o.o., kontaktna
oseba: Marjana Molan, Koprska ulica 92,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-04-100,
faks 01/47-04-101, internetni naslov: http:
//www.hse.si/; Infra izvajanje investicijske
dejavnosti d.o.o., kontaktna oseba: mag.
Vojko Sotošek, Trg svobode 9, p.p. 8, 8290
Sevnica, Slovenija, tel. 07/81-63-800, faks
07/81-63-814.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Infra izvajanje investicijske
dejavnosti d.o.o., kontaktna oseba: mag.
Vojko Sotošek, Trg svobode 9, p.p. 8, 8290
Sevnica, Slovenija, tel. 07/81-63-800, faks
07/81-63-814.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Infra izvajanje investicijske
dejavnosti d.o.o., kontaktna oseba: mag.
Vojko Sotošek, Trg svobode 9, p.p. 8, 8290
Sevnica, Slovenija, tel. 07/81-63-800, faks
07/81-63-814.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Infra
izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.,
kontaktna oseba: mag. Vojko Sotošek, Trg

svobode 9, p.p. 8, 8290 Sevnica, Slovenija,
tel. 07/81-63-800, faks 07/81-63-814.
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:
zaščita Kompolja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kompolje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. izdelava projektne in tehnične dokumentacije:
a) projekt za izvedbo (PZI),
b) projekt vzdrževanja in obratovanja
objekta,
c) projekt za vpis v uradne evidence;
2. kompletna izvedba gradbenih in ostalih del, vse za zaščito Kompolja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 11. 2004 oziroma takoj po podpisu pogodbe in/ali konec 31. 5.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
a) bančni garanciji za resnost ponudbe;
b) izjava banke, da bo izdala bančni
garanciji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
c) izjava banke, da bo izdala bančni
garanciji za odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po prejemu mesečnih situacij.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: joint venture, konzorcij.
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: vse v skladu z določili razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
a) redni izpisek iz sodnega registra;
b) potrdilo pristojnega organa, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
c) potrdila pristojnih organov, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek, drug postopke, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja, da poslovanja ne vodi izredna
uprava ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek, podoben navedenim postopkom,
skladno s predpisi države, v kateri ima sedež;
d) potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma,
da so posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
a) potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih, v skladu s predpisi države, kjer
ima ponudnik sedež, oziroma, da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v RS tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
b) letni računovodski izkazi (bilance stanja, izkazi poslovnega izida, izkazi finančnega izida za leta 2001, 2002 in 2003);

Stran

Št. 0/7777
Ob-22060/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Trbovlje, kontaktna oseba: Tatjana Jevševar, Rudarska cesta 12,
1420 Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56-24-202,
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faks 03/56-24-101, elektronska pošta: tatjana.jevsevar@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: isti kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dvigalo z vhodno avlo v Zdravstvenem
domu Trbovlje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trbovlje, Rudarska
cesta 12.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ponudbe se
lahko predložijo za posamezne sklope.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: 15. 10. 2004, zaključek:
31. 1. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe, določena v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: so določeni 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: so določeni v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: so določena v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: so določena v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: so določena v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 9. 2004.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije na TRR ZD
Trbovlje št. 01329-6030924721 s pripisom
– » za razpisno dokumentacijo«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb: do
20. 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:
do 30. 10. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 9. 2004
ob 10. uri; v sejni sobi Zdravstvenega doma
Trbovlje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 8. 2004.
Zdravstveni dom Trbovlje
Ob-22069/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.,
kontaktna oseba: Joži Raspor, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/281-13-00, faks 04/281-13-01, elektronska pošta: jpk@komunala-kranj.si, internetni naslov: www.komunala-kranj.si.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Komunala Kranj,
javno podjetje, d.o.o., kontaktna oseba: Janez Valjavec u.d.i., Ulica Mirka
Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/281-13-00, faks 04/281-13-01, elektronska pošta: jpk@komunala-kranj.si, internetni naslov: www.komunala-kranj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o., kontaktna oseba: Joži Raspor, Ulica
Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/281-13-00, faks 04/281-13-01, elektronska pošta: jpk@komunala-kranj.si, internetni naslov: www.komunala-kranj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.,
kontaktna oseba: Joži Raspor, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/281-13-00, faks 04/281-13-01, elektronska pošta: jpk@komunala-kranj.si, internetni naslov: www.komunala-kranj.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje,
ki ustrezajo zahtevam, določenim s strani
naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nadstrešnica za začasno shranjevanje
dehidriranega blata na Centralni čistilni
napravi Kranj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Centralna čistilna naprava Kranj.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 500,1: splošna dela na
področju stavb in nizkih gradenj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nadstrešnica tlorisa 1.200 m2 (60x20x7,8-9,7 m)
postavljena na armirano betonske montažne stebre (50/50 cm) z leseno strešno konstrukcijo (leseni lepljenci z vzdolžno položenimi legicami) in ALU strešno kritino.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 11. 2004 in/ali konec
31. 5. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe v višini 5%
vrednosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: do
90% plačila na podlagi začasnih mesečnih
situacij glede na obseg opravljenih del. Rok
plačila 60 dni od izstavitve situacije, 10%
plačila po opravljeni primopredaji del. Rok
zaključnega plačila 60 dni od izstavitve obračunske situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: da je ekonomsko in finančno usposobljen izvesti javno naročilo, da razpolaga
s tehniko in delovnim osebjem potrebnim
za izvedbo naročila, da je registriran in ima
dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet naročila.

III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija za opravljanje dejavnosti,
dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, potrdilo, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON1/P ali
BON1/SP, dokazilo o zavarovanju odgovornosti za škodo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o strojih in napravah s
katerimi bodo izvedli javno naročilo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: 29. člen Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Ur. l. RS, št. 110/02).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.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 25. 8. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: opraviti osebni
prevzem oziroma poslati pisni zahtevek na
naslov: Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, faks 04/281-13-01 ali e-mail:
jpk@komunala-kranj.si.
Plačati materialne stroške na TRR Komunale Kranj št. 07000-0000464429 pri Gorenjski banki d.d. Kranj, pri čemer navedite
namen plačila: »plačilo razpisne dokumentacije za nadstrešnico na CČN Kranj«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 9. 2004 ali 37 dni
od odposlanja obvestila, do 11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 12. 2004 in/ali 84 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki se bodo izkazali s pisnim pooblastilom
za zastopanje. V nasprotnem primeru v
postopku odpiranja ponudb ne bodo mogli
dajati pripomb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 9. 2004
ob 12. uri; Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj; sejna soba družbe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 8. 2004.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Ob-22137/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom, Osnovno zdravstveno
varstvo Nova Gorica, kontaktna oseba: dir.
Mihael Demšar dr. med., Rejčeva 4, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/33-83-200.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: EDIL inženiring d.o.o.
Nova Gorica, kontaktna oseba: Edi Melinc,
dipl. inž. grad., Erjavčeva ulica 2, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/333-03-50,
041/634-494, faks 05/30-25-400, elektronska pošta: em_edil.inzeniring@siol.net.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: EDIL inženiring d.o.o. Nova Gorica, kontaktna oseba: Edi Melinc, dipl. inž.
grad., Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica,
Slovenija, tel. 05/333-03-50, 041/634-494,
faks 05/30-25-400, elektronska pošta:
em_edil.inzeniring@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani
naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: EM/ZDD.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja zdravstvenega doma v Dormberku.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Nova Gorica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbenoobrtniška dela, instalacijska dela, zunanja
ureditev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 4. 10. 2004 in/ali konec
1. 2. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za kvalitetno izvedbo posla,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: gradbena pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: 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: BON-1 oziroma
bilanca stanja za leto 2003.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: podano v razpisni dokumentaciji
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: EM/ZDD.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 9. 2004.
Cena: 24.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TRR št:
04750-0000515412 pri NKBM d.d. področje
Nova Gorica.
Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti osebno na sedežu podjetja EDIL inženiring d.o.o. Nova Gorica, Erjavčeva 2, 5000
Nova Gorica ob predhodni najavi vsak dan
med 9. in 10. uro.

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:
– da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa in da
ima dovoljenje za to delo;
– 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 zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik v zadnjih dvanajstih mesecih ni prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodb;
– da ponudnik nima izkazane blokade
katerega izmed transakcijskih računov v
zadnjih šestih mesecih pred dnevom oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik razpolaga z ustreznimi kadri, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe
in nadzora kvalitete;
– podpis izjave o izpolnjevanju razpisnih
pogojev.
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-1,
– Zakon o varstvu kulturne dediščine
ZVKD.
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 20. 9. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroški razpisne
dokumentacije se poravnajo na blagajni
naročnika pred dvigom dokumentacije z
gotovino.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 9. 2004 do 10.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 9. 2004
ob 12. uri; Škofijski ordinariat Maribor, Slomškov trg 19, Maribor.
VI.4) Dodatne informacije: predviden obvezen ogled razpisanih del za ponudnike bo
v četrtek, 2. 9. 2004 ob 11. uri ob samostanu
Studenice s predstavniki naročnika in Zavoda za spomeniško varstvo Maribor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 8. 2004.
Rimskokatoliška škofija Maribor

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: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 9. 2004
ob 13.15; Zdravstveni dom Nova Gorica,
Rejčeva 4, Nova Gorica – uprava, 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: 12. 8. 2004.
Zdravstveni dom,
Osnovno zdravstveno varstvo
Nova Gorica
Št. 41/04
Ob-22138/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Rimskokatoliška škofija Maribor, kontaktna oseba: Ekart Anton, inž. gradb.,
Slomškov trg 19, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-90-434, 041/547-583, faks
02/25-23-092, elektronska pošta: gradbena.sluzba@slomsek.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: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
samostan Studenice pri Poljčanah: obnova severne (vhodne), vzhodne in delno
zahodne fasade.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Studenice pri Poljčanah.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbena in obrtniška ter restavratorska dela.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bianco menica z menično izjavo za resnost
ponudbe, ostala jamstva so navedena v
razpisni dokumentaciji.
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. Rok plačila
ne sme biti krajši od 30 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
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Št. 110-1/04
Ob-22142/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Breda Rok, inž. grad.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-249, faks 01/30-68-251, elektronska pošta: breda.rok@dd-ceste.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjan Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija voziščnih konstrukcij na
AC A1/0237 odsek Bertoki–Škocjan od
km 2,100 do km 2,600 in na AC A1/0737
odsek Bertoki–Škocjan od km 2,100 do
km 2,600.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje AC baze Kozina.
Rekonstrukcija voznega, prehitevalnega
in odstavnega pasu na avtocesti A1 odsek
0237 Bertoki – Škocjan od km 2,100 do km
2,600 in A1 odsek 0737 Bertoki – Škocjan
od km 2,100 do km 2,600 (dolžina 1000
m).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 14 dni od oddaje naročila; konec
31. 12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2,940.000 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: naročilo
v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev.
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 pred-
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ložiti revidirano bilanco oziroma izpisek iz
bilance stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpisek iz sodnega registra, ki
mora odražati zadnje dejansko stanje registracije ponudnika,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o finančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela (rekonstrukcija
voziščne konstrukcije),
– 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 24. 9. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo
na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 24. 9. 2004 do
9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 13. 1. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 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.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 8. 2004.
Družba za avtoceste v RS – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-22143/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Severin Maffi, univ. dipl.
inž. el., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-360, faks 01/30-68-312,
elektronska pošta: severin.maffi@dd-ceste.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,

Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sistem podajalcev in čitalcev magnetnih
listkov za cestninjenje; cestnine zaprtega
sistema na AC Ljubljana–Kozina.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: AC Ljubljana–Kozina: CP
Ljubljana–zahod, CP Vrhnika, CP Logatec,
CP Unec, CP Postojna, CP Nanos, CP Senožeče, CP Dane, CP Divača, CP Kozina,
CP Videž.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 5 mesecev od oddaje naročila;
konec 31. 5. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 10,950.000 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: naročilo
financira naročnik iz lastnih sredstev. 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
izgradenj istovrstnih sistemov (sistemi ABC
ali podajalci in čitalci magnetnih listkov),
– 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 22. 9. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
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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: do 22. 9. 2004 do
10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 11. 1. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 9. 2004
ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 8. 2004.
Družba za avtoceste v RS – DARS d.d.

IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 12. 1. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 9. 2004
ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 8. 2004.
Družba za avtoceste v RS – DARS d.d.

Št. 110-1/04
Ob-22144/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring,
d.o.o., kontaktna oseba: Feliks Stmole,
univ. dipl. inž. grad., Kotnikova 40, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/78-78-662,
faks 01/78-78-664, elektronska pošta: feliks.strmole@dd-ceste.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija brežin Polica in Mali vrh na
AC odseku Malence–Šmarje Sap–Višnja
Gora.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: AC odsek Malence–Šmarje Sap–Višnja Gora.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
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: sanacija brežin Polica in Mali vrh na AC odseku
Malence–Šmarje Sap–Višnja Gora.
Javno naročilo je razdeljeno na dva sklopa, in sicer:
– sklop 1: sanacija brežin 6L, 7L Polica,
– sklop 2: sanacija brežin Mali vrh.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: skrajni rok za dokončanje del je:
– sklop 1: sanacija brežin 6L, 7L Polica
– 120 dni od uvedbe izvajalca v delo,
– sklop 2: sanacija brežin Mali vrh – 60
dni od uvedbe izvajalca v delo.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 10,800.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz sredstev
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji,
DARS, d.d. Način plačevanja z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini
razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
finančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o finančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj kot glavni izvajalec ali partner v
skupnem nastopanju, za istovrstna dela,
– 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 23. 9. 2004.
Cena: 15.000 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: 23. 9. 2004 do
10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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Št. 41405-106/2004
Ob-22222/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, kontaktna oseba:
Vincenc Holc, Ul. heroja Staneta 1, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-363,
02/22-01-358, faks 02/22-01-359.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje,
ki ustrezajo zahtevam, določenim s strani
naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija temeljev Minoritskega samostana – statična ojačitev, sanacija vlage.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vojašniški trg, 2000
Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30. 4. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– za resnost ponudbe predložiti bianco
menico v višini 1,000.000 SIT,
– bančna garancija ali ustrezno kavcijsko
zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 5%
pogodbene vrednosti; Izbrani ponudnik jo
mora predložiti v roku 10 dni po podpisu
pogodbe,
– bančna garancija ali ustrezno kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 2%
pogodbene vrednosti; Izbrani ponudnik jo
mora predložiti pred izplačilom zadnjih 10%
pogodbene vrednosti.
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: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: 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 14. 9. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 9. 2004, do 11.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 10. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 9. 2004
ob 12. uri, kletna sejna soba naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 8. 2004.
Mestna občina Maribor
Ob-22231/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Novo mesto, kontaktna oseba: Jelka Fajdiga, Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/391-67-03, faks 07/332-21-16, elektronska pošta: jelka.fajdiga@zd-nm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 4/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev štirih ambulant v ginekološkem
dispanzerju, ureditev posebnega vhoda
v »B« trakt in preureditev kleti v prostor
za laboratorij.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Novo mesto.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija banke za resnost ponudbe v višini
5% ponujene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v 30
dneh po prejemu s strani nadzornega organa potrjene 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:

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
a) podatki v zvezi s statusom izvajalca:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu, 2. da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, 3. da zoper ponudnika
ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, 2. potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco, 3. potrdilo okrožnega
sodišča.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
a) za gospodarske družbe: 1. obrazec
BON-2, 2. izkaze poslovnih bank pri katerih
ima odprte transakcijske račune, o boniteti
in plačilni sposobnosti ponudnika v zadnjih
6 mesecih;
b) za samostojne podjetnike: 1. podatki
iz bilance uspeha in bilance stanja za zadnje
poslovno leto, ki jih potrdi DURS, 2. potrdilo
banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred
dnevom objave tega naročila ni imel blokiranega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Seznam najpomembnejših gradenj v
zadnjih petih letih, skupaj s potrdili o dobro
opravljenem delu, z vrednostmi, datumi
in kraji izvedbe, 2. seznam vodstvenega
osebja s kvalifikacijami in konkretno navedbo oseb, ki bodo vodile izvedbo tega
javnega naročila.
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; cena – 90%, reference – 5%, rok
izvedbe – 5%.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 120/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 9. 2004.
Cena: 15.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: predložitev potrdila o nakazilu na podračun pri UJP
01285-6030922997.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 9. 2004 do 11.
ure.
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: s strani ponudnika pisno
pooblaščena oseba.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 9. 2004
ob 12. uri; Novo mesto, Kandijska c. 4/III
–sejna soba.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 8. 2004.
Zdravstveni dom Novo mesto

Št. 110-1/04
Ob-22235/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Severin Maffi, univ. dipl.
inž. el., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-360, elektronska pošta:
severin.maffi@dd-ceste.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba instalacij ter dobava in montaža
video kamer ob AC.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– Hrušica, Moste – signali v ACB Hrušica,
– nadvoz Sinja gorica – signali v CP
Lj. zahod,
– Štampetov most, Lom, Ivanje selo-signali v CP Logatec,
– Ravbarkomanda – signali v CP Postojna,
– razcep Razdrto – Signali v CP Razdrto,
– razcep Divača – signali v CP Dane,
– priključek Šempeter in priključek Celje
– signali v izpostavo Arja vas,
– priključek Domžale – signali v CP
Kompolje,
– priključek Višnja gora in pluska – signali v CP Dob.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,872.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz sredstev
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji,
DARS, d.d.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposo-
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bnosti: 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
izgradenj istovrstnih sistemov (izvedba instalacij, dobava in montaža videokamer),
– 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 28. 9. 2004.
Cena: 6.000 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: do 28. 9. 2004 do
9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 18. 1. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 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.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: 16. 8. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

predvidenih obračunov ali možnost najetja
kredita v enakem znesku (dokazilo: izjava o
zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev v višini prvih štirih predvidenih obračunov, dana
pod materialno in kazensko odgovornostjo
ali potrdilo banke o možnosti najetja posojila
v višini prvih štirih predvidenih obračunov;
– pravočasno poravnane obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov (dokazilo: poročilo pooblaščenega
revizorja);
– ponudnik ima do podizvajalcev, s katerimi nastopa v ponudbi poravnane vse
zapadle poslovne in finančne obveznosti
(dokazilo: izjave podizvajalcev, da ima ponudnik do njih poravnane vse zapadle poslovne in finančne obveznosti);
– ponudnik ima do naročnika poravnane
vse zapadle pogodbene obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora za izvedbo naročila
zagotoviti tehnične zmogljivosti (oprema
in mehanizacija) ter izpolniti vse druge zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za
javne ceste (dokazila: popis zagotovljenih
tehničnih zmogljivosti za izvedbo javnega
naročila; Izpolnjena, podpisana in žigosana
izjava ponudnika o seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za
javne ceste);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete, podpisana s strani ponudnika in
izvajalca kontrole).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 9. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo
z virmanom na TRR 01100-6300109972
– sklic na št. 18 24155 7141998-01.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 9. 2004 do 8. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 9. 2004
ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
43,000.000 SIT.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2004
Ob-22239/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče, soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani
naročnika.

II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava zapornega sloja na cesti R3-639
Ljubljana (Šentvid) Vodice odsek 1141.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: cesta R3-639 Ljubljana
(Šentvid) Vodice.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je
ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– celotni letni prihodek ponudnika v
vsakem izmed preteklih treh poslovnih let
(2001, 2002, 2003) znaša najmanj v višini
trikratne vrednosti njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih prihodkih, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo);
– transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred oddajo
ponudbe ni bil blokiran (dokazilo: obrazec
BON2 oziroma drugo enakovredno dokazilo
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke);
– lastna likvidna sredstva ponudnika
(brez podizvajalcev) v višini prvih štirih
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Razkrižje, kontaktna oseba:
Goran Ohman, Šafarsko 42, 9240 Ljutomer, Slovenija, tel. 02/584-99-00, faks
02/584-99-01, elektronska pošta: obcinarazkrizje@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova in delna razširitev obstoječega
asfaltnega vozišča in rešitev odvodnjavanja meteornih voda na OJP 724904
Šprinc – državna meja z Republiko Hrvaško, v skupni dolžini 1480 m in širini
vozišča 3,0 m + 2 x 0,5 m bankine.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: naselji Veščica in Šprinc v
Občini Razkrižje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova in delna razširitev obstoječega asfaltnega
vozišča in rešitev odvodnjavanja meteornih
voda na OJP 724904 Šprinc – državna
meja z Republiko Hrvaško, v skupni dolžini
1480 m in širini vozišča 3,0 m + 2 x 0,5 m
bankine.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od oddaje naročila; začetek 30. 9. 2004 in/ali konec 15. 11. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe,
bančna garancija za dobro izvedbo del,
bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po Zakonu o izvrševanju proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pravnega akta o
skupnem nastopu, iz katerega je razvidno,
kdo je nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: obvezna dokazila o izpolnjevanju
pogojev iz 42. in 42.a člena Zakona o javnih
naročilih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– dokazilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem,
– dokazilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazila o
poravnanih davkih in prispevkih, dokazila
o finančnem poslovanju BON 1, BON 2
ali podatke iz bilance uspeha in podatke iz
bilance stanja, ki jih potrdi pristojna davčna
uprava, potrdilo poslovne banke, da promet
v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora za izvedbo
naročila zagotoviti tehnične zmogljivosti
(oprema in mehanizacija), ter izpolniti vse
druge zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: popis zagotovljenih tehničnih zmogljivosti za izvedbo
javnega naročila, izpolnjena podpisana in
žigosana izjava ponudnika o seznanjenosti
s tehničnimi pogoji in tehnično specifikacijo
za javne ceste.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o graditvi objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 9. 2004.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije, virmansko,
na TRR 01000-0100013776. Na dokazilu
o vplačilu mora biti navedena davčna številka pravne osebe, ki dviguje razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 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: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 9. 2004
ob 13. uri; Občina Razkrižje, Šafarsko 42,
9240 Ljutomer.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 8. 2004.
Občina Razkrižje
Ob-22037/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper,
kontaktna oseba: Polona Rihtarec, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, Slovenija, tel.
+386/5/664-64-21, faks +386/5/664-64-20,
elektronska pošta: polona.rihtarec@koper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Koper, glavna
pisarna, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper,
Slovenija, tel. +386/5/664-64-21, faks
+386/5/664-64-20.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV-G-2/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nadomestna gradnja stanovanjskega

objekta Pri vodnjaku 6 in 8 v Kopru v
mestnem jedru.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Koper, mestno jedro.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura:
(CPA / NACE / CPC): 501.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nadomestna gradnja treh stanovanjskih enot.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 7 mesecev od oddaje naročila.
Začetek 4. 10. 2004 in/ali konec
4. 5. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
sestavljena v skladu z priloženim vzorcem
(9.1. točka razpisne dokumentacije), v višini 1,000.000 tolarjev; ponudniki morajo
navedeno bančno garancijo predložiti že v
ponudbeni dokumentaciji;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, sestavljena v skladu
s priloženim vzorcem (9.2. točka razpisne
dokumentacije), v višini 10% pogodbene
vrednosti; izbrani ponudnik jo predloži ob
podpisu pogodbe;
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku, sestavljena v skladu s
priloženim vzorcem (9.3. točka razpisne dokumentacije), v višini 10% pogodbene vrednosti; ponudnik jo predloži po dokončanju
del ob uspešni primopredaji. Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvajalec
mora izstavljene situacije najprej dati v pregled in potrditev nadzornemu organu in šele
nato, potrjene, dostaviti naročniku. Naročnik
bo nesporni del situacije izplačal v roku 60
dni po prejemu potrjene situacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež,
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila (v kolikor je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno),
– 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 proti ponudniku uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek in ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe,
– da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti
v skladu s predpisi države, kjer ima sedež;
da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati,
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: obrazec BON2,
ali enakovredno drugo dokazilo, oziroma
potrdilo ponudnikove poslovne banke oziroma bank, ki ni starejše od dveh mesecev,
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iz katerega mora izhajati, da ponudnikov
transakcijski račun oziroma računi v zadnjih
šestih mesecih pred izdajo potrdila ni(so)
bil(i) blokiran(i).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Pogoj za udeležbo na tem razpisu je ta,
da je bil ponudnik v zadnjih treh letih pozitivno ocenjen glavni izvajalec pri izvedbi
vsaj treh gradbenih del (ne nujno javnega
naročila), ki so po naravi gradnje in obsegu podobna razpisanim in vredna najmanj
30,000.000 SIT. Ponudnik mora navesti
referenčni objekt in njegovo vrednost ter
predložiti potrjeno referenco s strani investitorja, ki je izvedbo del ocenil kot pozitivno
(oziroma negativno).
Naročnik si pridržuje pravico preverjati
reference in njihovo oceno.
Popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme za izvedbo javnega naročila ter
izpolnjevanje kadrovskih pogojev:
Ponudnik mora tudi predložiti listine z
naslednjimi vsebinami:
– kalkulativne elemente, in sicer: cenik
delovne sile, cenik mehanizacije, cenik
transportov, cenik materiala FCO gradbišče,
cenik mokrih mešanic FCO gradbišče,
– dokazila o razpolaganju z osebo, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del
po 76. in 77. členu ZGO-1 (izjava ponudnika
z navedbo izobrazbe in delovnih izkušenj).
– podatke o kapacitetah in zasedenosti
kapacitet, iz katerih mora biti razvidno, da
bo v obdobju od oktobra 2004 do vključno
aprila 2005 razpolagal s kapacitetami, potrebnimi za izvedbo javnega naročila (izjava
pod točko 5.6.);
– terminski plan realizacije razpisanih
del, plan financiranja, delovne sile in materiala (poglavje pod točko 7.).
Ponudnik mora podpisati tudi sledečo
izjavo:
»Izjavljamo, da izpolnjujemo formalne delovne in tehnične pogoje in imamo
ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in
druge pripomočke, sposobnost upravljanja,
zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene,
ki bodo sposobni izvesti pogodbo.
Izjavljamo, da razpolagamo s potrebnimi
avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami,
ki so morebiti potrebne za izvedbo razpisanih del.
Izjava ponudnika o izdelavi dokumentacije s področja varstva pri delu:
1. varnostni načrt,
2. sporazum o skupnih varnostnih ukrepih med izvajalci del in stanovalci (prizadetimi udeleženci),
3. knjiga skupnih varnostnih ukrepov
in sporazum o skupnih varnostnih ukrepih
na samem gradbišču, v skladu z Uredbo o
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list
RS, št. 3/02 in 57/03), in sicer najkasneje ob
uvedbi v delo (izjava pod točko 5.7).
Iz priložene dokumentacije mora izhajati,
da je ponudnik tudi sposoben izvesti predmetno javno naročilo. Ponudnik, ki ne dokaže, da je sposoben izvesti predmetno javno
naročilo, je izločen iz nadaljnjega postopka
ne glede na vsebino ponudbe.
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.

– zagotovljen mora biti odgovorni projektant.
in dodata novi točki III.2.1.4 in III.2.1.5
III.2.1.4) Reference:
– ponudnik je v obdobju zadnjih treh let
pred tem naročilom izvedel najmanj tri istovrstne posle (študije s področja prometne
varnosti), kot je predmet tega naročila v
skupno najmanj trikratni vrednosti te ponudbe (dokazilo: potrdilo o referenčnem delu);
– partner v skupni ponudbi je v obdobju
zadnjih treh let pred tem naročilom izvedel
najmanj tri istovrstne in cenovno vsaj enakovredne posle, kot ga prevzema v ponudbi
(dokazilo: potrdilo o referenčnem delu).
III.2.1.5) Drugi naročnikovi pogoji:
– ponudnik mora dela izvesti brez podizvajalcev;
– ponudnik ima do naročnika poravnane
vse zapadle pogodbene obveznosti.
popravita točki IV.3.3 in IV.3.7.2) tako, da
se pravilno glasita:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 8. 2004, do 8.
ure; Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
IV.3.7.2.) Datum, čas in kraj: 27. 8. 2004
ob 9.30; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Direkcija RS za ceste

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: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z nakazilom na
TRR Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, št. 01250-6520972107, s
sklicem: 00 71410076, namen nakazila: »Pri
vodnjaku 6 in 8«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 9. 2004 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 21. 11. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb
bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 9. 2004,
ob 13. uri, sejna soba Mestne občine Koper,
Verdijeva ulica 10, Koper, v pritličju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 8. 2004.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Koper

Št. 011-04-2004

Storitve
Ob-22064/04
Popravek
V javnem razpisu za finančni leasing za
najem nepremičnine s postopnim odkupom,
objavljen v Uradnem listu RS, št 74 z dne
9. 7. 2004, Ob-18709/04, se spremenita točki IV.3.3. in IV.3.7.2. tako, da glasita:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: ponudbe lahko
ponudniki oddajo do 27. 8. 2004 do 12.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 8. 2004
ob 13. uri; Ribnica, na sedežu občine.
Občina Ribnica
Št. 011-04-2004

Ob-21971/04

Popravek
V javnem razpisu za oddajo del: Študija
prometno varnostne analize z dimenzioniranjem in predlogom optimalne ureditve križišča Ozeljan, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 80 z dne 23. 7. 2004, Ob-20520/04, se:
popravita točki III.2.1.2 in III.2.1.3) tako,
da se pravilno glasita:
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– celotni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) je v zadnjem poslovnem letu
(2003) znašal najmanj trikratno vrednost
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo);
– transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred oddajo
ponudbe ni bil blokiran (dokazilo: obrazec
BON2 oziroma drugo enakovredno dokazilo
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke).
III.2.1.3) Kadrovski pogoji:
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
projekta;

Stran

Ob-21972/04

Popravek
V javnem razpisu za oddajo del: Študija
prometno varnostne analize z dimenzioniranjem in predlogom optimalne ureditve križišča Laško 1, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 80 z dne 23. 7. 2004, Ob-20518/04,
se:
popravita točki III.2.1.2 in III.2.1.3) tako,
da se pravilno glasita:
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– celotni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) je v zadnjem poslovnem letu
(2003) znašal najmanj trikratno vrednost
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo);
– transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred oddajo
ponudbe ni bil blokiran (dokazilo: obrazec
BON2 oziroma drugo enakovredno dokazilo
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke).
III.2.1.3) Kadrovski pogoji:
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
projekta;
– zagotovljen mora biti odgovorni projektant.
in dodata novi točki III.2.1.4 in III.2.1.5:
III.2.1.4) Reference:
– ponudnik je v obdobju zadnjih treh let
pred tem naročilom izvedel najmanj tri istovrstne posle (študije s področja prometne
varnosti), kot je predmet tega naročila v
skupno najmanj trikratni vrednosti te ponudbe (dokazilo: potrdilo o referenčnem delu);
– partner v skupni ponudbi je v obdobju
zadnjih treh let pred tem naročilom izvedel
najmanj tri istovrstne in cenovno vsaj enakovredne posle, kot ga prevzema v ponudbi
(dokazilo: potrdilo o referenčnem delu).
III.2.1.5) Drugi naročnikovi pogoji:
– ponudnik mora dela izvesti brez podizvajalcev;
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– ponudnik ima do naročnika poravnane
vse zapadle pogodbene obveznosti.
popravita točki IV.3.3 in IV.3.7.2) tako, da
se pravilno glasita:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 8. 2004, do 8.
ure; Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
IV.3.7.2.) Datum, čas in kraj: 27. 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. 011-04-2004

Ob-21973/04

Popravek
V javnem razpisu za oddajo del: Študija
idejne rešitve za ureditev odseka “Črne točke” Črmošnjice – Črnomelj, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 80 z dne 23. 7. 2004,
Ob-20529/04, se:
popravita točki III.2.1.2 in III.2.1.3) tako,
da se pravilno glasita:
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– celotni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) je v zadnjem poslovnem letu
(2003) znašal najmanj trikratno vrednost
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo);
– transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred oddajo
ponudbe ni bil blokiran (dokazilo: obrazec
BON2 oziroma drugo enakovredno dokazilo
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke).
III.2.1.3) Kadrovski pogoji:
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
projekta;
– zagotovljen mora biti odgovorni projektant.
in dodata novi točki III.2.1.4 in III.2.1.5
III.2.1.4) Reference:
– ponudnik je v obdobju zadnjih treh let
pred tem naročilom izvedel najmanj tri istovrstne posle (študije s področja prometne
varnosti), kot je predmet tega naročila v
skupno najmanj trikratni vrednosti te ponudbe (dokazilo: potrdilo o referenčnem delu);
– partner v skupni ponudbi je v obdobju
zadnjih treh let pred tem naročilom izvedel
najmanj tri istovrstne in cenovno vsaj enakovredne posle, kot ga prevzema v ponudbi
(dokazilo: potrdilo o referenčnem delu).
III.2.1.5) Drugi naročnikovi pogoji:
– ponudnik mora dela izvesti brez podizvajalcev;
– ponudnik ima do naročnika poravnane
vse zapadle pogodbene obveznosti.
popravita točki IV.3.3 in IV.3.7.2) tako, da
se pravilno glasita:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 8. 2004, do 8.
ure; Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
IV.3.7.2.) Datum, čas in kraj: 27. 8. 2004
ob 10. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2004

Ob-21974/04

Popravek
V javnem razpisu za oddajo del: Študija idejne rešitve za ureditev odseka “Črne

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
točke” skozi naselje Dravograd – cesta
G1-1/0240, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 80 z dne 23. 7. 2004, Ob-20525/04, se:
popravita točki III.2.1.2 in III.2.1.3) tako,
da se pravilno glasita:
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– celotni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) je v zadnjem poslovnem letu
(2003) znašal najmanj trikratno vrednost
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo);
– transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred oddajo
ponudbe ni bil blokiran (dokazilo: obrazec
BON2 oziroma drugo enakovredno dokazilo
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke).
III.2.1.3) Kadrovski pogoji:
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
projekta;
– zagotovljen mora biti odgovorni projektant.
in dodata novi točki III.2.1.4 in III.2.1.5
III.2.1.4) Reference:
– ponudnik je v obdobju zadnjih treh let
pred tem naročilom izvedel najmanj tri istovrstne posle (študije s področja prometne
varnosti), kot je predmet tega naročila v
skupno najmanj trikratni vrednosti te ponudbe (dokazilo: potrdilo o referenčnem delu);
– partner v skupni ponudbi je v obdobju
zadnjih treh let pred tem naročilom izvedel
najmanj tri istovrstne in cenovno vsaj enakovredne posle, kot ga prevzema v ponudbi
(dokazilo: potrdilo o referenčnem delu).
III.2.1.5) Drugi naročnikovi pogoji:
– ponudnik mora dela izvesti brez podizvajalcev;
– ponudnik ima do naročnika poravnane
vse zapadle pogodbene obveznosti.
popravita točki IV.3.3 in IV.3.7.2) tako, da
se pravilno glasita:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 8. 2004, do 8.
ure; Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za cest, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
IV.3.7.2.) Datum, čas in kraj: 27. 8. 2004
ob 10.30; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2004

Ob-21975/04

Popravek
V javnem razpisu za oddajo del: Študija
idejne rešitve za ureditev odseka “Črne točke” Vreme – Ribnica, na R2-405/1018, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 80 z dne
23. 7. 2004, Ob-20523/04, se:
popravita točki III.2.1.2 in III.2.1.3) tako,
da se pravilno glasita:
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– celotni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) je v zadnjem poslovnem letu
(2003) znašal najmanj trikratno vrednost
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo);
– transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred oddajo
ponudbe ni bil blokiran (dokazilo: obrazec
BON2 oziroma drugo enakovredno dokazilo
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke).

III.2.1.3) Kadrovski pogoji:
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
projekta;
– zagotovljen mora biti odgovorni projektant.
in dodata novi točki III.2.1.4 in III.2.1.5
III.2.1.4) Reference:
– ponudnik je v obdobju zadnjih treh let
pred tem naročilom izvedel najmanj tri istovrstne posle (študije s področja prometne
varnosti), kot je predmet tega naročila v
skupno najmanj trikratni vrednosti te ponudbe (dokazilo: potrdilo o referenčnem delu);
– partner v skupni ponudbi je v obdobju
zadnjih treh let pred tem naročilom izvedel
najmanj tri istovrstne in cenovno vsaj enakovredne posle, kot ga prevzema v ponudbi
(dokazilo: potrdilo o referenčnem delu).
III.2.1.5) Drugi naročnikovi pogoji:
– ponudnik mora dela izvesti brez podizvajalcev;
– ponudnik ima do naročnika poravnane
vse zapadle pogodbene obveznosti.
popravita točki IV.3.3 in IV.3.7.2) tako, da
se pravilno glasita:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 8. 2004, do 8.
ure; Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
IV.3.7.2.) Datum, čas in kraj: 27. 8. 2004
ob 11. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2004

Ob-21976/04

Popravek
V javnem razpisu za oddajo del: Študija idejne rešitve za ureditev odseka “Črne
točke” Kamnik – Ločica, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 80 z dne 23. 7. 2004,
Ob-20522/04, se:
popravita točki III.2.1.2 in III.2.1.3) tako,
da se pravilno glasita:
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– celotni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) je v zadnjem poslovnem letu
(2003) znašal najmanj trikratno vrednost
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo);
– transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred oddajo
ponudbe ni bil blokiran (dokazilo: obrazec
BON2 oziroma drugo enakovredno dokazilo
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke).
III.2.1.3) Kadrovski pogoji:
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
projekta;
– zagotovljen mora biti odgovorni projektant.
in dodata novi točki III.2.1.4 in III.2.1.5
III.2.1.4) Reference:
– ponudnik je v obdobju zadnjih treh let
pred tem naročilom izvedel najmanj tri istovrstne posle (študije s področja prometne
varnosti), kot je predmet tega naročila v
skupno najmanj trikratni vrednosti te ponudbe (dokazilo: potrdilo o referenčnem delu);
– partner v skupni ponudbi je v obdobju
zadnjih treh let pred tem naročilom izvedel
najmanj tri istovrstne in cenovno vsaj enakovredne posle, kot ga prevzema v ponudbi
(dokazilo: potrdilo o referenčnem delu).
III.2.1.5) Drugi naročnikovi pogoji:

93 / 20. 8. 2004 /

5749

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

– ponudnik mora dela izvesti brez podizvajalcev;
– ponudnik ima do naročnika poravnane
vse zapadle pogodbene obveznosti.
popravita točki IV.3.3 in IV.3.7.2) tako, da
se pravilno glasita:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 8. 2004, do 8.
ure; Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
IV.3.7.2.) Datum, čas in kraj: 27. 8. 2004
ob 10.30; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Direkcija RS za ceste

2) Kratek opis: fizično varovanje za objekte.
3) Obseg ali količina: Vič – Trg mladinskih delovnih brigad, Bežigrad – Linhartova
13, Poljanska 28, Dalmatinova 1.
Ponedeljek: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik: od 0.00 do 8.
ure.
Varnostnik – receptor: od 8. do 15. ure.
Varnostnik: od 15. do 24. ure.
Torek: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik: od 0.00 do 8.
ure.
Varnostnik – receptor: od 8. do 15. ure.
Varnostnik: od 15. do 24. ure.
Sreda: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik: od 0.00 do 8.
ure.
Varnostnik – receptor od 8. do 17. ure.
Varnostnik: od 17. do 24. ure.
Četrtek: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik: od 0.00 do 8.
ure.
Varnostnik – receptor: od 8. do 15. ure.
Varnostnik: od 15. do 24. ure.
Petek: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik: od 0.00 do 8.
ure.
Varnostnik – receptor: od 8. do 15. ure.
Varnostnik: od 15. do 24. ure.
Sobota: (1 oseba)
Varnostnik stalno 24-urno fizično varovanje: od 0.00 do 24. ure.
Nedelja: (1 oseba)
Varnostnik stalno 24-urno fizično varovanje: od 0.00 do 24. ure.
Resljeva 18:
Ponedeljek: (1 oseba)
Ena oseba: varnostnik – receptor: od 6.
do 15. ure.
Varnostnik: od 15. do 19. ure.
Torek: (1 oseba)
Ena oseba: varnostnik – receptor: od 6.
do 15. ure.
Varnostnik: od 15. do 19. ure.
Sreda: (1 oseba)
Ena oseba: varnostnik – receptor: od 6.
do 17. ure.
Varnostnik: od 17. do 19. ure.
Četrtek: (1 oseba)
Ena oseba: varnostnik – receptor: od 6.
do 15. ure.
Varnostnik: od 15. do 19. ure.
Petek: (1 oseba)
Ena oseba: varnostnik – receptor: od 6.
do 14. ure.
Varnostnik: od 14. do 17. ure.
Po tem času je tehnično varovanje. Ob
sobotah, nedeljah in ob dela prostih dnevih
(prazniki) je 24-urno tehnično varovanje od
0.00 do 24. ure.
Ambrožev trg:
Ponedeljek: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik: od 0.00 do 8.
ure.
Varnostnik: od 15. do 24. ure.
Torek: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik: od 0.00 do 8.
ure.
Varnostnik: od 15. do 24. ure.
Sreda: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik: od 0.00 do 8.
ure.
Varnostnik: od 16. do 24. ure.
Četrtek: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik: od 0.00 do 8.
ure.
Varnostnik: od 15. do 24. ure.
Petek: (1 oseba)

Ob-21933/04
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: Sabina Gregorinčič, Mestni trg 1,
1000 Ljubljana, 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) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za finance,
Služba za javna naročila, kontaktna oseba:
Sabina Gregorinčič, Dalmatinova 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-16,
faks 01/036-44-07, elektronska pošta: Sabina.gregorincic@ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za finance, Služba za javna naročila, kontaktna oseba: Irena Stopar,
Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/306-44-33, faks 01/306-44-07, elektronska pošta: Irena.stopar@ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
finance, Služba za javna naročila, kontaktna
oseba: Sabina Gregorinčič, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-16,
faks 01/036-44-07, elektronska pošta: Sabina.gregorincic@ljubljana.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve: 23.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR – 04/310048.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izbira izvajalca fizičnega in tehničnega
varovanja prostorov in zgradb MU MOL
in receptorske službe.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: prostori in zgradbe Mestne
uprave, Mestne občine Ljubljana.
Šifra NUTS: EO 38.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): 23.
2) Kratek opis: tehnično varovanje s
prenosom signala na dežurni center in
vzdrževanje.
3) Obseg ali količina: tipi central: Ademco, DSC 1565H, DSC PC 4020, DSC PC
585H.
Lokacije za prenos signala:, Adamič Lunrovo nabrežje 2, Ambrožev trg 5, Cigaletova
5, Dalmatinova 1, Krekov trg 10, Linhartova
13, Mestni trg 1, Mestni trg 15, Mestni trg 18,

Mestni trg 19, Poljanska 28, Proletarska 1,
Prešernov trg 2, Resljeva 18, Streliška 14,
Trg MDB 7, Zarnikova 3, Trg prekomorskih
brigad 1.
Lokacije, kjer so potrebni obhodi: Prešernov trg 2, Resljeva 18, Streliška 14.
Sklop št. 2
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): 23.
2) Kratek opis: fizično varovanje za objekte.
3) Obseg ali količina: Magistrat – Mestni
trg 1:
Ponedeljek: (2 osebi)
Prva oseba – varnostnik stalno 24-urno
fizično varovanje od 0.00 do 24. ure.
Druga oseba – receptor: od 7. do 16.
ure.
Torek: (2 osebi)
Prva oseba – varnostnik stalno 24-urno
fizično varovanje od 0.00 do 24. ure.
Druga oseba – receptor: od 7. do 16.
ure.
Sreda: (2 osebi)
Prva oseba – varnostnik stalno 24-urno
fizično varovanje od 0.00 do 24. ure.
Druga oseba – receptor: od 7. do 17.
ure.
Četrtek: (2 osebi)
Prva oseba – varnostnik stalno 24-urno
fizično varovanje od 0.00 do 24. ure.
Druga oseba – receptor: od 7. do 16.
ure.
Petek: (2 osebi)
Prva oseba – varnostnik stalno 24-urno
fizično varovanje od 0.00 do 24. ure.
Druga oseba – receptor: od 7. do 15.
ure.
Sobota: (1 oseba)
Varnostnik stalno 24-urno fizično varovanje od 0.00 do 24. ure.
Nedelja: (1 oseba)
Varnostnik stalno 24 urno fizično varovanje od 0.00 do 24. ure.
Kresija – Adamič-Lundrovo nabrežje 2,
Moste – Proletarska 1, Zarnikova 3, Krekov
trg 10.
Ponedeljek: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik: od 0.00 do 8.
ure.
Varnostnik – receptor: od 8. do 15. ure.
Varnostnik: od 15. do 24. ure.
Torek: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik: od 0.00 do 8.
ure.
Varnostnik – receptor: od 8. do 15. ure.
Varnostnik: od 15. do 24. ure.
Sreda: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik: od 0.00 do 8.
ure.
Varnostnik – receptor: od 8. do 17. ure.
Varnostnik: od 17. do 24. ure.
Četrtek: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik: od 0.00 do 8.
ure.
Varnostnik – receptor: od 8. do 15. ure.
Varnostnik: od 15. do 24. ure.
Petek: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik: od 0.00 do 8.
ure.
Varnostnik – receptor: od 8. do 15. ure.
Varnostnik: od 15. do 24. ure.
Sobota: (1 oseba)
Varnostnik stalno 24-urno fizično varovanje: od 0.00 do 24. ure.
Nedelja: (1 oseba)
Varnostnik stalno 24-urno fizično varovanje: od 0.00 do 24. ure.
Sklop št. 3
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Ena oseba – varnostnik: od 0.00 do 8.
ure.
Varnostnik: od 14. do 24. ure.
Sobota: (1 oseba)
Varnostnik stalno 24-urno fizično varovanje od 0.00 do 24. ure.
Vič – Trg mladinskih delovnih brigad,
Bežigrad – Linhartova 13, Poljanska 28,
Dalmatinova 1:
Ponedeljek: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik: od 0.00 do 8.
ure.
Varnostnik – receptor: od 8. do 15. ure.
Varnostnik: od 15. do 24. ure.
Torek: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik: od 0.00 do 8.
ure.
Varnostnik – receptor: od 8. do 15. ure.
Varnostnik: od 15. do 24. ure.
Sreda: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik: od 0.00 do 8.
ure.
Varnostnik – receptor: od 8. do 17. ure.
Varnostnik: od 17. do 24. ure.
Četrtek: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik: od 0.00 do 8.
ure.
Varnostnik – receptor: od 8. do 15. ure.
Varnostnik: od 15. do 24. ure.
Petek: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik: od 0.00 do 8.
ure.
Varnostnik – receptor: od 8. do 15. ure.
Varnostnik: od 15. do 24. ure.
Sobota: (1 oseba)
Varnostnik: stalno 24-urno fizično varovanje od 0.00 do 24. ure.
Nedelja: (1 oseba)
Varnostnik: stalno 24-urno fizično varovanje od 0.00 do 24. ure.
Resljeva 18:
Ponedeljek: (1 oseba)
Ena oseba: varnostnik – receptor: od 6.
do 15. ure.
Varnostnik: od 15. do 19. ure.
Torek: (1 oseba)
Ena oseba: varnostnik – receptor: od 6.
do 15. ure.
Varnostnik: od 15. do 19. ure.
Sreda: (1 oseba)
Ena oseba: varnostnik – receptor: od 6.
do 17. ure.
Varnostnik: od 17. do 19. ure.
Četrtek: (1 oseba)
Ena oseba: varnostnik – receptor: od 6.
do 15. ure.
Varnostnik: od 15. do 19. ure.
Petek: (1 oseba)
Ena oseba: varnostnik – receptor: od 6.
do 14. ure.
Varnostnik: od 14. do 17. ure.
Po tem času je tehnično varovanje. Ob
sobotah, nedeljah in ob dela prostih dnevih
(prazniki) je 24-urno tehnično varovanje od
0.00 do 24. ure.
Ambrožev trg:
Ponedeljek: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik: od 0.00 do 8.
ure.
Varnostnik: od 15. do 24. ure.
Torek: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik: od 0.00 do 8.
ure.
Varnostnik: od 15. do 24. ure.
Sreda: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik: od 0.00 do 8.
ure.
Varnostnik: od 16. do 24. ure.
Četrtek: (1 oseba)
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Ena oseba – varnostnik: od 0.00 do 8.
ure.
Varnostnik: od 15. do 24. ure.
Petek: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik: od 0.00 do 8.
ure.
Varnostnik: od 14. do 24. ure.
Sobota: (1 oseba)
Varnostnik stalno 24-urno fizično varovanje od 0.00 do 24. ure.
Nedelja: (1 oseba)
Varnostnik stalno 24-urno fizično varovanje od 0.00 do 24. ure.
Nedelja: (1 oseba)
Varnostnik: stalno 24 urno fizično varovanje od 0.00 do 24. ure.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
višini 4,800.000 SIT,
– izjava ponudnika, da bo dala bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 5% od pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
pogoji skladni z Zakonom o izvrševanju
proračuna.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: obvezna dokazila za
izpolnjevanje pogojev iz 42. člena Zakona
o javnih naročilih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra podjetij, ki
izkazuje zadnje stanje ali potrdilo o vpisu
v register samostojnih podjetnikov, dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti ter izjava, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Poleg tega mora ponudnik predložiti:
– izjavo 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,
– izjavo ponudnika, da ima ponudnik
poravnane obveznosti iz naslova davkov,
prispevkov in drugih obveznih dajatev ali
poslovnih obveznosti, določenih s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
biti finančno in poslovno sposoben: ponudnik mora izkazovati pozitivno poslovanje v
zadnjem trimesečju pred oddajo ponudbe in
v preteklih šestih mesecih do vštevši datuma izdaje ustreznega bonitetnega obrazca
nima blokiran transakcijski račun.
Dokazila:
– za pravne osebe: originalni obrazec
BON 1/P (pa mora vsebovati podatke za
zadnje bilančno obdobje) in BON 2 (ne sme
biti starejši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe) in izjava, da je v zadnjem trimesečju

posloval uspešno in ima poravnane vse
svoje zapadle obveznosti,
– za fizične osebe: originalno potrdilo
banke, pri kateri ima ponudnik odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem
stanju sredstev na računu za obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo ponudbe
in izjavo, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane svoje zapadle
obveznosti in 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.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam opravljenih storitev fizičnega in
tehničnega varovanja objektov,
– izjava o znanju angleškega jezika,
– izjava, da varnostniki in varnostniki
receptorji obvladajo reševanje iz dvigala in
gašenje z ročnim gasilnim aparatom,
– izjava, da varnostniki in varnostniki
receptorji obvladajo uporabo računalnikov
v Windovs okolju in uporabo elektronske
pošte. Izjava, da imajo zaposleni opravljen
izpit pri Zbornici RS za zasebno varovanje.
(Naročnik si pridržuje pravico, da pred podpisom pogodbe preveri izpite.),
– certifikat po sistemu za zagotavljanje
kakovosti v skladu s skupino standardov
ISO 9001;2000 za dejavnost, ki je predmet
javnega naročila,
– potrdilo ponudnika, o članstvu v
Zbornici Republike Slovenije za zasebno
varovanje,
– navedba ključnega tehničnega osebja
in drugih strokovnih delavcev ponudnika,
ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in
odgovornih za nadzor kakovosti z navedbo
njihove strokovne izobrazbe,
– izjava o znanju slovenskega jezika,
– izjava ponudnika, da bo delavce plačeval po veljavni kolektivni pogodbi,
– izjava ponudnika o poravnanju morebitne škode na objektu, opremi in izdelkih.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o zasebnem varovanju.
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. 5-6 z dne
23. 1. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 80%,
2. rok plačila – 10% (30 dni je 0 točk, 60
dni je 5 točk, 90 dni je 10 točk),
3. reference (naročnik bo točkoval število veljavnih referenc nad tri in največ do 10
(vključno z 10) referenc).
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: 4022-65/2004-6.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 9. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun 01261-0100000114, z oznako MOL
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– izvrševanje proračuna, sklic na številko
00121 – 58000-04.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 9. 2004 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: ponudbe morajo veljati 120 dni
od dneva odpiranja ponudb, v primeru
krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb
bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 9. 2004,
ob 10. uri, Mestna občina Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za javna naročila,
I. nadstropje, soba 103, Dalmatinova 1,
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: naročnik si
pridržuje pravico uporabe postopka s pogajanji brez predhodne objave v skladu z 2.
točko 97. člena ZJN-1A.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2004.
Mestna občina Ljubljana

IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
1. ponudbena cena – 70%,
2. reference – 15%,
3. morebitne ugodnosti pri prevozih, ki so
predmet razpisa – 10%,
4. starost in kvaliteta vozila – 5%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do vključno 27. 8.
2004.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 3.000 SIT, z virmanom na TR Občine Šmartno pri Litiji št. 01394-0100000193
s pripisom: za razpisno dokumentacijo – šolski prevozi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 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 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb
bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 9. 2004
ob 10.15; sejna soba, Občina Šmartno pri
Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2004.
Občina Šmartno pri Litiji

Št. 605-1/2004
Ob-21969/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Šmartno pri Litiji, kontaktna oseba: mag. Karmen Sadar, Tomazinova 2,
1275, Šmartno pri Litiji, Slovenija, tel.
01/89-62-770, faks 01/89-62-773, elektronska pošta: karmen.sadar@smartno-litija.si,
internetni naslov: www.smartno-litija.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1).
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1).
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1).
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve št. 2.
II.1.6) Opis, predmet javnega naročila:
opravljanje dnevnih prevozov šoloobveznih otrok za potrebe OŠ Šmartno v
šolskem letu 2004/2005 in 2005/2006.
II. 1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Šmartno pri Litiji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opravljanje dnevnih prevozov šoloobveznih otrok
na območju Občine Šmartno pri Litiji v šolskem letu 2004/2005 in 2005/2006, po naslednjih sklopih:
Sklop

Posamezni sklop je lahko predmet individualne ponudbe.
Celotna orientacijska vrednost razpisa:
5,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. september 2004
do 24. junij 2006. Šolski prevozi se vršijo v
dneh, ko poteka pouk.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: Zakon o
javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02 in 56/02).
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: obvezna dokazila za izpolnjevanje pogojev iz 42. člena Zakona o javnih
naročilih /ZJN-1/ (Ur. l. RS, št. 39/00 (102/00
– popr.), 2/04, 2/04 in 36/04).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra podjetja
ali potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, dovoljenje pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti ter izjava, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
Poleg tega mora ponudnik predložiti:
– izjava ponudnika, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali
likvidacijskem postopku oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe,
– izjava ponudnika, da ima ponudnik
poravnane obveznosti iz naslova davkov,
prispevkov in drugih obveznih dajatev ali
poslovnih obveznosti, določenih s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
biti finančno in poslovno sposoben: ponudnik mora izkazovati pozitivno poslovanje v
zadnjem trimesečju pred oddajo ponudbe in
v preteklih šestih mesecih do vštevši datuma izdaje ustreznega bonitetnega obrazca
nima blokiran žiro račun.
Dokazila: za pravne osebe: originalni obrazec BON 1/P in izjava, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse svoje zapadle obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– kadri – izjava, s katero ponudnik zagotavlja, da bo za izvajanje dejavnosti zagotovil strokovno kvalificirano osebje,
– dokazilo o registraciji za opravljanje
prevoza oseb,
– podatki o vozilih, s katerimi se bo
opravljal prevoz oseb,
– reference ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.

Dolžina

Število učencev

Predviden odhod iz šole

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

15 km

9

12.30

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

15 km

7

12.20

Stran

Št. 321-18-25/2004/3
Ob-22032/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja, kontaktna oseba: Andreja Plut,
Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, SI-Slovenija, tel. 01/478-93-59, faks 01/478-92-00,
elektronska pošta: Andreja.plut@gov.si, internetni naslov: http://www.arsktrp.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati: ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: OIŽ-25/2004-AKTRP/
skladiščenje intervencijsko odkupljenega
govejega mesa.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– najem nezasedenih skladiščnih
prostorov;
– prevzem mesa s kostmi ali brez, odkoščenje, skladiščenje ter odprema intervencijsko odkupljenega govejega mesa.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: skladišča v Republiki
Sloveniji, ki jih zagotovi ponudnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: najem
nezasedenega skladiščnega prostora (min.
za 500 ton govejega mesa).
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V primeru intervencije govejega mesa na
slovenskem trgu: prevzem mesa s kostmi ali
brez, odkoščevanje, skladiščenje in odprema okvirno za 500 t.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 12. 2004 in konec
15. 12. 2007
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančni garanciji za resnost ponudbe ter
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se
priložita v 2. fazi omejenega postopka.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj
30 dnevni plačilni rok.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o skladiščenju intervencijsko odkupljenega govejega mesa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: prvi odstavek 42. člena ZJN - 1, 1.
točka, 3. točka; četrti odstavek 42. člena
ZJN - 1., 2. točka; prvi odstavek 42. a člena
ZJN-1, 1. točka, 2. točka.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– potrdilo, ki ga izda davčni organ ali
drug pristojni organ.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1/P.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava kandidata, da razpolaga z minimalnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi;
– dokumente, ki izkazujejo kakovost razpisanih storitev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 9. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 9. 2004 do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 20. 10. 2004.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 9. 2004
ob 12. uri, ARSKTRP, Dunajska 160, 1000
Ljubljana (sejna soba IV. nadstropje).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da, intervencijski odkup, skladiščenje in
prodaja govejega mesa.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2004.
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja
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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: Alenka Mihurko, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks 02/449-23-79.
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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 6-1A.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zavarovanje.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– požarno in potresno zavarovanje
premoženja (z razširitvijo temeljnih tveganj),
– strojelomno zavarovanje,
– zavarovanje vlomske tatvine in
ropa,
– transportno zavarovanje,
– zavarovanje splošne odgovornosti,
– zavarovanje avtomobilov,
– zavarovanje poštnih pošiljk (paketov) v notranjem in mednarodnem prometu,
– kolektivno nezgodno zavarovanje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.8.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.10.00.00-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– požarno in potresno zavarovanje premoženja (z razširitvijo temeljnih tveganj),
– strojelomno zavarovanje,
– zavarovanje vlomske tatvine in ropa,
– transportno zavarovanje,
– zavarovanje splošne odgovornosti,
– zavarovanje avtomobilov,
– zavarovanje poštnih pošiljk (paketov) v
notranjem in mednarodnem prometu,
– kolektivno nezgodno zavarovanje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005 in/ali konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe (v
višini 5,000.000 SIT) in bančna garancija
za dobro izvedbo posla (v višini 10% pogodbene vrednosti).
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: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
tega javnega naročila; ponudniki predložijo
dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor
za opravljanje dejavnosti,

– 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 zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
– izjava ponudnika, v kateri zagotavlja,
da upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu
pri delu zaposlovanju in delovnimi pogoji,
veljavnimi v Republiki Sloveniji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja (ki bo potrjevalo, da
so prihodki od prodaje enaki ali večje od
100,000.000 SIT); in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov transakcijski
račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran; dokumenti ne smejo biti starejši
od 30 dni na dan določen za predložitev
ponudb;
– izračun zakonsko zahtevane višine zajamčenega in minimalnega kapitala;
– dejansko – doseženo višino zajamčenega in minimalnega kapitala za preteklo
poslovno leto (2003);
– izračun vrednosti razpoložljivega kapitala;
– letno poročilo (2003).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da samostojno nudi vse vrste zavarovanj, ki so predmet tega javnega razpisa in
sprejema vse dodatne zahteve naročnika v
zvezi z dopolnitvami/spremembami splošnih
pogojev ponudnika (navedenih v zavarovalno tehničnih pogojih naročnika);
– da je v letu 2003 oziroma 2004 realiziral (ali imel sklenjene) vsaj 3 zavarovalne
posle, katerih vrednost posameznega znaša
najmanj 100 mio SIT, ter so po obsegu in
strukturi razpisanih zavarovanj (posamezni
portfelji) primerljivi z naročnikovim;
– da soglaša z obročnim odplačevanjem
premije, in sicer v 12-mesečnih obrokih brez
obresti za posamezno zavarovalno leto;
– da izpolnjuje pogoje za ažurno servisiranje zavarovanj; kar pomeni akontiranje
škod na predpisani (zahtevani) način; v primeru škodnega dogodka, katerega višina
znaša 5 mio SIT ali več, bo poravnal 70%
prvotno skupno ocenjene škode (nesporni
del zavarovalnine) v obliki akontacije pred
popolno likvidacijo škode;
– da bo z dnem pričetka zavarovalnih
razmerij razpolagal z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, na območju delovanja naročnika (območje RS),
kar pomeni ustrezno regionalno pokritost z
lastnimi podružnicami (in strokovnimi kadri),
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na vseh osmih lokacijah, kjer ima naročnik
sedeže poslovnih enot (PE);
– v primeru, da iz poslovnega poročila
za poslovno leto 2003 ni razvidna organiziranost poslovne mreže ponudnika
(nahajališča podružnic), oziroma le-ta ni
organizirana na način (v obsegu), ki ga
zahteva naročnik, se ponudnik z izjavo obvezuje, k izpolnitvi zahtevanega pogoja do
pričetka sklenitve zavarovalnih razmerij – v
primeru izbire;
– da se zavezuje poravnati celotno
(dejansko) škodo v roku 14 dni od dneva
zbrane popolne (škodne) dokumentacije potrebne za končno poravnavo škode;
– da sprejema dosežen poslovno-tehnični rezultat naročnika iz naslova strojelomnega zavarovanja in transportnih zavarovanj
za preteklo triletno škodno dogajanje, in
sicer 2002, 2003, 2004.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o zavarovalništvu.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 18 z dne 27. 2.
2004, Ob-4908/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. 60% ponudbena premija – cena,
2. 15% količnik pokritja čiste zavarovalne
premije z čistimi zavarovalno tehničnimi rezevracijami – brez matematičnih rezervacij,
3. 15% količnik pokritja razpoložljivega
kapitala ponudnika v primerjavi z minimalnim kapitalom,
4. 5% bonus na skupni doseženi poslovno tehnični rezultat,
5. 5% reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 31/S.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 10. 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: 11. 10. 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 20. 12. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 10. 2004
ob 10. uri; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 8. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor

· meritve sidrne sile na sidranih gredah,
meritve ekstenzometrov na portalih, meritve piezometrov: ca. 55 meritev v času
gradnje;
– sprotna obdelava podatkov in tedenski grafični prikaz rezultatov (časovni
razvoj, prečni prerezi, prikazi sil vzdolž
sider ob časovnih presekihmeritve hrupa
in tresljajev pri gradnji skladno z veljavno
zakonodajo RS.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek Šentvid–Koseze.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: AC
A2 Karavanke–Obrežje, odsek Šentvid–Koseze, geološka in geomehanska spremljava
gradnje predora s priključnima cevema na
severni strani predora ter vključevalnim in
izključevalnim pasom v predoru Šentvid.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ni opcij.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 16 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 9,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: lastna
sredstva Družbe za Avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d.
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: povprečni letni promet geoloških in
geomehanskih storitev v zadnjih treh letih
oziroma kolikor podjetje posluje krajši čas,
od ustanovitve, razviden iz dokumentov,
navedenih v točki 5.1g teh Navodil ponudnikom v višini 150 mio SIT za izvedbo
vseh razpisanih del; uspešne izkušnje kot
glavni izvajalec, podizvajalec ali partner
v skupnem nastopanju (Joint Venture) pri
vsaj enem javnem naročilu za istovrstna
dela v enaki vrednosti, kot je predmet javnega naročila, v zadnjih 5 letih ali vsaj dve
javni naročili za istovrstna dela v vrednosti,
ne manjši kot polovica javnega naročila, v
zadnjih petih letih, v skladu z zahtevo po
točki 5.1h teh navodil ponudnikom; izjava
o zagotovitvi in časovni razpoložljivosti
glavne opreme za izvedbo del po tem razpisu kot je navedena v točki 5.1i teh navodil
ponudnikom; odgovorni vodja del mora biti
oseba z visoko ali višjo izobrazbo gradbene,
rudarske ali geološke stroke z opravljenim
strokovnim izpitom in 10-letnimi izkušnjami
pri geološko-geomehanskih delih pri gradnji
podzemnih objektov; enake pogoje mora izpolnjevati tudi oseba, ki jo izvajalec določi
za svojega zastopnika v vzorcu pogodbe
(18. člen); odgovorni geolog mora biti univ.
dipl. inž. geologije z opravljenim strokovnim
izpitom in 10-letnimi izkušnjami pri geološko-geomehanskih delih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra; dovoljenje za opravljanje dejavnosti; izpisek
iz sodne ali druge enakovredne evidence,
da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; potrdilo pristoj-

Št. 402-40-58/04
Ob-22233/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Karel Ličen,
univ. dipl. prav., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-50-40, faks
01/430-45-80, elektronska pošta: karel.licen@zilinzeniring.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: JV ZIL inženiring d.d., kontaktna oseba: Milan Črepinšek, univ. dipl.
inž. grad., Kersnikova 10, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/500-98-95 ali 051/366-730,
faks 01/430-45-80, elektronska pošta: milan.crepinsek@zilinzeniring.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ZIL inženiring, d.d., kontaktna
oseba: Saša Kos, univ. dipl. prav., Kersnikova 10, Ljubljana, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/433-50-40, faks 01/430-45-80, elektronska pošta: sasa.kos@zilinzeniring.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: ZIL inzeniring, d.d., Kersnikova 6, Ljubljana, vložišče,
5. nadstropje, Kersnikova 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: AC A2 Karavanke–Obrežje, odsek Šentvid–Koseze, Geološka in
geomehanska spremljava gradnje predora s priključnima cevema na severni
strani predora ter vključevalnim in izključevalnim pasom v predoru Šentvid.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: geološka in geomehanska spremljava
gradnje predora Šentvid.
Obseg del:
Geologija:
– dnevna geološka spremljava čela in
stopnic ter prečnikov po predlogah naročnika, podprta s fotodokumentacijo;
– spremljava predvrtavanja, podprta s
fotodokumentacijo;
– vzorčevanje in laboratorijske mineraloške, petrografske in geomehanske laboratorijske preiskave kamnin;
– dnevno vrisovanje geološke zgradbe
na profil in tlorisno situacijo M 1:100 (dopolnjevanje dokumentacije na delovišču);
– tedenska geološka interpretacija podatkov v obliki situacije in vzdolžnega osnega
profila; oboje v merilu 1:500; (tudi v elektronski obliki);
– tedenska geološka poročila s prognozo
za naslednji teden;
– izdelava povzetka ničelnega stanja na
izvirih vode na površini.
Geotehnika:
– tekoče (dnevne) meritve deformacije
predorske obloge;
– tekoči (dnevni) prenos rezultatov in izrisi časovnih diagramov s komentarji in popravki; po potrebi izdelati tudi prečne prereze defromacij za izbran časovni presek;
– priprava opreme in vodenje vgrajevanja kompleksnih merilnih profilov vgrajevanje reperjev in meritve deformacije na
površini nad predorskimi cevmi:
· geodetsko opazovanje reperjev, predvsem v okolici (6) portalov, 60–70 merilnih
točk:
· meritve inklinacije, 5-8 inklinometrov;
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nega davčnega organa; potrdilo ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco kot dokazilo,
da ponudnik ni bil kaznovan za dejanja v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane, mora pa odražati zadnje
dejansko stanje ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta):
– velike in srednje firme v skladu s
klasifikacijo po ZGD predložijo revidirane
bilančne izkaze,
– male firme v skladu s klasifikacijo po
ZGD predložijo bilančne izkaze, iz katerih
so razvidni podatki, kot so opredeljeni v Poglavju 10, priloga 2 k točki 5.1 g,
– samostojni podjetniki predložijo izkaz
banke ali druge specializirane institucije, iz
katerega so razvidni podatki, kot so navedeni v Poglavju 10, priloga 2 k točki 5.1 g,
– tuji ponudniki priložijo kopije izpiskov
iz računa (s prevodom v slovenski jezik) iz
katerih so razvidni podatki, kot so navedeni
v Poglavju 10, priloga 2 k točki 5.1 g.
Poleg tega je potrebno predložiti izjavo
ponudnika o doseženem celotnem letnem
prometu, doseženim z enakovrstnimi dobavami v zadnjih treh letih in projekcijo za
naslednji dve leti.
Naročnik lahko v vsaki fazi izvajanja
pogodbe pri pogodbenih izvajalcih ugotavlja boniteto izvajalskega podjetja in ima
pravico zahtevati ustrezne dokumente v
zvezi s tem.
Ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa.
Dokazilo o možnosti dostopa do finančnih virov; dokazilo mora izkazovati možnost
najetja kredita prvovrstne banke v Republiki
Sloveniji, oziroma dostop do drugih finančnih virov; pooblastilo ponudnika naročniku
za pridobivanje informacij od bank ponudnika, ki naročnika pooblašča za pridobivanje
podatkov o finančnem stanju ponudnika v
času trajanja pogodbe za izvedbo dobave;
mnenje pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Seznam najpomembnejših opravljenih
geoloških in geomehanskih storitev kot
glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (izvedba tunela), v zadnjih
petih letih, z zneski, datumi in seznamom
državnih ali zasebnih naročnikov. Ponudnik
mora seznamu priložiti potrdila naročnikov
del, ki jih navajajo v seznamu, da je dela
po pogodbi opravil pravilno in pravočasno.
seznam ključnih kadrov, predlaganih za
vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika
ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in
odgovornih za nadzor kakovosti in sicer na
samem gradbišču in izven njega; seznam
mora vsebovati navedbo izobrazbenih in
strokovnih kvalifikacij za kadre, predvidene
za izvajanje del po pogodbi, ponudbi je potrebno priložiti organizacijsko shemo ključnih kadrov predlaganih za vodenje oziroma
izvajanje del po pogodbi, drugih strokovnih
delavcev odgovornih za izvedbo pogodbe
in za nadzor kakovosti; seznam glavne Izvajalčeve opreme (stroji, vozila in naprave)
predlagane za izvedbo del po pogodbi; ponudnik mora imeti v lasti ali imeti zagotovljen
dostop (preko najema, zakupa, pogodbe o
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nakupu ali na kak drug način) do ključnih
delov opreme, potrebne za izvajanje razpisanih del. Zagotoviti mora, da bodo deli
opreme na osnovi znanih zadolžitev v predvidenem času gradnje na voljo v ustrezni
kvaliteti in v brezhibnem stanju za njihovo
uporabo. Oprema ne sme biti starejša od
10 let. Ponudnik naj navede glavno gradbeno opremo (vozila, stroji in naprave), ki je
nujno potrebna za izvajanje del za katera je
predložil ponudbo. Ponudnik naj tudi označi
ali so naprave in oprema v lasti Ponudnika
oziroma bodo na voljo na kak drug način.
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.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: prednajava.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Uradni list RS, št. 68-70 z dne
18. 7. 2003, Ob-98236.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 9. 2004.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške razpisne
dokumentacije ponudnik poravna z virmanom na TRR. št. 05100-8010026397 pri
Abanki Vipa d.d. v korist ZIL Inženiring d.d.,
s pripisom “za razpisno dokumentacijo”.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 9. 2004 ob 9. uri.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 9. 2004
ob 10. uri, Ljubljana, Kersnikova 6, V. nadstropje, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: EIB.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 8. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 35/2004
Ob-22234/04
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 splošne
zadeve, kontaktna oseba: Silva Zimšek, Trg
Celjskih knezov 9, Celje, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-65-772, faks 03/42-65-774,
elektronska pošta: splosne-zadeve@celje.si, internetni naslov: www.celje.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 1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čiščenje poslovnih prostorov Mestne občine Celje in oskrba s pripadajočim čistilnim materialom in čistilnimi sredstvi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: poslovni prostori Mestne
občine Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 11. 2004 in/ali konec
31. 10. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: za
opravljene storitve se izstavlja račun enkrat
mesečno. Plačilni rok je 30 dni od prejema
računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence,
– veljavno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti,
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izjava, da ni bil kaznovan za dejanja v
zvezi s poslovanjem, ali da mu ni bila izdana
sodna ali upravna odločba, s katero bi mu
bilo prepovedano opravljanje dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo o poravnavi davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev določenih
z zakonom,
– BON 1 in BON 2,
– revidirana bilanca stanja in bilanca
uspeha za zadnji 2 leti, če je ponudnik zavezan k revidiranju, ali bilanca stanja in bilanca uspeha za zadnji 2 leti, če ni zavezan
k revidiranju.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– referenčna lista,
– dokazilo o razpolaganju z najmanj 5
delavci, za izvajanje tega javnega naročila,
– izjava o zagotavljanju zadostnih količin
sodobnih tehnoloških sredstev in opreme.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: Uradni list RS, št. 40-41 z
dne 5. 5. 2003.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. kakovost.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 9. 2004.
Cena: 6.000 SIT.

93 / 20. 8. 2004 /

5755

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

Pogoji in način plačila: na transakcijski račun Mestne občine Celje 01211-0100002855,
sklic 287508-7141009-60999904.
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: 30 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 9. 2004
ob 12.30; Mestna občina Celje – Oddelek
za splošne zadeve, Trg celjskih knezov 9,
Celje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 8. 2004.
Mestna občina Celje

(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 9. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972
– sklic na št. 18 24155 7141998-01.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 9. 2004 do 9. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 9. 2004
ob 10. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
50,400.000 SIT.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2004
Ob-22240/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče, soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava projekta PGD, PZI za rekonstrukcijo Ilirska Bistrica G1-6/0342, 0363.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: cesta G1-6/0342, 0363.
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: 365 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je
ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper

ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– celotni letni prihodek ponudnika v
vsakem izmed preteklih treh poslovnih let
(2001, 2002, 2003) znaša najmanj v višini
trikratne vrednosti njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih prihodkih, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo);
– transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred oddajo
ponudbe ni bil blokiran (dokazilo: obrazec
BON2 oziroma drugo enakovredno dokazilo
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke);
– lastna likvidna sredstva ponudnika
(brez podizvajalcev) v višini prvih štirih
predvidenih obračunov ali možnost najetja
kredita v enakem znesku (dokazilo: izjava o
zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev v višini prvih štirih predvidenih obračunov, dana
pod materialno in kazensko odgovornostjo
ali potrdilo banke o možnosti najetja posojila
v višini prvih štirih predvidenih obračunov;
– pravočasno poravnane obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov (dokazilo: poročilo pooblaščenega
revizorja);
– ponudnik ima do podizvajalcev, s katerimi nastopa v ponudbi poravnane vse
zapadle poslovne in finančne obveznosti
(dokazilo: izjave podizvajalcev, da ima ponudnik do njih poravnane vse zapadle poslovne in finančne obveznosti);
– ponudnik ima do naročnika poravnane
vse zapadle pogodbene obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora za izvedbo naročila
zagotoviti tehnične zmogljivosti (oprema
in mehanizacija) ter izpolniti vse druge zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za
javne ceste (dokazila: popis zagotovljenih
tehničnih zmogljivosti za izvedbo javnega
naročila; izpolnjena, podpisana in žigosana
izjava ponudnika o seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za
javne ceste);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete, podpisana s strani ponudnika in
izvajalca kontrole).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
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Št. 351-05-45/2004
Ob-22277/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Servis skupnih
služb Vlade, kontaktna oseba: Tatjana
Kozole, Gregorčičeva 27/A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-49,
faks +386/1/478-18-78, internetni naslov:
www.gov.si/sssv.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka JN: 58/04 VV; številka zadeve: 351-05-45/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava projektne dokumentacije s projektantskim nadzorom za Policijsko postajo Brežice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Brežice.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.23.20.00-4.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 12.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava vse potrebne projektne dokumentacije
skladno s predpisi o graditvi objektov, za Policijsko postajo v Brežicah, in sicer: idejnega
projekta, projekta za pridobitev gradbenega
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dovoljenja, projekta za razpis, projekta za
izvedbo in projekta opreme ter projektantski nadzor.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 3,000.000 SIT in finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del v višini
10% od skupne pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: šestdeseti dan od dneva uradnega prejema delne
oziroma končne situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: 1. ponudnik mora biti registriran za
dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen; 3. proti ponudniku ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja;
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi, v kateri državi ima sedež; 4. ponudnik mora imeti poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi
države; 5. ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben, tj. ponudnik ne sme imeti
v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva
izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokiranega transakcijskega
računa oziroma negativno povprečno stanje sredstev; 6. ponudnik mora izkazati, da
je v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe
dobro izvedel najmanj tri istovrstne storitve
– izdelava projektne dokumentacije s projektantskim nadzorom za izgradnjo stavb
– v posamični vrednosti posla najmanj
40,000.000 SIT z vključenim davkom na
dodano vrednost; 7. ponudnik mora imeti
zavarovano odgovornost skladno s 33.
členom ZGO-1 (Uradni list RS, št. 110/02,
41/02 in 47/04) za dejavnost (projektantska odgovornost), ki je predmet javnega
naročila); 8. ponudnik mora poimensko
navesti odgovorne projektante – vodjo projekta in odgovorne projektante za izdelavo
posameznih načrtov, ki morajo izpolnjevati
zakonske pogoje za odgovornega projektanta, in sicer: za načrt arhitekture, za načrt
gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih
načrtov, za načrt električnih inštalacij in
električne opreme, za načrt strojnih inštalacij
in strojne opreme, za načrt telekomunikacij,
ki morajo izpolnjevati zakonske pogoje za
odgovornega projektanta skladno z določili
45. člena ZGO-1 (Uradni list RS, št. 110/02,
41/04 in 47/04).
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. fo-
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tokopija potrdila Ministrstva za pravosodje,
Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana,
Župančičeva 3, da v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ponudniku ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim
poslovanjem ter potrjen obrazec izjave,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem; 3. fotokopija potrdila izpiska iz
sodne ali druge enakovredne evidence; 4.
originalno potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše od 30
dni od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: 5. pravne osebe:
fotokopija potrdila BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2003; fizične osebe: fotokopija davčne napovedi za leto 2003, potrjena s
strani pristojne izpostave DURS, ter potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu
za zadnje tri obračunsko zaključene mesece
pred odpiranjem ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: 6. seznam treh opravljenih
storitev (izdelava projektne dokumentacije
s projektantskim nadzorom za izgradnjo
stavb) v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe, z zneski, datumi in nazivi končnih
naročnikov, vključno z dokazili v obliki potrdila – izjave za vsak posel – pogodbo posebej, izdanih s strani končnih naročnikov,
ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti
(obrazci so priloženi v razpisni dokumentaciji); 7. fotokopija veljavne zavarovalne
police za predmet javnega naročila; 8.
fotokopija potrdila o zaključeni izobrazbi,
fotokopija potrdila o vpisu v imenik pri
pristojni poklicni zbornici ter strokovni življenjepis, iz katerega so razvidne delovne
izkušnje osebja.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: številka JN: 58/04
VV; številka zadeve: 351-05-45/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 9. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne
dokumentacije vsak delavnik med 9. in
11. uro, s predložitvijo potrdila 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: 24. 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 24. 1. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 9. 2004
ob 9.30; Republika Slovenija, Servis skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 25a, Ljubljana – sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsa vprašanja
v pisni obliki na naslov naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 8. 2004.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 102/3386/2004
Ob-22033/04
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: Milan
Dodig, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-30-00, faks 01/474-31-22,
elektronska pošta: milan.dodig@eles.si,
internetni naslov: www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kontaktna oseba: Andreja Mihevc, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-30-00, faks 01/474-24-42, internetni
naslov: www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila
dobava odvodnikov prenapetosti.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: RTP Beričevo, RTP
Podlog, RTP Maribor, RTP Pekre.
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: dobava
odvodnikov prenapetosti, skladno z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 8 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% skupne ponudbene vrednosti z
vključenim DDV in z rokom veljavnosti 60
dni od datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: avansa ni, plačilni rok je 60 dni od
dneva izstavitve računa, gotovinsko plačilo
po opravljenih dobavah.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbrano skupino iz-
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vajalcev sklenil pogodbo, v ponudbi mora biti
predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih sposobnosti: skladno z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1. - obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(A) Najnižja cena .
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 6.000 SIT (5.000 SIT+1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo: z oznako naziva javnega razpisa
na račun št. 02924-0017900956, sklic na
PEE št. 102.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 9. 2004, do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 9. 2004
ob 10. uri, Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dvorana D, IV.
nadstropje.
VI.1) ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano:13 8. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

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: 16. 8. 2004.
Elektro Primorska,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Nova Gorica

Ob-22057/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Primorska Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Ušaj Dean, Erjavčeva 22, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00,
faks 05/339-67-31, elektronska pošta: katja.smajgl@elektro-primorska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 10/2004-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava računalnikov in monitorjev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Primorska d.d.,
Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 34 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe – 3%.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: nad 45 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1.1) Pravni status obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra; izpisek iz
sodne ali druge evidence, da ima ponudnik
veljavno registracijo za dejavnost, katere je
predmet javni razpis; potrdilo ministrstva
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen; izpisek, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije; potrdilo, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; potrdilo ministrstva
za pravosodje, da ponudnik ni bil vpisan v
kazensko evidenco in da ni bil kaznovan za
dejanje v zvezi s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON1 in BON 2,
poročilo poslovne banke o prometu na TRR
za zadnje tri mesece in potrdilo da v zadnjih
šestih mesecih ni imel blokiran račun.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam najpomembnejših
dobav; navedbo tehničnega osebja ali strokovnih služb, ki bo vključena v ponudnikovo
izvedbo naročila; izjavo o podizvajalcih.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. garancija,
3. tehnične karakteristike,
4. rok plačila,
5. rok dobave.
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: 10/2004-B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 9. 2004.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TRR št.
04750-0000510950 pri NKBM področje
Nova Gorica, sklic 43428-dobava računalnikov in monitiorjev.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 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 29. 11. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 9. 2004
ob 10. uri; v sejni dvorani Elektro Primorska
d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

Stran

Storitve
Št. 006393
Ob-22027/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Geoplin d.o.o. Ljubljana, Družba za trgovanje in transport zemeljskega plina, kontaktna oseba: Franc Kozin, Cesta Ljubljanske
brigade 11, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-20-600, faks 01/58-20-601, elektronska pošta: franc.kozin@geoplin.si, internetni
naslov: www.geoplin.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.
Dvig dokumentacije po predhodni telefonski najavi.
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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN/07/2004/TS-RS.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sklenitev okvirnega sporazuma za izdelavo idejnega projekta in poročila o vplivih na okolje za plinovod M2/1 Rogaška
Slatina–Trojane. Razpisana dela predstavljajo strokovne podlage v postopku priprave
in izdelave državnega lokacijskega načrta
(DLN), vključena je sodelava v postopku
DLN in presoji vplivov na okolje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sklenitev okvirnega sporazuma za izdelavo
idejnega projekta in poročila o vplivih na
okolje za plinovod M2/1 Rogaška Slatina–Trojane.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 100 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija na prvi poziv brez ugovora
za dobro in pravočasno izvedbo del v višini
10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: 90% pogodbene vrednosti
po predaji in pisni potrditvi dokumentacije
s strani naročnika v fazi javne razgrnitve
predloga državnega lokacijskega načrta,
10% pogodbene vrednosti po predaji dokončane dokumentacije, pisni potrditvi s
strani naročnika in objavi uredbe o državnem lokacijskem načrtu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
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naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
skupina izvajalcev, mora priložiti pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež,
– ponudnik mora, glede na predmet
javnega naročila, izpolnjevati z zakonom
predpisane pogoje – imeti mora potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja. Poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: letni prihodek
ponudnika v letu 2002 mora biti večji kot
500,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora imeti za dela, ki so
predmet naročanja, v zadnjih sedmih letih
izdelana vsaj dva projekta s področja zemeljskega plina, pri čemer se morata ta dva
projekta nanašati na projektiranje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bar,
– ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom zaposlene vsaj tri
projektante strojnih inštalacij, z izobrazbo
univerzitetni diplomirani inženir strojništva,
ki izpolnjujejo z ZGO-1 prepisane pogoje za
odgovornega projektanta,
– ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom zaposlene vsaj tri
gradbene projektante, z izobrazbo univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, ki
izpolnjujejo z ZGO-1 prepisane pogoje za
odgovornega projektanta,
– vodja projekta mora biti oseba z univerzitetno visokošolsko izobrazbo z opravljenim
strokovnim izpitom in 10-letnimi izkušnjami
pri podobnih projektih in to najmanj 5 let kot
vodja projekta, ki je pri ponudniku v rednem
delovnem razmerju, s polnim delovnim časom in za nedoločen čas. Izpolnjevati mora
z ZGO-1 predpisane pogoje za odgovornega projektanta.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Energetski zakon, Zakon o graditvi objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena,
2. reference,
3. rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/07/2004/TS-RS.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19 dni po datumu
te objave.
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IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 18. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: datum in uro
bo določil naročnik v pozivu za predložitev
ponudb; Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to potrebno:
ni dodatno javno naročilo.
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: 13. 8. 2004.
Geoplin d.o.o.

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Ob-21937/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna
oseba: Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/475-21-96, faks
+386/1/475-21-86, elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 34.10.00.00-8, dodatni predmet:
34.11.50.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-011/2004-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nakup vozil po sklopih (sklop A: osebni avtomobil; sklop B:
osebni avtomobil – karavan – I, sklop C:
osebni avtomobil – karavan – II, sklop Č:
kombi – povišan in podaljšan – 9 sedežev; sklop D: Kombi – 9 sedežev; sklop
E: kombi – 6 sedežev; sklop F: kombi
– 1+2 sedeža; sklop G: kombi – furgon
4x4, sklop H: terensko vozilo 4x4; sklop
I: osebni – enoprostorec.
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. RTV-011/2004-E-ODP/B-(E):
Avto Car d.o.o., Svetčeva 1, 1234 Mengeš,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,407.230 SIT.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. RTV-011/2004-E-ODP/B-(F,I):
Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 13,780.316,40 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.
RTV-011/2004-E-ODP/B-(A,B,C,Č,D): Citroen Slovenija d.o.o., Ulica 15. maja 18,
6000 Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 49,812.805,59 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo
je dokumentu določil naročnik: RTV
011/2004-E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 06.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 55, z dne 21. 5.
2004, Ob-12705/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: za sklop G (kombi
– furgon 4x4) naročnik ni prejel nobene ponudbe. Za sklop H (terensko vozilo 4x4) je
prejel eno nepravilno in eno nesprejemljivo
ponudbo.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 8. 2004.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-21938/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije,
kontaktna oseba: Igor Štraus, Šmartinska
cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-28-23, faks 01/478-27-43, elektronska pošta: Igor.straus@gov.si, internetni naslov: www.gov.si/durs.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 15/2004 – Klima Novo
mesto, Litija.
II.5) Kratek opis: dobava, montaža,
zagon in preizkusno delovanje klima
naprav na Davčnem uradu Novo mesto
ter na Davčnem uradu Ljubljana, izpostava Litija.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17,000.000 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. JN 15/2004 –Klima Novo
mesto, Litija: Gorenje GTI d.o.o., Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 19.771.925,83 SIT/najvišja ponudba
27.766.179,50 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 7. 2004.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 71-72, z dne
2. 7. 2004, Ob-18013/04.
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: 11. 8. 2004.
Republika Slovenija,
Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije

Ob-21979/04
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
javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-96, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.19.51.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-029/2004-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nakup monitorjev po
sklopih (sklop A: monitorji s katodno
cevjo tipa Trinitron; sklop B: monitorji s
katodno cevjo, sklop C: monitorji s katodno cevjo in z EBU fosforji).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): za vse sklope v višini 34,650.000
SIT (z DDV).
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. RTV-029/2004-E-ODP/B-A:
Pro Motions zastopstva, inženiring, marketing d.o.o., Dvoržakova ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 43.788,69 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-029/2004-E-ODP/B-B:
Slak Ljubljana d.o.o., Gunceljska cesta 14,
1210 Ljubljana-Šentvid.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 39.623,20 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.
RTV-029/2004-E-ODP/B-C: Videolab Fernsehtechnische Anlagen Vertriebs GmbH,
Frobelstr. 73, 50767 Koln, Nemčija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 32.068,94 EUR.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo
je dokumentu določil naročnik: RTV
029/2004-E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 64 z dne 11. 6. 2004,
Ob-15864/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 8. 2004.
Javni zavod RTV Slovenija

II.5) Kratek opis:
Predmet javnega naročila je bil nakup
avtomobilskih pnevmatik, in sicer osem
sklopov:
I. sklop: osebna vozila,
II. sklop: motorna kolesa,
II. sklop: kombinirana vozila,
IV. sklop: terenska vozila.
V. sklop: tovorna vozila/avtobusi,
VI. sklop: priklopna vozila,
VII. sklop: bojna vozila,
VIII. sklop: delovni stroji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DV): 18,333.333 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.

IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na
A) Skupna vrednost posameznega sklopa
pnevmatik z vključenim DDV – utež 0,50.
B) Rok dobave pnevmatik v dnevih po
prejemu naročila s strani naročnika (ne manj
kot 7 dni) – utež 0,30.
C) Garancijski rok za posamezni sklop
pnevmatik (ne manj kot 12 in ne več kot 36
mesecev) - utež 0,10.
D) Brezplačni odvoz rabljenih pnevmatik
- utež 0,10.
V.1.1). Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 84/2004-ODP.

Št. 401/04
Ob-21958/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: nakup termodezinfektorja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,5 mio 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. 01-219/1-04: Belimed
d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Zupančič,
Kosovelova cesta 2, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel. 01/786-60-10, faks 01/786-60-11,
elektronska pošta: www.belimed.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 10,818.224
SIT, najvišja ponudba 14,200.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

Št. 404-08-164/2004-33
Ob-21980/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
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-84/2004-ODPavtomobilske pnevmatike.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 42 z dne 23. 4.
2004, Ob-10258/04; podaljšanje roka za
oddajo ponudb zaradi spremembe pogoja,
objavljeno v Uradnem listu RS, št. 57-58 z
dne 28. 5. 2004, Ob-14567/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 8. 2004.
Klinični center
Ljubljana

Izbrana dobavitelja po sklopih
Sklop

Izbrani dobavitelj

I.

Se ne odda in se ponovi pod drugačnimi pogoji.

II.

Sitar Pneumatic center d.o.o., Perovo 27, 1241 Kamnik

III.

Sitar Pneumatic center d.o.o., Perovo 27, 1241 Kamnik

IV.

Sitar Pneumatic center d.o.o., Perovo 27, 1241 Kamnik

V.

Sava Trade d.d., Cesta v Mestni log 90, 1000 Ljubljana

VI.

Sava Trade d.d., Cesta v Mestni log 90, 1000 Ljubljana

VII.

Sava Trade d.d., Cesta v Mestni log 90, 1000 Ljubljana

VIII.

Sava Trade d.d., Cesta v Mestni log 90, 1000 Ljubljana

Stran

Stran

5760 /
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Sitar Pneumatic center d.o.o., kontaktna oseba: Ivo Sitar, Perovo 27, 1241
Kamnik, Slovenija, tel. 01/83-08-330,
faks 01/83-08-352, elektronska pošta:
dunlop@sitar-pneumatic.si., Sava Trade
d.d., kontaktna oseba: Bjan Zgonc, Cesta v
Mestni log 90, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/28-00-200, faks 01/28-00-319. elektronska pošta: bojan.zgonc@sava -trade.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV):
Sklop

najnižja
nudba

I.

/

II.

431.162

III.

po- najvišja ponudba
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II.6) Ocenjena
skupna
vrednost:
311,666.667 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena ob
izpolnjevanju tehničnih zahtev in pogojev
naročnika za posamezni sklop javnega
naročila.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 5/2004: izbrani dobavitelji po sklopih:
Sklop

Valuta: 30 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:
13. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 15.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 18 z dne 27. 2. 2004,
Št. 404-08-21/2004-3, Ob-4997/04.

Izbrani dobavitelj

01/1

FMC d.o.o., Letališka 32, 1000 Ljubljana

01/2

ITS Intertrade Sistemi d.o.o., Leskovškova c. 6, 1000 Ljubljana

599.029

02/1

FMC d.o.o., Letališka 32, 1000 Ljubljana

1.597.208

2.266.040

02/2

ITS Intertrade Sistemi d.o.o., Leskovškova c. 6, 1000 Ljubljana

IV.

6.778.488

9.980.952

V.

16.131.465

19.378.242

03

ITS Intertrade Sistemi d.o.o., Leskovškova c. 6, 1000 Ljubljana

VI.

2.629.107

3.562.240

04

Trendnet d.o.o., Šlandrova 6a, 3320 Velenje

VII.

4.059.987

4.059.987

05

Marand inženiring d.o.o., C. v Mestni log 55, 1000 Ljubljana

VIII.

2.413.754

2.413.754

06

Avtenta.Si d.o.o., Šmartinska 106, 1000 Ljubljana

07

Marand inženiring d.o.o., C. v Mestni log 55, 1000 Ljubljana

08

Trendnet d.o.o., Šlandrova 6a, 3320 Velenje

/

Valuta: 30 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:
16. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Uradni list RS, št. 35,
404-08-164/2004-2, z dne 9. 4. 2004,
Ob-9032/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 8. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-21/2004-98
Ob-21981/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 5/2004-ODP računalniška strojna oprema.
II.5) Kratek opis: računalniška strojna
oprema:
Sklop

Opis opreme

01/1
01/2
02/1
02/2
03
04
05
06
07

Namizni računalniki
Grafične delovne postaje
Prenosni računalniki
Zmogljivejši prenosni računalniki
Monitorji
Prikazovalniki
Tiskalniki
Čitalniki
Strežniki
Tračne enote za shranjevanje
podatkov

08

FMC d.o.o., kontaktna oseba: Jože Knez,
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/520-59-00, faks 01/520-59-80, elektronska pošta: info@fmc.si; ITS Intertrade Sistemi d.o.o., kontaktna oseba: Zdenko Bautin,
Leskovškova c. 6, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/585-58-00, faks 01/585-59-01, elektronska pošta: pc.prodaja@its.si; Trendnet
d.o.o., kontaktna oseba: Natalija Aškerc,
Šlandrova 6a, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/586-30-33, faks 01/586-19-70, elektronska pošta: info@trendnet.si; Marand inženiring d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Žnidaršič, C. v Mestni log 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/283-33-77, faks 01/283-33-88,
elektronska pošta: info@marand.si; Avtenta.Si d.o.o., kontaktni osebi: Matjaž Jemec
in Boris Tomažič, Šmartinska 106, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-34-11,
faks 01/542-51-63, elektronska pošta: Matjaz.jemec@avtenta.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Sklop

Najnižja
ponudba

Najvišja
ponudba

01/1

84,191.100

110,892.740

01/2

8,525.300

10,554.996

02/1

30,613.560

42,268.959

02/2

3,947.500

4,508.053

03

48,232.400

61,333.387

04

9,235.804

11,832.000

05

19,818.616

24,464.500

06

652.620

855.093

07

38,656.925

43,922.184

08

6,826.280

10,854.500

VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 8. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Ob-21982/04
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:
Alenka Mihurko, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79, elektronska pošta: alenka.mihurko@posta.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: izdelava, dobava in
montaža pohištvene opreme na pošti
Šentjur.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 19,230.000 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. 61/B: UMT d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Uršič, Kolodvorska 20a,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/438-67-60,
faks 01/231-70-89.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,466.426,25 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:
15. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 61 z dne 4. 6. 2004,
Ob-15329/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 8. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
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Ob-21983/04
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:
Alenka Mihurko, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79, elektronska pošta: alenka.mihurko@posta.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: izdelava, dobava in
montaža pohištvene opreme na pošti
Slovenska Konjice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 19,230.000 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. 64/B: UMT d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Uršič, Kolodvorska 20a,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/438-67-60,
faks 01/231-70-89.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,978.130 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:
15. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 61 z dne 4. 6. 2004,
Ob-15330/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 8. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-26/2004-1L-POG/B:
Image&Information d.o.o., Letališka cesta
33, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 22,000.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. RTV-026/2004-1L-POG/B: Infofilm
d.o.o., Puharjeva 10, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 22,000.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo
je dokumentu določil naročnik: RTV
026/2004-1L-POG/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik je z obema
ponudnikoma sklenil okvirno skupno pogodbo v višini 22,000.000 SIT (z DDV).
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 8. 2004.
Javni zavod RTV Slovenija

Ob-21984/04
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:
Alenka Mihurko, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79, elektronska pošta: alenka.mihurko@posta.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: izdelava, dobava in
montaža pohištvene opreme na pošti
Idrija.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 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. 67/B: Sortima
d.o.o., kontaktna oseba: Miro Hebar, Koroška cesta 118, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/252-33-12, faks 02/252-10-89.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,221.383 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:
15. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 61 z dne 4. 6. 2004,
Ob-15326/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 8. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor

Ob-21985/04
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:
Alenka Mihurko, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79, elektronska pošta: alenka.mihurko@posta.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: izdelava, dobava in
montaža pohištvene opreme na pošti
Mozirje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,423.000 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. 65/B: Masind d.o.o., kontaktna oseba: Oskar Pongrac, Marxova 3,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/234-65-80,
faks 02/234-65-85.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,440.621,25 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:
15. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 61 z dne 4. 6. 2004,
Ob-15328/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 8. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Ob-21993/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna
oseba: Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/475-21-96, faks
+386/1/475-21-86, elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.33.20.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-026/2004-1L-POG/B.
II.5) Kratek opis: nakup snemalnih in
laboratorijskih kopirnih filmskih trakov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,000.000 SIT (z 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:
– umetniški.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– umetniška zahteva,
– najnižja cena.

Stran

Ob-22003/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna oseba:
Služba za javna naročila RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija,
tel. +386 1 475 2196, faks +386 1 475 2186,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-031/2004-E-POG/B.
II.5) Kratek opis: zamenjava MPEG-2
kodirnikov in nadgradnja multipleksne
opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 38,300.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV. 1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-031/2004-E-POG/B:
Harmonic Incorporated, 549 Baltic Way,
Sunnyvale, 94089 California, USA.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 132.920 EUR.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo
je dokumentu določil naročnik: RTV
031/2004-E-POG/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 6. 2004.
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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, ker je v odprtem
postopku prejel samo eno nepravilno ponudbo.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 8. 2004.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-22005/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna
oseba: Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/475-21-96, faks
+386/1/475-21-86, elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.24.24.20-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-027/2004-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nakup avdio mešalne
mize.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,000.000 SIT (z DDV).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ekonomska cena,
– tehnična ustreznost,
– garancija.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-027/2004-E-ODP/B:
Audio Video Consulting GmbH, Munchner
Bundesstrasse 121a, A-5020, Salzburg,
Avstrija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 266.915,80 EUR.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo
je dokumentu določil naročnik: RTV
027/2004-E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 6. 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, Ob-12937/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 8. 2004.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-22014/04
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:
Alenka Mihurko, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79, elektronska pošta: alenka.mihurko@posta.si.
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II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: izdelava, dobava in
montaža pohištvene opreme na pošti
3104 Celje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,423.000 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. 65/B: Masind d.o.o., kontaktna oseba: Oskar Pongrac, Marxova 3,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/234-65-80,
faks 02/234-65-85.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,915.151,75 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:
15. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 61 z dne 4. 6. 2004,
Ob-15327.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 8. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 17122-04-403-17/2004/7 Ob-22054/04
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: 403-17/2004.
II.5) Kratek opis: dobava živil, in sicer:
– sklop 1: mleko in mlečni izdelki,
– sklop 2: razna živila,
– sklop 3: sokovi, brezalkoholne in alkoholne pijače,
– sklop 4: cigareti,
– sklop 5: mleko in mlečni izdelki – za
PD Debeli rtič,
– sklop 6: kruh, pekarsko in slaščičarsko
pecivo – za PD Debeli rtič,
– sklop 7: razna živila – za PD Debeli
rtič,
– sklop 8: konzervirana živila – za PD
Debeli rtič,
– sklop 9: brezalkoholne in alkoholne
pijače – za PD Debeli rtič,
– sklop 10: pivo – za PD Debeli rtič,
– sklop 11: mleko in mlečni izdelki – za
CO Gotenica,
– sklop 12: brezalkoholne in alkoholne
pijače, cigareti in druga razna živila – za
CO Gotenica.
Sklop 10 obsega dva podsklopa: podsklop 10.1 – Pivo kvalitete Union, podsklop
10.2 – Pivo kvalitete Laško.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 160,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na: cena, certifikat ISO in finančno stanje ponudnika.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 403-17/2003 (sklopi: 1, 5

in 11): Ljubljanske mlekarne d.d., kontaktna
oseba: Silva Nadižar, Tolstojeva 63, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/588-16-76,
faks +386/1/588-18-86, elektronska pošta:
Silva.nadizar@lj-mlek.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena – vrednost
pogodbe:
– sklop 1: 15,597.509 SIT,
– sklop 5: 4,472.228 SIT,
– sklop 11: 4,936.340 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. 403-17/2003 (sklopi: 2, 3,
4, 7, 8, 9 in 12): Mercator d.d., kontaktna
oseba: Srečo Trope, Dunajska 107, 1113
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/560-33-24,
faks +386/1/560-33-09, elektronska pošta:
Sreco.trope@mercator.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena – vrednost
pogodbe:
– sklop 2: 40,203.669,23 SIT,
– sklop 3: 25,624.331,15 SIT,
– sklop 4: 4,243.656 SIT,
– sklop 7: 9,900.542,86 SIT,
– sklop 8: 2,893.727,24 SIT,
– sklop 9: 5,538.246,40 SIT,
– sklop 10:
– podsklop 10.1: 3,424.360 SIT,
– podsklop 10.2: 4,402.640 SIT,
– sklop 12: 27,363.923,09 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. 403-17/2003 (sklop: 6):
Mlinotest kruh Koper, d.o.o., kontaktna oseba: Franko Perič, Ulica 15. maja 12, 6000
Koper, Slovenija, tel. +386/5/663-13-60,
faks +386/5/663-13-61, elektronska pošta:
Franko@kruhkoper.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena – vrednost
pogodbe: sklop 6: 3,136.117,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-17/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS; št. 20-21 z dne 5. 3.
2004, Ob-6366/04.
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: 16. 8. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-22146/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Skupnost socialnih zavodov Slovenije,
kontaktna oseba: Boris Koprivnikar, Letališka cesta 3c, 1122 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/520-80-00, faks 01/520-80-06, elektron-
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ska pošta: info@ssz-slo.si, internetni naslov: www.ssz-slo.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/2004-b.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
ekstra lahkega kurilnega olja za domove
starejših občanov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 355,605.000 SIT letno.
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. 1/2004-b: Petrol, d.d.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Gorazd Renko,
Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-41-71, faks 01/471-41-72,
elektronska pošta: gorazd.renko@petrol.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 347,524.209 SIT letno.
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:
9. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 61 z dne 4. 6. 2004,
Ob-15350/04.
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: 13. 8. 2004.
Skupnost socialnih zavodov Slovenije

kurilnega olja – ekstra lahko v Hamburg,
Zvezna republika Nemčija in odkup
14,257.586 litrov kurilnega olja – ekstra
lahko v Wesenbergu, Zvezna republika
Nemčija).
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN15-21/04-REZ:
Petrol d.d., Ljubljana, kontaktna oseba:
Žiga Medič, Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/471-43-81, faks
00386/1/471-41-49, elektronska pošta:
ziga.medic@petrol.si, internetni naslov:
www.petril.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 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.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2004.
ZORD Slovenija

Št. 404-08-93/2003-19
Ob-22162/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna oseba: Marjeta Kordiš, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11,
faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si, internetni naslov:
www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: MORS 88/2003-OMP,
II. faza/2, dobava hrane za pse.
II.5) Kratek opis: nakup okvirno 45.000
kg hrane za pse.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena; najnižja vrednost ponudbe v SIT z DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
MORS 88/2003-OMP, dobava hrane za pse
po izvedeni II. fazi/2: D.J. DON d.o.o., kontaktna oseba: Zdenka Zdolšek, Kidričeva
36, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/703-63-80,
faks 03/703-63-84.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
11,458.510 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-93/2003.

VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 35 z dne 11. 4. 2003,
Ob-91435.
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: 16. 8. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Št. 1271/04
Ob-22163/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZORD Slovenija, kontaktna oseba: Irena
Horvat, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/518-89-17,
faks 00386/1/518-89-11, elektronska pošta:
i.horvat@zord.org, internetni naslov: zord@zord.org.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23.12.21.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN15-22/04-REZ.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je dobava 15,000.000 litrov kurilnega
olja – ekstra lahko, lokacija Lendava.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN15-20/04-REZ: OMV
Istrabenz d.o.o., kontaktna oseba: Marijan Pečar, Ferrarska ulica 7, 6000 Koper,
Slovenija, tel. 00386/5/663-34-02, faks
00386/5/663-34-09, elektronska pošta:
Marjan.Pecar@omvistrabenz.si, internetni
naslov: www.omvistrabenz.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2004.
ZORD Slovenija
Št. 1271/04
Ob-22165/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZORD Slovenija, kontaktna oseba: Irena
Horvat, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/518-89-17,
faks 00386/1/518-89-11, elektronska pošta:
i.horvat@zord.org, internetni naslov: zord@zord.org.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23.12.21.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN15-21/04-REZ.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je menjava 14,257.586 litrov kurilnega
olja – ekstra lahko (dobava 14,257.586 l
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Ob-22218/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod Hrastovec-Trate, kontaktna oseba: Raduha Andreja, Hrastovec 22, 2230
Lenart, Slovenija, tel. 02/729-35-42, faks
02/729-35-69, elektronska pošta: zavod@hrastovec.org.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 3/2004.
II.5) Kratek opis: dobava električne
energije.
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. 3/2004: Elektro Celje d.d.,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 12,66 SIT za 1 kWh;
najnižja ponudba: 12,66 SIT za 1 kWh, najvišja ponudba 13,04 SIT za 1 kWh.
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: 3/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 58 z dne 28. 5. 2004,
Ob-14559/04.
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: 16. 8. 2004.
Zavod Hrastovec-Trate
Ob-22219/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod Hrastovec-Trate, kontaktna oseba: Raduha Andreja, Hrastovec 22, 2230
Lenart, Slovenija, tel. 02/729-35-42, faks
02/729-35-69, elektronska pošta: zavod@hrastovec.org.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4/2004.
II.5) Kratek opis: dobava ekstra lahkega kurilnega olja.
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. 4/2004: Petrol d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 76,317 SIT za liter; najnižja ponudba 76,317 SIT za liter, najvišja
ponudba 82,26 SIT za liter.
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: 4/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 64 z dne 11. 6. 2004,
Ob-15908/04.
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: 16. 8. 2004.
Zavod Hrastovec-Trate
Ob-22220/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod Hrastovec-Trate, kontaktna oseba: Raduha Andreja, Hrastovec 22, 2230
Lenart, Slovenija, tel. 02/729-35-42, faks
02/729-35-69, elektronska pošta: zavod@hrastovec.org.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 5/2004.
II.5) Kratek opis: dobava cigaretov.
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. 5/2004: Petrol d.d. Ljubljana, kontaktna oseba: Dunajska cesta 50,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 15.265.277 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: 5/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL:da, Uradni list RS, z dne 11. 6. 2004,
Ob-15948.
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 prejel le
eno ponudbo in oddal javno naročilo.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 8. 2004.
Zavod Hrastovec-Trate
Ob-22221/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., kontaktna oseba: Janez Kopač, Verovškova 70,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-97-04,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta: janez.kopac@energetika-lj.si, internetni naslov:
http://www.holdingljubljana.si/energetika.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PSP 43-04.
II.5) Kratek opis: dobava osebnih računalnikov, monitorjev in tiskalnikov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 31,000.000 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. PSP 43-04: SRC.SI, Sistemske
integracije, d.o.o., kontaktna oseba: Igor
Češčut, Tržaška 116, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/242-80-00, faks 01/423-41-73,
elektronska pošta: igor.cescut@src.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji: pogodbena vrednost: 26,843.822,66 SIT, najnižja ponudba 26,843.822,66 SIT, najvišja ponudba
27,350.309,88 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: PSP 43-04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, z dne 11. 6. 2004,
Ob-15947.
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: 10. 8. 2004.
Javno podjetje Energetika
Ljubljana d.o.o.

Gradnje
Ob-21959/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunalno podjetje Velenje d.o.o., kontaktna
oseba: Stanka Špegelj, Koroška cesta 37b,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/896-11-64,
faks 03/896-11-27, elektronska pošta: http:
//www.kp-velenje.si.
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:
50.502.502-6.

II.5) Kratek opis: izvedba gradbenih in
montažnih del pri izgradnji kanalizacijskega omrežja naselja Bevče I. faza in
vodooskrbe Vinska Gora – odsek 2.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 130,000.000 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. Ob-16272/04: Nivig Josip
Petrak s.p., kontaktna oseba: Josip Petrak,
Stantetova 13, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
041/624-166, faks 03/891-10-14.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 67,726.379,91 SIT; najnižja ponudba 67,726.379,91 SIT, najvišja
ponudba 93,086.529,28 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 64 z dne 11. 6. 2004,
Ob-16272/04.
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: 10. 8. 2004.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Ob-21988/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
kontaktna oseba: Slavko Prelog, Frankopanska 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/23-48-600, faks 01/23-48-630, elektronska pošta: slavko.prelog@guest.arnes.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501,1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 03/04.
II.5) Kratek opis: adaptacija obstoječega doma in izgradnja prizidka.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 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. 03/04: Tipo investicijske
gradnje d.o.o., kontaktna oseba: Marjan
Miklič, Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/56-61-018, faks
01/56-82-790, elektronska pošta: tipo-inz@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 37,270.269,61 SIT; najnižja ponudba 37,270.269,61 SIT, najvišja
ponudba 50,258.176,40 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.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 03/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 64 z dne 11. 6.
2004, Ob-15789/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 8. 2004.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti

pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS. št. 61 z dne 4. 6. 2004.
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: 13. 8. 2004.
Družba za avtoceste v RS – DARS d.d.

Ob-22004/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ormož, kontaktna oseba: Irena Meško
Kukovec, Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Slovenija, tel. 02/741-53-00, faks 02/741-53-31,
elektronska pošta: obcina.urad@ormoz.si,
internetni naslov: www.ormoz.si.
I.2) 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: 352-193/04 4 17.
II.5) Kratek opis: izgradnja vodovoda
Lahonci – Hujbar – Lahonci.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena – do 100 točk,
– kvalitetno in pravočasno opravljene
storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe – največ 23 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 56/2004: Komunalno podjetje Ormož d.o.o., kontaktna oseba: Milan
Obran, Hardek 21/c, 2270 Ormož, Slovenija,
tel. 02/741-06-40, faks 02/740-15-71, elektronska pošta: kom.podj.ormoz@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 40,696.010 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 352-193/04 4 17.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 8. 2004 – podpisana pogoda.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Uradni list RS, št. 66, z dne
18. 6. 2004, Ob-16859/04.
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: program Sapard za
ukrep št. IV – razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeželju.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 8. 2004.
Občina Ormož
Št. 403-01-24/2003
Ob-22017/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Slovenj Gradec, kontaktna
oseba: Branko Malek, Šolska ulica 5, 2380

Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 02/881-21-11,
faks 02/881-21-18, elektronska pošta: info@slovenj-gradec.si, internetni naslov: http:
//www.slovenj-gradec.si/.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: prenova športne hale
Slovenj Gradec – faza 1-3.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 160,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– reference,
– rok izvedbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 403-01-24/2003: Gradnje
Igem d.o.o., Celjska 7, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 193,625.649,43
SIT, najnižja ponudba: 193,625.649,43
SIT,/najvišja ponudba 200,759.596,87 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 8. 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-16882/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 8. 2004.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 110-1/04
Ob-22139/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: gradnja glavne ceste
G1-11 odsek Koper–Šmarje–Dragonja,
pododsek Slavček–Tomos.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1.080,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: J.V. SCT d.d. Ljubljana+Primorje
d.d. Ajdovščina+SGP Kraški Zidar d.d. Sežana, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.284,991.856,35 SIT;
najnižja ponudba 1.284,991.856,35 SIT, najvišja ponudba 1.291,859.905,08 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
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Ob-22174/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Medvode, kontaktna oseba: Vanja Debeljak, Cesta Komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, Slovenija, tel.
01/361-95-32, faks 01/361-16-86, elektronska pošta: obcina@medvode.si, internetni
naslov: www.medvode.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR 3/04.
II.5) Kratek opis: Dom krajanov Pirniče
– izgradnja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 90%,
– reference – 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3/04: IPL, 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 45,000.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 51 z dne 7. 5. 2004,
Ob-12263/04.
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: 16. 8. 2004.
Občina Medvode
Ob-22176/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Medvode, kontaktna oseba: Vanja Debeljak, Cesta Komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, Slovenija, tel.
01/361-95-32, faks 01/361-16-86, elektronska pošta: obcina@medvode.si, internetni
naslov: www.medvode.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR 1/04.
II.5) Kratek opis: izgradnja mrliške vežice v Smledniku.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30 mio SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena: 90%,
– reference: 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/04: Razvojni zavod,
kontaktna oseba: Janez Končan, Blatnica
1, 1236 Trzin, Slovenija, tel. 562-10-36.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 32,280.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 38 z dne 16. 4. 2004,
Ob-9668/04.
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: 16. 8. 2004.
Občina Medvode
Št. 403-81/2004
Ob-22301/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Jesenice, kontaktna oseba: Asna Stošič, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/586-92-24, faks 04/586-92-73,
elektronska pošta: asna.stosic@jesenice.si,
internetni naslov: www.jesenice.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 50/502,6.
II.5) Kratek opis: izgradnja vodovoda
za naselje Javorniški Rovt v Občini Jesenice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 115,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponudbena cena – 80 točk,
2. reference – 20 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 403-81/2004: Cestno
podjetje Kranj d.d., kontaktna oseba: Stane
Remic, Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/280-60-00, faks 04/204-23-30,
elektronska pošta: stane.remic@cpkranj.si,
internetni naslov: www.cpkranj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 168,805.439,29 SIT.
VV.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:
27. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 66 z dne 18. 6. 2004,
Ob-16502/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 8. 2004.
Občina Jesenice
Št. 403-87/2004
Ob-22302/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Jesenice, kontaktna oseba: Asna Stošič, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/586-92-24, faks 04/586-92-73,
elektronska pošta: asna.stosic@jesenice.si,
internetni naslov: www.jesenice.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 50/502,5.
II.5) Kratek opis: ureditev zunanjega
igrišča na Osnovni šoli Toneta Čufarja
Jesenice.
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. ponudbena cena – 80 točk,
2. reference – 20 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 403-87/2004: Strabag
AG, Podružnica Ljubljana, kontaktna oseba: Matjaž Sepin, Leskoškova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/520-21-50, faks
01/520-25-01, elektronska pošta: gradnje@strabag.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,654.687,40 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 70 z dne 28. 6. 2004,
Ob-17542/04.
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: 17. 8. 2004.
Občina Jesenice

Storitve
Št. 404-08-327/2004-10
Ob-21939/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna oseba:
Jože Mokorel, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11,
faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si, internetni naslov:
www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 191/2004-PSP, zakup kapacitet snopovnega sistema radijskih
zvez.
II.5) Kratek opis: I. sklop: zakup kapacitet snopovnega sistema radijskih zvez.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 191/2004-PSP:
1. sklop: SINTAL d.d, kontaktna oseba:
Viktor Pistotnik, Litostrojska c. 40, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/513-01-05, faks
01/513-01-09, elektronska pošta: Komerciala@sintal.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – vrednost pogodbe:
48,000.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-327/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Ob-21940/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Onkološki inštitut Ljubljana, kontaktna oseba:
Gorazd Noč, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-91-27, faks 01/587-94-06,
elektronska pošta: Gnoc@onko-i.si, internetni naslov: www.onko-i.si/.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 07.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.25.00.00-2.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPC 84500.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: INFO-SUN-01/04.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje Sun računalniških sistemov naročnika.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 6,000.000 SIT/leto.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: povezani z zaščito izključnih
pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. INFO-SUN-01/04:
Marand d.o.o. Ljubljana, kontaktna oseba:
Andrej Marčič, direktor, Cesta v Mestni
Log 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/283-33-77, faks 01/283-33-88, elektronska pošta: Info@marand.si, internetni naslov: www.marand.si/.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,011.812 SIT/leto.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2004.
Onkološki inštitut Ljubljana

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: sklop E – prevoz izcednih
voda: Proma Marjan Rodič s.p., kontaktna oseba: Marjan Rodič, Dol. Kronovo 9,
8220 Šmarješke Toplice, Slovenija, faks
07/30-73-237.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,785.000 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:
12. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 66 z dne 18. 6. 2004,
Ob-16594/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 8. 2004.
Komunala Novo mesto d.o.o.

Ob-21941/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Onkološki inštitut Ljubljana, kontaktna
oseba: Gorazd Noč, Zaloška 2, 1000,
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-91-27, faks
01/587-94-06, elektronska pošta: Gnoc@onko-i.si, internetni naslov: www.onko-i.si/.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 07.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.26.70.00-4.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPC 84250.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: INFO-WEBDR-02/04.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje aplikacije
Webdoctor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT/leto.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega 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.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. INFO-WEBDR-02/04:
Marand d.o.o. Ljubljana, kontaktna oseba:
Andrej Marčič, direktor, Cesta v Mestni
Log 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/283-33-77, faks 01/283-33-88, elektronska pošta: Info@marand.si, internetni naslov: www.marand.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,165.440 SIT/leto.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2004.
Onkološki inštitut Ljubljana

Št. 60-2537/04
Ob-21960/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Novo mesto d.o.o., kontaktna oseba: Simon Štukelj, inž. kom., Podbevškova
ulica 12, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-32-568, faks 07/39-32-509, elektronska pošta: simon.stukelj@komunala-nm.si,
internetni naslov: www.komunala-nm.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 16.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 60.24.13, 60.24.14,
60.24.17.
II.5) Kratek opis:
– sklop A: odvoz gospodinjskih odpadkov s smetarniki (mestne relacije),
– sklop B: odvoz gospodinjskih odpadkov s smetarniki (zunanje relacije),
– sklop C: kesonski odvoz odpadkov s
samonakladalci,
– sklop D: odvoz nepravilno parkiranih
vozil s specialnim vozilom (pajek),
– sklop E: prevoz izcednih voda.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 117,000.000 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.: sklop A – odvoz gospodinjskih odpadkov s smetarniki (mestne relacije): Avtoprevozništvo Viljem Žibert s.p.,
kontaktna oseba: Viljem Žibert, Škocjan 63,
8275 Škocjan, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 28,540.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: sklop B – odvoz gospodinjskih odpadkov s smetarniki (zunanje relacije): Ekovid Mirna Peč, d.o.o., kontaktna
oseba: Vilko Draksler, Vihre 45, 8216 Mirna
Peč, Slovenija, faks 07/30-78-951.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 40,035.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: sklop C – kesonski odvoz
odpadkov s samonakladalci: Ekovid Mirna
Peč, d.o.o., kontaktna oseba: Vilko Draksler,
Vihre 45, 8216 Mirna Peč, Slovenija, faks
07/30-78-951.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 32,911.100 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: sklop D – odvoz nepravilno parkiranih vozil s specialnim vozilom
(pajek): Avtoprevozništvo Marn Milan s.p.,
kontaktna oseba: Marn Milan, Rožna ul. 12,
8216 Mirna Peč, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,504.000 SIT.

Stran

Ob-22015/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Branko Medarevič, Šmartinska
cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-27-00, faks 01/478-27-43, elektronska pošta: Gp.durs-gu@gov.si, internetni
naslov: www.gov.si/durs.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve Priloga IA, 7 – računalniške storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 09/2004 – VeDavki.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje in nadgrajevanje sistema za elektronsko davčno poslovanje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 200,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični,
– povezani z zaščito izključnih pravic.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 09/2004 –VeDavki:
Hermes SoftLab d.d., Litijska 51, 1000
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
148,750.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 8. 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.

Stran

5768 /

Št.

93 / 20. 8. 2004

VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 8. 2004.
Republika Slovenija,
Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije
Št. 403-01-24/2003
Ob-22016/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Slovenj Gradec, kontaktna
oseba: Branko Malek, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 02/881-21-11,
faks 02/881-21-18, elektronska pošta: info@slovenj-gradec.si, internetni naslov: http:
//www.slovenj-gradec.si/.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izdelava projektne
dokumentacije za sekundarno kanalizacijsko omrežje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– reference,
– rok izvedbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 403-01-58/2004:
Stadij d.o.o., Tržaška 50a, 6230 Postojna,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 16,149.600 SIT,
najnižja ponudba 16,149.600 SIT/najvišja
ponudba 57,984.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 61 z dne 4. 6.
2004, Ob-15386/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 8. 2004.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 451
Ob-22028/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne,.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kontaktna oseba: Smilja Jarni, svetovalka III, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-49-71, faks 01/478-49-40,
elektronska pošta: smilja.jarni@gov.si, internetni naslov: www.gov.si/mddsz.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 17, 25.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: zdraviliško in klimatsko zdravljenje vojnih invalidov, vojnih
veteranov in žrtev vojnega nasilja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 586,222.000 SIT x 3 pogodbena
leta.
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IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
ekonomsko najugodnejša ponudba
– glede na kvaliteto in ceno storitev, pogoje
in standard nastanitve ter svojevrstnih kombinacij standardov storitev za posamezna
bolezenska stanja.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 172002-1/04:, Terme Olimia d.d., kontaktna oseba: Sabina Antloga,
Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek, Slovenija, tel. 03/829-70-00, faks 03/582-90-09,
elektronska pošta: info@terme.olimia.com,
internetni naslov: www.terme-olimia.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 8.580 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. 172002-1/04: Terme
Čatež, kontaktna oseba: Mladen Samohod,
Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, Slovenija, tel. 07/49-36-700, faks 07/49-62-721,
elektronska pošta: info@terme-catez.si, internetni naslov: www.terme-catez.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 8.260 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev
: javno naročilo št. 172002-1/04: Terme Dobrna, termalno zdravilišče d.d., kontaktna
oseba: Albina Šučurovič, Dobrna 50, 3204
Dobrna, Slovenija, tel. 03/780-80-00, faks
03/780-82-00, elektronska pošta: uprava@terme-dobrna.si, internetni naslov:
www.terme-dobrna.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 8.580 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. 172002-1/04: Krka zdravilišča, d.o.o., Novo mesto, kontaktna oseba:
Marjan Černe, Ljubljanska cesta 26, 8501
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/373-19-40,
faks 07/373-19-19, elektronska pošta: prodaja@krka-zdravilisca.si, internetni naslov:
www.krka-zdravilisca.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 9.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 172002-1/04: Zdravilišče
Laško, medicina in turizem d.d., kontaktna
oseba: Mojca Leskovar, Zdraviliška cesta
4, 3270 Laško, Slovenija, tel. 03/73-45-122,
faks 03/73-45-298, elektronska pošta: lasko@eunet.si, internetni naslov: www.zdravilisce-lasko.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 9.780 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. 172002-1/04: Naravni
park-Terme 3000-Moravske Toplice d.d.,
kontaktni osebi: Evgen Kisilak, Ivanka Ajlec,
Kranjčeva 12, 9226 Moravske Toplice, Slovenija, tel. 02/512-22-00, faks 02/548-16-07,
elektronska pošta: info@terme3000.si, internetni naslov: www.terme3000.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 9.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 172002-1/04: Hoteli Palace
d.d., Portorož, kontaktna oseba: Sonja Požar, Obala 43, 6320 Portorož, Slovenija, tel.
05/696-90-10, faks 05/696-90-03, elektronska pošta: hoteli.palace@hoteli-palace.si,
internetni naslov: www.hoteli-palace.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 9.720 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. 172002-1/04:
Radenska-zdravilišče, Podjetje za zdravstvo, turizem in gostinstvo Radenci d.o.o.,
kontaktna oseba: Jože Duh, Zdraviliško
naselje 12, 9502 Radenci, Slovenija, tel.
02/520-10-00, faks 02/520-27-23, elektronska pošta: joze.duh@radenska.si, internetni
naslov: www.radenska- zdravilisce.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 8.460 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. 172002-1/04: Zdravilišče
Rogaška – Zdravstvo d.o.o., kontaktna
oseba: Danica Krumpak, Zdraviliški trg
9, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija, tel.
03/811-70-18, faks 03/811-70-53, elektronska pošta: finance@rogaska-medical.com,
internetni
naslov:
www.rogaska-medical.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 8.580 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. 172002-1/04:
Terme Lendava d.d., kontaktna oseba: dr.
Ludvik Kepe, Tomšičeva 2/a, 9220 Lendava, Slovenija, tel. 02/577-44-40, faks
02/577-44-12, elektronska pošta: terme.lendava@terme-lendava.si, internetni
naslov: www.terme-lendava.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 8.100 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 172002-1/04: Terme Ptuj
d.o.o., kontaktna oseba: Andrej Klasinc,
Pot v toplice 9, 2251 Ptuj, Slovenija, tel.
02/782-78-21, faks 02/783-77-71, elektronska pošta: info@terme-ptuj.si, internetni naslov: www.terme-ptuj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 7.420 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. 172002-1/04: Naravno
zdravilišče Topolšica,d.d., kontaktna oseba: Albert Giorgiutti, Topolšica 77, 3326,
Topolšica, Slovenija, tel. 03/896-31-00,
faks 03/896-34-00, elektronska pošta: info@t-topolsica.si, internetni naslov: www.t-topolsica.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 7.300 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. 172002-1/04:
Unior d.d. – program turizem, Terme Zreče,
kontaktna oseba: dr. Sašo Puncer, Cesta
na Roglo 15, 3214 Zreče, Slovenija, tel.
03/757-60-00, 03/576-24-46, elektronska
pošta: romana.purgaj@unior.si, internetni
naslov: www.turizem.unior.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 8.100 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.4) število prejetih ponudb: 13.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 6. 8. 2004.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 23 z dne 12. 3. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 8. 2004.
Družba za avtoceste v RS – DARS d.d.

Št. 3540-3/2004-61
Ob-22029/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA)? ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, Zavod za varstvo
okolja, kontaktna oseba: Alenka Loose, Linhartova 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-18-89, faks 01/306-18-97, elektronska pošta: Alenka.Loose@ljubljana.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-04/310347.
II.5) Kratek opis: program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana skladno z
določili Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS,
št. 41/04) in Zakona o ohranjanju narave
(Ur. l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02, 22/03
– prečiščeno besedilo in 41/04).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,000.000 SIT.

IV.1) Vrsta posopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. program dela s predlogom vsebin in
izvedbe (40% od možnih 40%),
2. razdelanost (18,6% od možnih 20%),
3. reference (19,3% od možnih 20%),
4. cena (20% od možnih 20%).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR – 04/310347: OIKOS,
svetovanje za razvoj, d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Hrabar, Jarška cesta 30, 1230
Domžale, Slovenija, tel. 01/72-26-400, faks
01/72-14-807, elektronska pošta: info@oikos.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,800.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 58 z dne 28. 5. 2004,
Ob-14340/04.
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: 16. 8. 2004.
Mestna občina Ljubljana
Zavod za varstvo okolja
Št. 110-1/04
Ob-22140/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: državni lokacijski načrt za AC odsek Spodnja Senarska–Cogetinci.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– reference s področja cestne infrastrukture za LN v zadnjih 5 letih,
– ponudbena cena razpisanih del,
– reference vodje projekta v zadnjih 5
letih.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Razvojni center planiranje d.o.o. Celje, Ul.
XIV. divizije 14, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,436.200 SIT; najnižja ponudba 9,960.000 SIT, najvišja ponudba
12,960.000 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:
8. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.

Stran

Št. 110-1/04
Ob-22141/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izdelava državnega
lokacijskega načrta za AC na odseku
Fram–Ptuj (Slivnica–Draženci).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,800.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– reference s področja cestne infrastrukture za LN v zadnjih 5 letih,
– ponudbena cena razpisanih del,
– reference vodje projekta v zadnjih 5
letih.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
J.V. URBIS d.o.o. Maribor + PA Prostor
d.o.o. Ljubljana, Svetozarevska ul. 6, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 21,786.000 SIT;
najnižja ponudba 18,900.000 SIT, najvišja
ponudba 23,628.000 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:
8. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 23 z dne 12. 3. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 8. 2004.
Družba za avtoceste v RS – DARS d.d.
Ob-22244/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javna agencija za železniški promet RS, kontaktna oseba: Miljan Senčar univ. dipl. ek.,
inž. grad., Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/234-14-78, faks 02/234-14-52,
elektronska pošta: dzp@gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.5) Kratek opis: nadgradnja železniške
proge Ljubljana–Zidani Most–Maribor, izvajanje nadzora nad izvadbenimi deli.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-13/04-S: Holding Slovenske železnice d.o.o., kontaktna oseba:
Marko Jurič udig., Kolodvorska 11, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/29-14-570,
faks 01/29-14-822, elektronska pošta: marko.brezigar@tirnet.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 59,350.000 SIT;
najnižja ponudba 59,350.000 SIT, najvišja
ponudba 61,916.797,34 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 8. 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, Ob-14699/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 8. 2004.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-21942/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne nergije d.d., kontaktna
oseba: Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00,
faks 02/220-01-07, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: merilne naprave in
instrumenti.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 69,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
Javno naročilo št. 151/04.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Elektronabava d.o.o., kontaktna oseba:
Mesarič Andrej, Cesta 24. junija 3, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-93-00, faks
01/589-94-39.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 72,349.456 SIT.
Valuta: 90 dni.
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 151/04.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 72,349.456 SIT.
Valuta: 90 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba.
Ekonomsko najugodnejša ponudba X
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3)Datum oddaje javnega naročila:
19. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 61, z dne 4. 6. 2004, Ob.-15157/04.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2004.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d.
Ob-21986/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.,
kontaktna oseba: Pavčnik Barbara, Trg
revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/562-61-44, faks 03/565-21-00, elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: lafeta vrtalne garniture.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,725.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
Razlog za izbiro postopka brez predhodne objave mora biti v skladu z ustreznim členom v direktivi o javnih gospodarskih
službah, člen 20 (2) ali člen 16:
(c) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– povezani z zaščito izključnih pravic;
(e) dodatno blago.
Javno naročilo št. 6
V.1) Oddaja in vrednost javnega naročila
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Contex GmbH, kontaktna oseba: Rok Trotovšek, Dimičeva 14, 1000, Ljubljana, Slovenija, tel. 01/234-27-13, faks 01/234-27-22,
elektronska pošta: Rok.contex@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 13,144.503 SIT
brez DDV.
Valuta: 90 dni po dobavi in izstavitvi
računa.
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 5.
V.4.2) Javno naročilo št. 6.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
13,144.503 SIT brez DDV. Valuta: 90 dni od
dobave opreme in izstavitve računa.

V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.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: 12. 8. 2004.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

Gradnje
Ob-21987/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.,
kontaktna oseba: Pavčnik Barbara, Trg
revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/562-61-44, faks 03/565-21-00, elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija industrijske ceste Sušnik – plato Frančiška
– 1. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 21,660.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
Javno naročilo št. 5
V.1) Oddaja in vrednost javnega naročila
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: IBT PIN d.o.o., kontaktna oseba:
Forte Janez, Gimnazijska cesta 16, 1420
Trbovlje, Slovenija, tel. 03/562-50-20,
faks 03/562-50-15, elektronska pošta: janez.forte@ibt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 29,998.610 SIT brez
DDV; najnižja ponudba: 29,998.610 SIT
brez DDV, najvišja ponudba: 31,284.830
SIT brez DDV.
Valuta: 100 dni.
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem.
da.
Delež: 32%.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 4.
V.4.2) Javno naročilo št. 5.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
29,998.610 SIT brez DDV: valuta: 100 dni
od dobave opreme in izstavitve računa.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL. da; Uradni list RS,
št. 53, z dne 14. 5. 2004, Ob-12551/04.
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: 12. 8. 2004.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

Slovenski trg 6, SI – 2250 Ptuj, Slovenija.
Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku, ne
bodo upoštevane.
20. Odpiranje ponudb: javno odpiranje
ponudb bo dne 24. 9. 2004, ob 11. uri po
lokalnem času, na naslednjem naslovu:
Znanstvenoraziskovalno središče Bistra
Ptuj, Slovenski trg 6, SI – 2250 Ptuj, Slovenija. Odpiranja ponudb se lahko udeleži le
en predstavnik ponudnika, ki mora predložiti
pooblastilo ponudnika za zastopanje.
21. Pravna osnova: dobavo opreme financira Evropska komisija iz sredstev Phare
v okviru Finančnega Memoranduma, ki sta
ga za leto 2001 podpisali Evropska komisija
in Republika Slovenija. Pravna podlaga za
objavo razpisa je Uredba o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Komisijo Evropske skupnosti o
uresničevanju ukrepov povezanih s finančnimi, tehničnimi in drugimi oblikami sodelovanja (Ur. l. RS, št. 56/93), Finančni pravilnik
z dne 21. decembra 1977, ki velja za splošni
proračun Evropske skupnosti, nazadnje dopolnjen z uredbo Sveta (EC) št. 2458/98
z dne 23. novembra 1998, še posebej pa
poglavje IX. Zunanja pomoč ter Zakona o
javnih naročilih, odstavek 2.a člena 2 (Ur. l.
RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04).
Znanstvenoraziskovalno središče
Bistra Ptuj

Mednarodni razpisi
Ob-22039/04
Razveljavitev razpisa za izbiro
dobavitelja opreme
Izdelava glinenih izdelkov iz kulturne
dediščine Ptuja
Ob-22039/04
1. Sklic objave: Ob-17957/04.
2. Datum objave: 2. 7. 2004.
3. Program: Phare.
4. Podpisnik pogodbe: Znanstvenoraziskovalno središče Bistra Ptuj.
5. Dodatne informacije: razpisni postopek
za sklopa 2 in 4 je bil neuspešen, ker nobena
ponudba ni prispela. Razpisni postopek za
sklopa 3 in 5 je bil neuspešen, ker nobena
ponudba ni izpolnila zahtevanim pogojem.
Znanstvenoraziskovalno središče
Bistra Ptuj
Ob-22040/04
Cancellation of Supply Tender
Procedure
The Workmanship of Clay-made
Products of Ptuj’s Cultural Legacy
Slovenia
Ob-22040/04
1. Publication reference: Ob-17957/04.
2. Publication date: 2nd July, 2004.
3. Programme: Phare.
4. Contracting Authority: Scientific research centre Bistra Ptuj.
5. Other information: The tender procedure has been unsuccessful for Lots 2 and
4 since no offers were submitted. The tender
procedure has been unsuccessful for Lots
3 and 5 since no offers were satisfactory
requrirements.
Scientific research centre Bistra Ptuj
Ob-22041/04
Obvestilo o razpisu za izbiro dobavitelja
opreme
Izdelava glinenih izdelkov iz kulturne
dediščine Ptuja
Slovenija
1. Številka objave: Ob-22041/04.
2. Postopek: odprti razpis.
3. Program: Phare.
4. Financiranje: SI0106.01.01.0014.
5. Naročnik:
Znanstvenoraziskovalno
središče Bistra Ptuj, Slovenski trg 6, SI
– 2250 Ptuj.
Pogodbena specifikacija
6. Opis projekta: projekt je namenjen posebnim ciljnim skupinam z izkušnjo psihične

bolezni ali bolezni živčevja, težkim epileptikom, diplomantom osnovnih šol s prilagojenim učnim programom, rekonvalescentom
po odvisnostih od drog ali alkohola in invalidom. Široko lokalno partnerstvo želi ustanoviti socialno podjetje, ki bo nudilo trajne
zaposlitvene rešitve za ciljne skupine.
7. Število in nazivi sklopov:
– sklop 1 – osebni avtomobil,
– sklop 2 – klimatska naprava,
– sklop 3 – oprema za delavnico,
– sklop 4 – informacijska tehnologija.
Pogoji za sodelovanje na razpisu
8. Primernost in pravilo o poreklu blaga: na razpisu lahko enakopravno sodelujejo fizične in pravne osebe (posamezno
ali na osnovi skupnega nastopa – joint
venture/konzorcij) iz držav članic EU in območij, ki jih pokriva program, iz katerega je
pogodba financirana (glej tudi točko 21).
Vse blago, ki bo dobavljeno v okviru pogodbe, mora izvirati iz teh držav.
9. Osnove za izločitev: ponudniki morajo
predložiti izjavo, da niso v nobeni kategoriji,
ki so navedene pod točko 2.3.3 Priročnika
Practical Guide to contracts procedures
financed by the general budget of the European Communities in the context of external
actions.
10. Število izvodov ponudb: ponudniki
(vključno s podjetji znotraj ene pravne skupine, ostalimi člani istega konzorcija in podizvajalci) lahko predložijo eno ali več ponudb
za enega ali več sklopov. Delne ponudbe
ali variantne rešitve se ne bodo upoštevale. Ponudnik lahko v svoji ponudbi navede,
da v primeru izbire njegove ponudbe z več
sklopov nudi popust.
11. Razpisna garancija: ni zahtevana.
12. Izvedbena garancija: ni zahtevana.
13. Informativni sestanek: informativni
sestanek s ponudniki ni predviden.
14. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo
biti veljavne 90 dni od dneva, določenega za
oddajo ponudb.
15. Rok za izvedbo del: rok dobave blaga za vse sklope je 1 mesec od podpisa
pogodbe.
Merila in kriteriji za izbor najugodnejšega
ponudnika
16. Kriteriji za izbor: ponudbe morajo biti
v skladu z administrativnimi ocenjevalnimi
listi in tehničnimi zahtevami.
17. Merila za izbor najugodnejše ponudbe: izbrana ponudba mora v celoti ustrezati
podrobnemu tehničnemu opisu in mora biti
ekonomsko najugodnejša ponudba.
Razpisni postopek
18. Pridobitev razpisne dokumentacije:
Razpisna dokumentacija je na voljo na
naslednjem naslovu: Znanstvenoraziskovalno središče Bistra Ptuj, Slovenski trg 6,
SI – 2250 Ptuj, Ponudbe morajo biti predložene na način in v obliki, kot je predpisano
v navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni
dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja
v zvezi z razpisom poslati pisno na zgoraj
naveden naslov vsaj 5 dni pred rokom za
oddajo ponudb, ki je določen v točki 19.
Podpisnik pogodbe mora vsem zainteresiranim ponudnikom odgovoriti na vsa pisna
vprašanja vsaj 3 dni pred rokom za oddajo
ponudb.
19. Rok za oddajo ponudb: ponudbe v
zapečateni ovojnici morajo biti dostavljene
najkasneje do 24. 9. 2004, do 10. ure po
lokalnem času, na naslednji naslov: Znanstvenoraziskovalno središče Bistra Ptuj,
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Ob-22042/04
Supply Procurement Notice
The Workmanship of Clay-made
Products of Ptuj’s Cultural Legacy
Slovenia
1. Publication reference: Ob-22042/04.
2. Procedure: Open Local Tender.
3. Programme: Phare.
4. Financing: SI0106.01.01.0014.
5. Contracting authority: Znanstvenoraziskovalno središče Bistra Ptuj/Scientific
research centre Bistra Ptuj, Slovenski trg 6,
SI – 2250 Ptuj.
Contract specifications
6. Description of the contract: Project is
aimed at special target groups of the individuals who have experience with mental
and nerve illness, heavy epileptics, graduates of primary schools with accustomed
educational program, reconvalescents after
addictions and disabled people. A strong
and wide local public-private partnership is
dedicated to establish a social enterprise,
which will provide sustainable solution for
target groups.
7. Number and titles of lots:
– Lot 1- Vehicle,
– Lot 2 – Air-condition System,
– Lot 3 – Equipment for Workshop,
– Lot 4 – Information Technology.
Terms of participation
8. Eligibility and rules of origin: Participation is open on equal terms to all natural and legal persons [participating either
individually or in a grouping (consortium)
of tenderers] of the Member States and
the countries and territories of the regions
covered and/or authorised by the Regulation
or other specific instruments applicable to
the programme under which the contract is
financed (see also item 21 below). All goods
supplied under this contract must originate
in these countries.
9. Grounds for exclusion: Tenderers
must submit a statement to the effect that
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they are not in any of the situations listed
in point 2.3.3 of the Practical Guide to contracts procedures financed by the general
budget of the European Communities in the
context of external actions.
10. Number of tenders: Tenderers may
submit one or more tender(s) for one or
more lots. Tenders for parts of a lot will not
be considered. Any tenderer may state in its
tender that it would offer a discount in the
event that its tender is accepted for more
than one lot. Tenderers may not submit a
tender for a variant solution in addition to
their tender for the supplies required in the
tender dossier.
11. Tender guarantee: Not applicable.
12. Performance guarantee: Not applicable.
13. Information meeting and/or site visit:
No information meeting is planned.
14. Tender validity: Tenders must remain
valid for a period of 90 days after the deadline for submission of tenders.
15. Period of execution: Delivery period
for all Lots is 1 month after signature of the
Contract.
Selection and award criteria
16. Selection criteria: Compliance with
administrative grid and technical requirements.
17. Award criteria: The selected tender
has to comply fully with the Technical Specifications and has to be the economiclly most
advantageus offer.
Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available from the
following address: Znanstvenoraziskovalno
središče Bistra Ptuj/Scientific research centre Bistra Ptuj Slovenski trg 6, SI – 2250
Ptuj. Tenders must be submitted using the
standard tender form included in the tender
dossier, whose format and instructions must
be strictly observed.
Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to abovementioned address at least 5 days before
the deadline for submission of tenders given
in item 19. The Contracting Authority must
reply to all tenderers questions at least 3
days before the deadline for submission
of tenders.
19. Deadline for submission of tenders
The tenders in a sealed envelope must
be submitted at the latest on 24 September
2004 at 10:00 a.m. local time to the following
address: Znanstvenoraziskovalno središče
Bistra Ptuj/Scientific research centre Bistra
Ptuj Slovenski trg 6, SI – 2250 Ptuj, Slovenia. Any tender received after this deadline
will not be considered.
20. Tender opening session: The tenders
will be opened in public session on 24 September 2004 at 11:00 a.m. local time on the
following address: Znanstvenoraziskovalno
središče Bistra Ptuj/Scientific research centre Bistra Ptuj Slovenski trg 6, SI – 2250
Ptuj, Slovenia. Only one tenderer’s representative submitting the power of attorney,
may attend the opening session.
21. Legal basis: Supply of equipment
is financed by the European Commission
from Phare funds in the framework of the
Financing Memorandum signed by the EC
and the Republic of Slovenia for 2001. Legal
basis for tendering is the Decree on ratification of the Framework Agreement between
the Government of the Republic of Slovenia

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
and the European Community Commission
on Implementation of Measures related to
Financial, Technical and other Forms of
Cooperation (OG RS 56/93), the Financial
Regulations of 21 December 1977 applicable to the General Budget of the European
Communities, at last amended by Council
Regulation (EC) No.2458/98 of 23rd November 1998 and in particular Title IX, External
Aid, and Public Procurement Law, section
2.a of Article 2 (OG RS 39/00, 102/00,
2/04).
Scientific research centre Bistra Ptuj
Ob-22043/04
Obvestilo o podpisu pogodbe o dobavi
opreme
Izdelava glinenih izdelkov iz kulturne
dediščine Ptuja
Slovenija
Ob-22043
1. Številka objave: Ob-17957/04.
2. Datum objave: 2. 7. 2004.
3. Število in naslov sklopov: sklop 1:
strojna oprema za proizvodnjo keramičnih
izdelkov.
4. Pogodbena vrednost: za sklop 1:
26.013,59 EUR.
5. Datum podpisa pogodbe: 9. 8. 2004
6. Število prejetih ponudb: 5.
7. Ime in naslov uspešnih ponudnikov:
za sklop 1: Pamba d.o.o., Jadranska ul. 4a,
1000 Ljubljana.
Znanstvenoraziskovalno središče
Bistra Ptuj
Ob-22044/04
Supply Contract Award Notice
The Workmanship of Clay-made
Products of Ptuj’s Cultural Legacy
Slovenia
Ob-22044/04
1. Publication reference: Ob-17957/04.
2. Publication date of the procurement
notice: 2nd July 2004.
3. Lot number and lot title: Lot 1: Machines for Ceramic Production.
4. Contract value: For Lot 1: 26.013,59
EUR.
5. Date of award of the contract: 9th August 2004.
6. Number of tenders received: 5.
7. Name and address of successful tenderer: For Lot 1: Pamba d.o.o., Jadranska
ul. 4a, 1000 Ljubljana.
Scientific research centre Bistra Ptuj
Št. 05/2004

7. Število in imena sklopov:
– sklop 1: računalniška in druga oprema,
– sklop 2: kamere,
– sklop 3: informacijski kioski,
– sklop 4: publikacije.
8. Predviden datum objave: objava javnega razpisa bo objavljena 24. septembra
2004.
9. Dodatne informacije: v času predhodne najave ne bodo upoštevane nobene prijave in vprašanja.
10. Pravna podlaga: Phare: Pravila
Skupnosti (EEC) št. 3906/89 o ekonomski
pomoči nekaterim deželam centralne in vzhodne Evrope, kot dodano v finančnem memorandumu Phare 2002, čezmejno sodelovanje Slovenija-Avstrija Phare 2002/000-316
za Slovenijo 25. oktobra 2002.
Zavod za turizem Maribor
Št. 05/2004

Ob-22279/04

Individual Supply Contract Forecast
Contract title: E-tourist destination
Location: Maribor/Styria/Slovenia
1. Publication reference: Cross Border
Region goes Digital, 4908701.01.01.0009.
2. Procedure: Local open tender.
3. Programme: Phare CBC Slovenia
– Austria 2002.
4. Financing: FM 2002/000-316-01.
5. Contracting authority: Zavod za turizem Maribor.
6. Contract description: The subject of
the contract is procurement of supplies
– technical equipment and publications.
7. Indicative number and titles of Lots:
– Lot 1: Computer and other equipment,
– Lot 2: Camera,
– Lot 3: Field info point,
– Lot 4: Publications.
8. Intended timing of publication: Procurement notice shall be published on 24th
September 2004.
9. Additional information: No applications
or requests for further information should be
sent at this stage.
10. Legal basis: Phare: Council Regulation (EEC) no. 3906/89 on economic aid
to certain countries of Central and Eastern
Europe, as amended in FM PHARE 2002
CBC Program between Slovenia – Austria
Phare 2002/000-316 for Slovenia of October 25th 2002.
Maribor Tourist Board

Ob-22278/04

Posebna najava javnega razpisa za
opremo
Naziv pogodbe: E – turistična
destinacija
Lokacija: Maribor/Štajerska/Slovenija
1. Št. objave: Cross Border Region goes
Digital, 4908701.01.01.0009.
2. Postopek: javni razpis po odprtem
postopku.
3. Program: PHARE čezmejno sodelovanje Slovenija – Avstrija 2002.
4. Financiranje: FM 2002/000-316-01.
5. Podpisnik pogodbe: Zavod za turizem
Maribor.
6. Opis pogodbe: predmet pogodbe je
dobava tehnične opreme in publikacij za
projekt E-turistična destinacija.

Javni razpisi
Št. 4012-20/2004/7
Ob-22018/04
Popravek
V prvem javnem razpisu za zbiranje projektnih predlogov, ki bodo sofinancirani iz
Programa pobude Skupnosti INTERREG
IIIA Slovenija-Avstrija, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 71-72 z dne 2. 7. 2004, se
3. točka pravilno glasi:
3. Upravičeno območje
Projekti, ki se sofinancirajo iz Programa
pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija 2000-2006, se lahko izvajajo
izključno na območju naslednjih teritorialnih enot:
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Republika Slovenija: Gorenjska statistična regija, Savinjska statistična regija,
Koroška statistična regija, Podravska statistična regija, Pomurska statistična regija
in Občina Kamnik iz Osrednjeslovenske
statistične regije;
Republika Avstrija: Vzhodna Štajerska,
Zahodna in Južna Štajerska, Gradec,
Spodnja Koroška, Celovec-Beljak, Zgornja
Koroška.
Agencija Republike Slovenije za
regionalni razvoj

bitev sredstev, hraniti še najmanj štiri leta
od dneva pridobitve sredstev.
Posebni pogoji:
Upravičenec mora vlogi in v skladu z
razpisno dokumentacijo priložiti naslednja
dokazila:
1. izpisek iz sodnega registra, če je
upravičenec gospodarska družba, zadruga
ali pravna oseba javnega prava ali odločbo
o registraciji društva, če je upravičenec
društvo; iz dokumenta mora biti razvidno,
da so registrirani tudi za organizacijo prireditev,
2. program dela za leto 2004,
3. program prireditve – razstave konj, ki
jo prijavljajo na javni razpis,
4. finančni načrt prireditve – razstave
konj, ki jo prijavljajo na razpisu.
Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za dodelitev sredstev in vloge, ki se ne bodo nanašale na organizacijo
prireditev – razstavo konj za pasme navede
v točki II. tega razpisa, se zavržejo pred postopkom ocenjevanja.
VI. Omejitve:
1. Sredstva se ne dodelijo upravičencu,
ki je za isto prireditev, ki jo navaja v vlogi za
pridobitev sredstev po tem javnem razpisu,
že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.
2. Sredstva se ne dodelijo za prireditev
– razstavo konj, ki nima značaj nacionalne
razstave.
3. Sredstva se ne dodelijo za prireditve
– razstave konj zunaj območja Republike
Slovenije.
4. Sredstva se ne dodelijo upravičencem, ki nimajo naslova oziroma sedeža v
Republiki Sloveniji.
5. Če upravičenec pridobi sredstva iz
tega javnega razpisa na podlagi neresničnih podatkov, ki jih navaja v vlogi ali na
podlagi neverodostojne dokumentacije oziroma jih uporabi v nasprotju s pogodbo o
sofinanciranju prireditve – razstave konj, ki
jo skleneta upravičenec in Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani, mora sredstva
vrniti. Sredstva vrne v roku 8 dni od dneva
zahtevka za vračilo v enkratnem znesku,
skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila
sredstev do dneva vračila sredstev.
VII. Finančni pogoji za dodelitev sredstev
Sredstva se upravičencem dodelijo v
višini do največ 2,000.000 SIT upravičenih
stroškov ene prireditve – razstave konj.
Za upravičene stroške se štejejo naslednji stroški:
– najema, ureditve ter uporabe razstavnega prostora,
– stroški dovoza konj,
– priprava in tisk kataloga,
– priprava in tisk promocijskega materiala, kot so plakati, tiskani materiali ipd.,
– stroški kvalificirane ocenjevalne komisije (potni stroški).
Vlagatelj mora zagotoviti razliko sredstev med dodeljenimi sredstvi in dejansko
vrednostjo prireditve – razstave konj.
Sredstva se bodo upravičencem izplačala na podlagi zahtevka. Zahtevku bo
moral upravičenec priložiti račune z dokazili o njihovem plačilu in poročilo o izvedbi
prireditve – razstave konj.
VIII. Merila za ocenjevanje vlog
Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale
pogoje iz tega javnega razpisa in razpisne

Št. 012-26/2004-1

Ob-22237/04

Popravek
V javnem razpisu za dodeljevanje spodbud na programu Eureka v letu 2004 in
2005, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
26-29 z dne 26. 3. 2004, Ob-8209/04, se
spremeni 11. točka tako da glasi:
»Komisija za ugotavljanje pogojev pod
točko 2.1 tega razpisa se sestane večkrat
letno, in sicer vsaj 20 dni pred uradnim zasedanjem Eureke, da oblikuje stališče do
posameznih projektov in najmanj enkrat
letno za predmet 2.2. tega razpisa, kjer
ugotavlja upravičenost sredstev po projektih.
Zasedanje komisije, kjer se ugotavlja
upravičenost sredstev za projekte v programu Eureka za leto 2004 bo 6. 5. 2004 ob
10. uri ter 31. 8. 2004 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova
5/II, 1000 Ljubljana. Datum predvidenega
zasedanja komisije, kjer se bo ugotavljala
upravičenost sredstev za projekte v programu Eureka v letu 2005 bo objavljeno na
internetni strani ministrstva naknadno. Zasedanja strokovne komisije niso javna.«.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-22030/04
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta na podlagi s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano potrjenega
Programa strokovnih nalog v konjereji za
leto 2004 z dne 17. marec 2004 in Pogodbo št. 2311.04-000097 o financiranju
Programa strokovnih nalog v konjereji za
leto 2004 med Ministrstvom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano in Univerzo v Ljubljani Veterinarsko fakulteto, z dne 23. aprila
2004, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izvedbe prireditev
– razstave konj
I. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, 1000
Ljubljana.
Naročnik je s pooblastilom z dne 9. avgust 2004 za izvedbo javnega razpisa pooblastil podjetje ALTUS consulting d.o.o.,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, ki bo izvedlo
postopek v njegovem imenu in za njegov
račun.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe štirih prireditev – razstave konj,
za naslednje pasme:
– slovenska hladnokrvna pasma,
– posavska pasma,
– kasaška pasma,
– haflinška pasma.
Predmet sofinanciranja je v skladu s
Programom strokovnih nalog v konjereji za
leto 2004, ki ga je Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano potrdilo s sklepom
številka 321-06-76004/2, z dne 17. marec
2004 in Pogodbo št. 2311-04-000097 o
financiranju Programa strokovnih nalog v
konjereji za leto 2004, z dne 23. april 2004,
ki sta jo podpisala Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Univerza
v Ljubljani, Veterinarska fakulteta. Višina
sredstev za namen znaša 7,200.000 SIT
in so zagotovljena v finančnem načrtu Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani za
leto 2004, na kontu 7600017, naziv konta:
prihodki javnih financ MKGP selekcija.
III. Upravičenci: upravičenci do sredstev
so organizacije rejcev konj in društva, registrirani v skladu s predpisi, ki urejajo področje konjereje in imajo v aktu o registraciji ali
odločbi društva registrirano dejavnost organizacije prireditev.
IV. Predmet sofinanciranja: je organizacija štirih prireditev – razstav konj, za pasme navedene pod točko II., ki imajo značaj
nacionalne razstave, pod pogojem:
– da so na razstavi predstavitve vseh
kategorij konj, in sicer:
– najmanj 50 živali vseh kategorij,
od tega:
– najmanj 10% plemenskih žrebcev
ali vse krvne linije,
– 50% plemenskih kobil, z vsaj 15
žrebeti in
– 40% ostalih kategorij – eno- dvoin triletne živali;
– da zagotovijo kvalificirano ocenjevalno komisijo;
– da zagotovijo pripravo in tisk kataloga
razstavljenih živali;
– da zagotovijo nagradni sklad;
– da prireditev – razstavo konj ustrezno
promovirajo v medijih in tisku;
– da je prireditev izvedena do 30. oktobra 2004.
Ena prireditev je lahko izvedena na več
lokacijah. Prijavitelj lahko vloži vlogo tudi
za že izvedeno prireditev – razstavo konj
v letu 2004. Posamezni prijavitelj lahko prijavi več prireditev – razstav konj.
V. Pogoji za dodelitev sredstev
Splošni pogoji:
1. Upravičenec mora biti registriran v
skladu s predpisi, ki urejajo področje konjereje in rejskih organizacij ter društev.
2. Upravičenec mora biti organizacija
rejcev konj ene od naslednjih pasem: slovenska hladnokrvna pasma, posavska pasma, kasaška pasma, haflinška pasma.
3. Upravičenec mora vložiti vlogo na
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi prilogami
in dokazili, ki so v njej navedene.
4. Upravičenec, ki prejme sredstva po
tem razpisu mora izvesti prireditev – razstavo konj do 30. oktobra 2004. O bistvenih spremembah ali nastopu višje sile mora
upravičenec takoj obvestiti Veterinarsko fakulteto Univerze v Ljubljani.
5. Upravičenec mora zagotoviti pripravo
in tisk kataloga razstavljenih živali.
6. Upravičenec mora zagotoviti promoviranje prireditve – razstave konj v medijih
in tisku.
7. Upravičenec mora zagotoviti kvalificirano ocenjevalno komisijo.
8. Upravičenec mora zagotoviti nagradni sklad.
9. Upravičenec, ki pridobi sredstva na
podlagi tega javnega razpisa, mora vso
dokumentacijo, ki je bila podlaga za prido-
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dokumentacije, bo ocenila strokovna komisija na osnovni naslednjih meril:
– kvaliteta prireditve – razstave konj:
50 točk:
– izkazana nacionalna raven prireditve – razstave konj (20 točk),
– realno in jasno zastavljen program
prireditve – razstave konj (15 točk),
– organizacija izvedbe prireditve
– razstave konj (15 točk);
– realnost izvedbe prireditve – razstave
konj: 20 točk:
– trdnost in zanesljivost finančne konstrukcije – izkazana finančna izvedljivost
prireditve – razstave konj (10 točk),
– realnost časovne izvedbe prireditve
– razstave konj (10 točk);
– promocijske aktivnosti: 10 točk:
– katalog razstavljenih živali je že izdelan (6 točk),
– katalog razstavljenih živali je v pripravi (3 točke),
– promocijski material je že izdelan
(4 točke),
– promocijski material je v pripravi
(2 točki),
– podatki niso razvidni (0 točk);
– način promocije prireditve – razstave
konj: 10 točk:
– medijske aktivnosti (10 točk), od
tega:
– tiskovne konference (5 točk),
– predstavitev ali oglasi na TV, radiu
(3 točke),
– predstavitev ali oglasi v tiskanih
medijih (2 točki),
– podatki niso razvidni (0 točk);
– delež lastnih sredstev za izvedbo prireditve – razstave konj: 5 točk:
– do 20% lastnih sredstev (1 točka),
– od 20 do 30% lastnih sredstev (2
točki),
– od 30 do 40% lastnih sredstev (3
točke),
– od 40 do 50% lastnih sredstev (4
točke),
– nad 50% lastnih sredstev (5 točk).
Skupno število točk, ki jih lahko prejme
posamezni prijavitelj je 95.
Komisija bo strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Sredstva bodo
razdeljena na osnovi deleža doseženih
točk od skupnega števila točk, v sorazmerju razpoložljivih in zaprošenih sredstev. Sofinancirane bodo vloge, ki bodo na podlagi
meril dosegle najmanj 50 točk.
IX. Razpisna dokumentacija in informacije: razpisna dokumentacija je prijaviteljem na voljo od dneva objave javnega
razpisa do zaključka javnega razpisa na
naslovu: ALTUS consulting d.o.o., Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana, vsak delavnik med
9. in 13. uro ali na elektronskem naslovu:
altus.con@siol.net.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ALTUS consulting
d.o.o., pri Vesni Paljk, tel. 01/421-90-40,
elektronska pošta altus.con@siol.net.
X. Rok in način prijave
Vloge je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov: ALTUS consulting
d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana. Vlogo je
mogoče oddati tudi osebno na navedenem
naslovu. Rok za oddajo vlog je 6. september 2004, do 12. ure.
Vloge morajo biti v zaprtih ovojnicah,
opremljene z naslovom pošiljatelja in
označene z oznako: »Ne odpiraj – vloga
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na javni razpis – Veterinarska fakulteta,
razstava konj«.
XI. Odpiranje vlog
Odpiranje pravočasnih vlog bo dne
7. septembra 2004, ob 8. uri, v prostorih
Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani,
Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana. Prispele vloge bo pregledala in strokovno ocenila komisija, imenovana s strani prodekana Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani.
Prepozno prispele vloge se zavrže, neutemeljene pa zavrne. Vlagatelje nepopolnih
vlog komisija v roku treh dni od dneva odpiranja vlog pisno pozove, da jih dopolnijo.
Rok dopolnitve je pet dni od dneva pisnega
poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki
jih vlagatelj v navedenem roku ne dopolni
ali jih neustrezno dopolni, se zavrže. Zavrže se tudi vse vloge, vložene v nepravilno
opremljenih ovojnicah.
XII. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije odloči o
vlogah dekan, po pooblastilu prodekan,
Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani,
v roku 20 dni od dneva zaključka javnega
razpisa, z odločbo.
Zoper odločbo je možna pritožba v roku
15 dni od dneva vročitve odločbe prijavitelju. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo.
Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na
naslov Univerza v Ljubljani, Veterinarska
fakulteta, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana.
Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
Št. 4023-278/04-4
Ob-21943/04
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 47/03) in Pravilnika o
dodeljevanju državnih pomoči za programe
kmetijstva v Mestni občini Ljubljana (Uradni
list RS, št. 63/02), objavlja Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1
javni razpis
za dodelitev sredstev za programe
kmetijstva v Mestni občini Ljubljana v
letu 2004
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev za izvedbo programov kmetijstva na območju MOL za naslednje namene:
1. investicije v kmetijsko pridelavo in
proizvodnjo ter dopolnilne dejavnosti:
1.1. investicije v zelenjadarsko proizvodnjo,
1.2. investicije v sadjarsko proizvodnjo,
1.3. investicije v živinoreji,
1.4. investicije za dopolnilne dejavnosti,
1.5. investicije v programe konjereje;
2. ukrepi za razvoj podeželja:
2.1. postavitev trajnih sadnih nasadov,
2.2. urejanje pašnih površin;
3. program varnega dela s kmetijskimi
stroji.
II. Skupni znesek razpisanih sredstev za izvedbo programov kmetijstva je
33,120.000 SIT.
Sredstva so zagotovljena v proračunu
MOL na postavkah:
– 042103 v višini 30,020.000 SIT,
– 042104 v višini 1,300.000 SIT,
– 042105 v višini 1,800.000 SIT.
III. Upravičenci
Upravičenci do dodelitve sredstev so
fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče

in so lastniki najmanj 3 ha obdelovalnih
površin na območju Mestne občine Ljubljana, opravljajo kmetijsko dejavnost in so
vključene v eno od organizacij kmetijskih
proizvajalcev (zadruga, društvo, združenje,
druge oblike povezovanja) ter izpolnjujejo
druge pogoje določene po posameznih namenih v tem javnem razpisu.
Upravičenci do dodelitve sredstev za
programe v konjereji so fizične osebe, ki
opravljajo kmetijsko dejavnost, sodelujejo
v Programu spodbujanja reje konj s krmo
pridelano na barju in imajo najmanj 2 ha
obdelovalnih površin na delu Ljubljanskega
barja, ki leži v Mestni občini Ljubljana.
Upravičenci do dodelitve sredstev za
ukrepe za razvoj podeželja so fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, imajo
obdelovalne površine na območju Mestne
občine Ljubljana ter izpolnjujejo druge pogoje določene po posameznih namenih v
tem javnem razpisu.
IV. Pogoji in merila pod katerimi se dodeljujejo sredstva
1. Investicije v kmetijsko pridelavo in
proizvodnjo ter dopolnilne dejavnosti
Sredstva za investicije v kmetijsko pridelavo in proizvodnjo ter dopolnilne dejavnosti se dodeljujejo le za investicije začete
v letu 2004.
1.1. Investicije v zelenjadarsko proizvodnjo
Sredstva se dodeljujejo za nakup rastlinjakov za pridelavo zelenjave.
Višina dotacije znaša do 40% stroškov
nakupa rastlinjakov.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– rastlinjak mora biti montažno demontažnega tipa, minimalne površine 300 m2,
– vrtnine morajo biti pridelane po metodi kontrolirane pridelave (ekološko, integrirano),
– upravičenec mora biti član organizacije kmetijskih proizvajalcev in imeti z njo
sklenjen dogovor o prodaji pridelka.
Prednost pri dodeljevanju dotacij imajo
predlagatelji vlog, ki:
– pridelujejo zelenjavo po ekološki ali
integrirani metodi pridelave na varstvenih
pasovih virov pitne vode, in sicer ekološka
pridelava pred integrirano,
– so prodali več pridelkov preko organizacije kmetijskih proizvajalcev (zadruge).
1.2. Investicije v sadjarsko proizvodnjo
a) postavitev mrež proti toči v obstoječih
sadovnjakih
Sredstva se dodeljujejo za nakup in postavitev mrež proti toči.
Višina dotacije znaša do 40% stroškov
nakupa in postavitve mrež.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenec mora imeti potrjen načrt
za postavitev mreže proti toči v sadovnjakih, ki ga je izdelala usposobljena organizacija,
– upravičenec mora imeti v lasti nasad
pečkarjev minimalne površine 0,4 ha ali 0,1
ha koščičarjev,
– sadje mora biti pridelano po metodi
kontrolirane pridelave (ekološko, integrirano),
– upravičenec mora del svoje proizvodnje prodajati preko organizacije kmetijskih
proizvajalcev ali biti član sadne ceste med
Javorom in Jančami.
Prednost pri dodeljevanju dotacij imajo
predlagatelji vlog, ki:
– pridelujejo sadje na ekološki način,
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– imajo večje površine pod obstoječimi
sadovnjaki.
b) postavitev mrež proti toči ob saditvi
novega sadnega nasada
Sredstva se dodeljujejo za nakup in postavitev mrež proti toči.
Višina dotacije znaša do 40% stroškov
nakupa in postavitve mrež.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenec mora imeti potrjen načrt
za postavitev mreže proti toči v sadovnjakih, ki ga je izdelala usposobljena organizacija,
– upravičenec namerava na novo posaditi nasad pečkarjev minimalne površine
0,4 ha ali 0,1 ha koščičarjev,
– sadje mora biti pridelano po metodi
kontrolirane pridelave (ekološko, integrirano),
– upravičenec mora del svoje proizvodnje prodajati preko organizacije kmetijskih
proizvajalcev ali biti član sadne ceste med
Javorom in Jančami.
Prednost pri dodeljevanju dotacij imajo
predlagatelji vlog, ki:
– bodo pridelovali sadje na ekološki
način,
– bodo posadili večji nasad.
c) postavitev tunelov za pridelavo jagod
Sredstva se dodeljujejo za nakup in postavitev tunelov za pridelavo jagod.
Pri ekološki pridelavi višina dotacije znaša do 40%, pri integrirani pridelavi do 30%,
stroškov nakupa in postavitve tunela.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenec mora pri ekološki pridelavi imeti v lasti najmanj 5 arov, pri integrirani pridelavi pa najmanj 10 arov nasada
jagod,
– upravičenec mora del svoje proizvodnje prodajati preko organizacije kmetijskih
proizvajalcev ali biti član sadne ceste med
Javorom in Jančami.
Prednost pri dodeljevanju dotacij imajo
predlagatelji vlog, ki:
– pridelujejo jagode na ekološki način,
– imajo večje nasade jagod.
1.3. Investicije v živinoreji
a) za prosto rejo in rejo v boksih z izpusti za konje hladnokrvnih pasem
Sredstva se dodeljujejo za kritje stroškov za:
– nakup materiala za novogradnjo ali
rekonstrukcijo hlevov,
– nakup materiala za adaptacijo hlevov
iz obstoječe reje v prosto rejo ali v smislu
ureditve dodatnih ležišč ter ureditve izpustov.
Višina dotacije za novogradnje znaša
do 500.000 SIT/hlev, za rekonstrukcije ali
adaptacije do 250.000 SIT/hlev.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenec mora imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije,
– upravičenec mora imeti v obdelavi
ustrezno površino lastnih ali zakupljenih
kmetijskih površin za neškodljivo uporabo
gnojevke, gnoja in gnojnice, in sicer največ
2,5 glavi velike živine na hektar (v nadaljevanju: GVŽ/ha), na varstvenih pasovih
virov pitne vode največ 1,9 GVŽ/ha ter
najmanj 2 ha obdelovalnih površin na delu
Ljubljanskega barja, ki leži v Mestni občini
Ljubljana,
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti
5 ležišč za kobile v boksih ali v prosti reji
z izpustom.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenec mora imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije,
– upravičenec mora imeti v obdelavi
ustrezno površino lastnih ali zakupljenih
kmetijskih površin za neškodljivo uporabo
gnojevke, gnoja, gnojnice, in sicer največ
1,9 GVŽ/ha.
Prednost pri dodeljevanju dotacij imajo
predlagatelji vlog, ki:
– redijo več živine in imajo hlev v varstvenem pasu virov pitne vode s strožjim
režimom varovanja.
1.4. Investicije v dopolnilne dejavnosti
a) turizem na kmetiji
Sredstva se dodeljujejo za:
– nakup notranje opreme sob na že
obstoječih turističnih kmetijah z namenom
preoblikovanja in nadgradnje v kmetijo z
nastanitvijo in prehrano,
– nakup gradbenega materiala in notranje opreme za izgradnjo nove kmetije z
nastanitvijo in prehrano,
– nakup notranje opreme za izletniške
kmetije (kmetije odprtih vrat),
– nakup gradbenega materiala in notranje opreme za izgradnjo nove izletniške
kmetije (kmetije odprtih vrat).
Višina dotacije znaša do 35% stroškov
nakupa gradbenega materiala in notranje
opreme.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenec mora imeti dovoljenje
za opravljanje dopolnilne dejavnosti, če
ga nima, ga mora pridobiti v dveh letih po
končani investiciji,
– objekti, ki so predmet investicije,
morajo izpolnjevati predpisane pogoje za
opravljanje dejavnosti v njih.
Prednost pri dodeljevanju dotacij imajo
predlagatelji vlog, ki bodo zagotovili in imeli višjo stopnjo realizacije investicije, večje
število ležišč, višjo kategorizacijo nastanitvenega obrata, bolj raznovrstno in obsežno obstoječo ali predvideno ponudbo ter
urejenost kmetije in okolice pri izletniških
kmetijah in kmetijah odprtih vrat.
1.5. Investicije v programe v konjereje
Sredstva se dodeljujejo za kritje stroškov za:
– nakup ali privez plemenskih žrebic
hladnokrvnih pasem A rodovnika, B rodovnika pa le tiste, ki bodo ob sprejemu v
rodovnik zavedene v A rodovnik,
– nakup nevoznih plemenskih kobil
hladnokrvnih pasem A rodovnika, starih
najmanj 3 leta,
– nakup voznih plemenskih kobil hladnokrvnih pasem A rodovnika, starih najmanj 3 leta,
– nakup vozov ali opreme za vozove za
organizirano vožnjo z vozovi,
– nakup opreme za konje za organizirano vožnjo z vozovi,
– popravilo vozov ali opreme za vozove
za organizirano vožnjo z vozovi,
– popravilo opreme za konje za organizirano vožnjo z vozovi.
Višina dotacije znaša do 90.000 SIT za
nakup ali privez plemenskih žrebic ter za
nakup nevoznih plemenskih kobil hladnokrvnih pasem, do 200.000 SIT za nakup
voznih plemenskih kobil, do 40% stroškov
za nakup vozov in opreme za vozove ali
konje vendar največ do 250.000 SIT ter do
40% stroškov za popravilo vozov in opreme za vozove ali konje vendar največ do
80.000 SIT.

b) za prosto rejo drobnice
Sredstva se dodeljujejo za kritje stroškov za:
– nakup materiala za novogradnjo ali
rekonstrukcijo hlevov,
– nakup materiala za adaptacijo hlevov.
Višina dotacije za novogradnje znaša
do 450.000 SIT/hlev, za rekonstrukcije ali
adaptacije do 230.000 SIT/hlev.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenec mora imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije,
– upravičenec mora imeti v obdelavi
ustrezno površino lastnih ali zakupljenih
kmetijskih površin za neškodljivo uporabo
gnojevke, gnoja in gnojnice, in sicer največ
2,5 GVŽ/ha, na varstvenih pasovih virov
pitne vode največ 1,9 GVŽ/ha,
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti
30 ležišč v območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost.
c) za prosto rejo govedi (krave molznice, krave dojilje, kombinirana reja)
Sredstva se dodeljujejo za kritje stroškov za:
– nakup materiala za novogradnjo hlevov,
– nakup materiala za rekonstrukcijo
hlevov,
– nakup materiala za adaptacijo hlevov
iz obstoječe reje v prosto rejo ali v smislu
ureditve dodatnih ležišč ter ureditve izpustov.
Višina dotacije za novogradnje znaša
do 1,500.000 SIT/hlev, za rekonstrukcije
ali adaptacije iz obstoječe reje v prosto
rejo do 1,000.000 SIT/hlev in za adaptacije
hlevov v smislu ureditve ležišč in ureditve
izpustov do 750.000 SIT/hlev.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenec mora imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije,
– upravičenec mora imeti v obdelavi
ustrezno površino lastnih ali zakupljenih
kmetijskih površin za neškodljivo uporabo
gnojevke, gnoja, gnojnice, in sicer največ
2,5 GVŽ/ha, na varstvenih pasovih virov
pitne vode največ 1,9 GVŽ/ha,
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti
15 ležišč v območjih z omejenimi dejavniki
in 30 ležišč v nižinskem območju za rejo
krav molznic, najmanj 30 ležišč v območjih
z omejenimi dejavniki in 40 ležišč v nižinskem območju za kombinirano rejo (molznice, ml. živina) ter 10 ležišč v območjih z
omejenimi dejavniki za krave dojilje.
Prednost pri dodeljevanju dotacij za namene, določene v točkah 1.3.a), 1.3.b) in
1.3.c) imajo predlagatelji vlog, ki:
– izvajajo investicije v hleve primernejše
fiziološkim in etološkim potrebam živali ter
investicije, ki bodo živalim omogočile izpust
po naslednjem vrstnem redu:
– za rejo konj,
– prosto rejo drobnice,
– prosto rejo govedi (krave molznice,
krave dojilje, kombinirana reja).
d) za skladiščenje gnoja, gnojevke in
gnojnice na varstvenih pasovih virov pitne vode
Sredstva se dodeljujejo za kritje stroškov za:
– nakup materiala za gradnjo ali obnovo gnojišča, gnojne jame za gnojevko
in gnojnico.
Višina dotacije znaša do 40% stroškov
nakupa materiala za gradnjo ali obnovo
objekta.
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Prednost pri dodeljevanju dotacij za programe v konjereji imajo predlagatelji vlog
za posamezne namene po naslednjem
vrstnem redu:
– nakup voznih kobil hladnokrvnih pasem,
– nakup ali privez plemenskih žrebic in
nevoznih kobil hladnokrvnih pasem,
– popravilo vozov ali opreme za vozove
za organizirano vožnjo z vozovi,
– popravilo opreme za konje za organizirano vožnjo z vozovi,
– nakup vozov ali opreme za organizirano vožnjo z vozovi.
Prednost pri dodeljevanju dotacij za nakup voznih kobil hladnokrvnih pasem imajo
predlagatelji, ki:
– imajo najmanj eno plemensko vozno
kobilo,
– imajo voz in opremo za vožnjo z vozovi.
Prednost pri dodeljevanju dotacij za
nakup ali privez plemenskih žrebic hladnokrvnih pasem imajo predlagatelji vlog, ki
povečujejo stalež žrebic z žrebicami iz rej
z območja Mestne občine Ljubljana.
Prednost pri dodeljevanju dotacij za nakup vozov in opreme za organizirano vožnjo z vozovi imajo predlagatelji vlog, ki:
– prispevajo večji delež lastnih sredstev,
– kupujejo voz za prevoz 10 do 15
ljudi.
Prednost pri dodeljevanju dotacij za
popravilo vozov in opreme za organizirano vožnjo z vozovi imajo predlagatelji
vlog, ki:
– prispevajo večji delež lastnih sredstev,
– popravljajo voz za prevoz 10 do 15
ljudi.
2. Ukrepi za razvoj podeželja
2.1. Urejanje pašnih površin
Sredstva se dodeljujejo za:
– nakup opreme za ograditev pašnikov
z električno ograjo in pregraditev pašnika
na pašne čredinke,
– nakup opreme za ureditev napajališč
za živino.
Višina dotacije znaša do 40% stroškov
investicije.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– upravičenec mora imeti potrjen načrt
ureditve pašnika minimalne površine 3
ha, ki ga je izdelala usposobljena organizacija.
Prednost pri dodeljevanju dotacij imajo predlagatelji vlog, ki bodo urejali večje
pašnike.
2.2. Postavitev trajnih sadnih nasadov
Sredstva se dodeljujejo za kritje stroškov:
– priprave zemljišča,
– nakup opore,
– nakup mreže za ograjo.
Višina dotacije znaša do 40% investicije.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– upravičenec mora imeti potrjen izvedbeni načrt za postavitev sadnega nasada
minimalne površine 0,4 ha pečkarjev ali 0,1
ha koščičarjev, ki ga izdela usposobljena
organizacija.
Prednost pri dodeljevanju dotacij imajo
predlagatelji vlog ki:
– bodo pridelovali sadje na ekološki
način,
– bodo posadili večji nasad.
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3. Program varnega dela s kmetijskimi
stroji
Sredstva se dodeljujejo za kritje stroškov zavarovanja in tehničnega pregleda
traktorjev.
Višina dotacij znaša do 50% stroškov
zavarovanja in tehničnega pregleda traktorjev.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– upravičenec mora imeti prebivališče
na hribovitem območju,
– traktor mora biti zavarovan in registriran za tekoče leto.
V. Dodatni pogoji in merila
Skupna višina vseh prejetih sredstev iz
proračuna Republike Slovenije, proračunov
lokalnih skupnosti in mednarodnih virov za
posamezne namene iz tega razpisa ne sme
preseči zgornje meje pomoči, določene s
smernicami za državno pomoč v kmetijskem sektorju (2000/C 28/02).
Če so predložene vloge predlagateljev
za dodelitev državnih pomoči po posameznih namenih enakovredne, ima prednost
predlagatelj, ki do sedaj še ni prejel nobene podpore iz javnih sredstev in mu je
kmetijstvo osnovna dejavnost, program z
območja z omejenimi proizvodnimi dejavniki in program, v katerem je prejemnik zagotovil večji delež lastnih sredstev.
VI. Roki do katerega morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena
sredstva morajo biti porabljena do 15. 11.
2004.
VII. Vloga za dodelitev sredstev in dokumentacija, ki mora biti priložena k vlogi
Vloga za dodelitev sredstev za investicije v kmetijsko pridelavo in proizvodnjo,
dopolnilne dejavnosti, programe konjereje,
napravo trajnih sadnih nasadov in urejanje
pašnih površin se pripravi na obrazcu »Obrazec – investicije«. Vlogi je potrebno priložiti vse dokumente navedene v vlogi.
Vloga za pridobitev sredstev za programe varnega dela s kmetijskimi stroji (namen pod 3. točko) se pripravi na obrazcu
»Obrazec – traktorji« Vlogi je potrebno priložiti vse dokumente navedene v vlogi.
VIII. Rok za predložitev vlog in način
njihove oddaje
Upravičenci vložijo vloge za pridobitev
sredstev z vsemi potrebnimi dokazili do 17.
9. 2004 za namene investicije v kmetijsko
pridelavo in proizvodnjo ter dopolnilne dejavnosti in ukrepe za razvoj podeželja na
naslov: Mestna občina Ljubljana, Oddelek
za gospodarske dejavnosti in turizem, Zarnikova 3, p.p. 25, 1001 Ljubljana. Vloga
mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa
mora biti opremljen z naslovom predlagatelja vloge in označen »Ne odpiraj – razpis
kmetijstvo – investicije v kmetijstvo«.
Upravičenci vložijo vloge za pridobitev
sredstev z vsemi potrebnimi dokazili v roku
15. 11. 2004 za program varnega dela s
kmetijskimi stroji na naslov: Mestna občina
Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem, Zarnikova 3, p.p. 25, 1001
Ljubljana. Vloga mora biti v zapečatenem
ovitku, ovitek pa mora biti opremljen z naslovom predlagatelja vloge in označen »Ne
odpiraj – razpis kmetijstvo – varno delo s
kmetijskimi stroji«.
IX. Kraj, čas in oseba pri katerih zainteresirani lahko dvignejo razpisno dokumentacijo: zainteresirani lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo v Službi za kmetijstvo in
upravne zadeve, Oddelka za gospodar-

ske dejavnosti in turizem, Mestne uprave,
Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, v
Ljubljani, soba 417, v ponedeljek, sredo in
petek od 8. do 12. ure pri Teodori Makoter
ali Ivki Levatić, oziroma pri lokalnih kmetijskih svetovalcih.
X. Datum odpiranja vlog in rok v katerem bodo upravičenci obveščeni o izidu
razpisa
Odpiranje vlog za investicije v kmetijsko
pridelavo in proizvodnjo ter dopolnilne dejavnosti in ukrepe za razvoj podeželja bo
strokovna komisija opravila dne 21. 9. 2004
za program varnega dela s kmetijskimi
stroji, pa dne 17. 11. 2004. Odpiranje vlog
ne bo javno. Prepozno prispele vloge oziroma vloge, ki bodo neustrezno opremljene
se zavrže, neutemeljene pa zavrne. Rok za
dopolnitve nepopolno predložene vloge je
8 dni od dneva prejema poziva. Nepopolne
vloge, ki jih predlagatelj v navedenem roku
ne dopolni, se zavrže.
Upravičenci bodo o dodelitvi sredstev
obveščeni s sklepom najpozneje v roku 45
dni od dneva odpiranja vlog.
O dodelitvi sredstev, odloči županja s
sklepom. Upravičenec lahko vloži pritožbo
za preveritev utemeljenosti sklepa v roku 8
dni od prejema sklepa, in sicer na naslov
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem, Zarnikova
3, p.p.25, 1001 Ljubljana. V pritožbi morajo biti natančno opredeljeni razlogi, zaradi
katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne
morejo biti postavljena merila za dodelitev
sredstev. O pritožbi odloča županja.
XI. Sklenitev pogodbe: medsebojne
obveznosti med Mestno občino Ljubljana
in prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo.
Mestna občina Ljubljana
Št. 560-9/2004-3
Ob-22232/04
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
Mestne občine Ljubljana za
sofinanciranje mladinskih
mednarodnih aktivnosti za leto 2004
I. Naziv in sedež uporabnika, ki podeljuje sredstva: Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Urad za mladino, Resljeva
18, Ljubljana.
II. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje mladinskih mednarodnih aktivnosti, ki
so namenjene:
– mladinskim delavkam in delavcem
v neprofitnih organizacijah s sedežem v
Mestni občini Ljubljana in/ali
– mladim med 14. in 27. letom, ki so
vključeni v aktivnosti za mlade v neprofitnih organizacijah s sedežem v Mestni
občini Ljubljana.
Namen sofinanciranja je premostitev
finančnih ovir pri mednarodnem sodelovanju, mreženju in vključevanju v večje
mednarodne strukture, na katere naletijo
ljubljanske neprofitne organizacije na področju mladinskega dela. S tem želimo
pospešiti odpiranje v mednarodni prostor,
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ki nudi več možnosti za izmenjavo dobrih
praks in razvoj mladinskega dela.
III. Predmet javnega razpisa
Vsebine vlog na javni razpis morajo biti
iz naslednjih področij mladinskih mednarodnih aktivnosti:
– aktivna participacija mladih v družbi,
– zmanjševanje diskriminacije, socialne
izključenosti mladih,
– preprečevanje nasilja med mladimi in
nad mladimi,
– informiranje mladih,
– animacija in senzibilizacija javnosti in
pristojnih institucij za soočanje s položajem
mladih,
– osveščanje in sprejemanje drugačnosti med mladimi,
– multikulturna vzgoja in vzgoja za strpnost mladih,
– prostovoljstvo mladih,
– mednarodno sodelovanje, povezovanje in izmenjava mladih ter mladinskih
delavk in delavcev,
– metode dela z mladimi.
Predmet tega sofinanciranja niso športne in druge tekmovalne aktivnosti ter statutarna srečanja organizacij.
Prijavitelji se lahko prijavijo z največ
dvema vlogama za sofinanciranje mladinskih mednarodnih aktivnosti, v nasprotnem primeru bosta upoštevani prvi dve
odprti vlogi.
IV. Osnovni pogoji za kandidiranje na
javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki so registrirane na podlagi naslednjih
zakonov:
– Zakon o društvih,
– Zakon o ustanovah,
– Zakon o zavodih,
– Zakon o političnih strankah (samo del,
ki se nanaša na mladinsko organizacijo v
politični stranki – 5. odstavek 21. člena),
– Zakon o skupnosti študentov.
V. Merila za izbor
A)
– prijavitelji kandidirajo z mladinskimi
mednarodnimi aktivnostmi, ki so ali so bile
namenjene mladinskim delavkam in delavcem v neprofitnih organizacijah s sedežem
v MOL in/ali mladim med 14. in 27. letom, ki
so vključeni v aktivnosti za mlade v neprofitnih organizacijah s sedežem v MOL;
– izvedba mednarodnih aktivnosti mora
biti opravljena med 1. 1. 2004 in 31. 12.
2004;
– prijavitelji kandidirajo le s tistimi aktivnostmi, za katere ne prejemajo v zadostni
meri drugih finančnih sredstev;
– prijavitelji zaprosijo za sofinanciranje
med naslednjimi možnostmi:
a) potni stroški do mesta izvedbe mladinske mednarodne aktivnosti,
b) kotizacija za sodelovanje v mladinski
mednarodni aktivnosti,
c) prenočišče za čas izvedbe mladinske
mednarodne aktivnosti,
d) prehrana za čas izvedbe mladinske
mednarodne aktivnosti,
e) materiali za potrebe izvedbe mladinske mednarodne aktivnosti,
f) stroški mladinske mednarodne aktivnosti, ki se izvaja na območju MOL.
– zaprošena vrednost sofinanciranja s
strani Urada za mladino MOL ne sme presegati 250.000 SIT;
– prijavitelji zagotovijo vsaj 50% delež
sofinanciranja mladinskih mednarodnih
aktivnosti še iz drugih virov;

ni MOL: http://www.ljubljana.si/zamescane/
izmestneuprave/razpisi/index.html ali pa jo
v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in sicer med 12. in 14. uro pri Sabini
Bertoncelj na naslovu MOL, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Urad za
mladino (pritličje), Resljeva 18, Ljubljana.
XIV. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi
z razpisom dobijo zainteresirani po tel.
vsak delovni dan od 9. do 12. ure na tel.
01/306-40-42 ali po elektronski pošti: mladina@ljubljana.si
Mestna občina Ljubljana

– prijavitelji predvidijo uporabo pridobljenega znanja iz mladinske mednarodne aktivnosti za izboljšanje dela v lastni
organizaciji.
B) uporabnost za potrebe dela v organizaciji prijaviteljici.
Prijavitelji lahko za izpolnjevanje meril
pod točko A pridobijo največ 70 točk, za
izpolnjevanje meril pod točko B pa največ
30 točk.
VI. Obvezne priloge k vlogi
Prijavitelji morajo izpolniti ustrezen prijavni obrazec, priložiti pa morajo naslednje
priloge:
a) originalno vabilo na mladinsko mednarodno aktivnost,
b) vsebinski povzetek vabila na mladinsko mednarodno aktivnost, kolikor to ni
napisano v slovenskem jeziku,
c) fotokopijo odločbe oziroma sklepa o
registraciji,
d) fotokopijo obvestila o identifikaciji in
razvrstitvi po dejavnosti.
Prilog pod točkama c) in d) ni potrebno
priložiti tistim organizacijam, katerih projekt
je v letu 2004 sofinanciran s strani Urada
za mladino MOL, in v katerih v tem času ni
prišlo do statusno-pravnih sprememb.
VII. Okvirna višina sredstev: okvirna
sredstva namenjena za sofinanciranje
mladinskih mednarodnih aktivnosti znašajo 2,920.000 SIT.
VIII. Obdobje za porabo dodeljenih
sredstev: dodeljena sredstva za leto 2004
morajo biti porabljena v letu 2004.
IX. Rok za predložitev vlog in način predložitve: prijavitelji morajo vloge
na ustreznih prijavnih obrazcih skupaj
s prilogami oddati izključno po pošti kot
priporočeno pošiljko najpozneje do dne
17. 9. 2004 (velja datum poštnega žiga)
na naslov Mestna občina Ljubljana – sprejemna pisarna, Adamič Lundrovo nabrežje
2, Ljubljana.
Vsaka posamezna vloga mora biti
poslana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne
odpiraj – vloga: Mladinska mednarodna
aktivnost«.
Na zadnji strani kuverte mora biti napisan naziv ter naslov pošiljatelja.
Odpirajo se samo v roku dostavljene,
pravilno izpolnjene in označene kuverte.
Vloge, ki ne bodo podane na ustreznih
prijavnih obrazcih, ne bodo obravnavane.
Nepravočasno oddanih vlog komisija ne
bo upoštevala.
X. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo strokovna komisija
opravila dne 20. 9. 2004. Odpiranje vlog
ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s
pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v
roku 8 dni od odpiranja vlog predlagatelje
pozvala, da do določenega roka dopolnijo
vloge. V primeru, da jih prijavitelji v roku ne
bodo dopolnili, bodo te zavržene.
XI. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje do
dne 20. 10. 2004.
XII. Odločitev o dodelitvi sredstev in o
pritožbi zoper ta sklep: po pooblastilu županje MOL s sklepom o dodelitvi sredstev
odloči direktorica Mestne uprave MOL, o
pritožbi zoper ta sklep pa županja MOL.
XIII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni stra-
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Ob-22226/04
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah objavljamo
javni razpis
za oddajo koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe rednega
vzdrževanja kategoriziranih občinskih
cest v Občini Pivka
1. Naročnik: Občina Pivka.
2. Naslov naročnika: Občina Pivka,
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, tel.
05/72-10-100, faks 05/72-10-102.
3. Vrsta in opis storitve: storitev po prilogi 1A Zakona o javnih naročilih.
Oddaja koncesije za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v Občini Pivka.
4. Če je predvidena oddaja sklopov: oddaja sklopov ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: koncesija se odda za
kategorizirane občinske ceste v Občini Pivka, kot so določene v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Pivka (Ur. l. RS,
št. 90/02) razen lokalnih zbirnih in lokalnih
krajevnih cest v naselju Pivka.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantnih ponudb ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: Občina Pivka bo
oddala koncesijo za obdobje 4 let od podpisa koncesijske pogodbe, to je predvidoma
od 1. 11. 2004 do 1. 11. 2008.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od objave dalje na
naslovu Občina Pivka, Kolodvorska cesta
5, 6257 Pivka v tajništvu občine. Kontaktna
oseba je Ludvika Šabec.
Dodatna pojasnila in informacije lahko
kandidati zahtevajo le pisno na naslov Občine Pivka oziroma po elektronski pošti na
naslov: ludvika.sabec@pivka.si, vključno do
5 dni pred rokom za oddajo kandidature.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati v času uradnih ur, in sicer v ponedeljek in petek od 8.
do 11. ure ter sreda od 8. do 11. ter od 14.
do 16. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred pridobitvijo razpisne
dokumentacije je kandidat dolžan poravnati stroške razmnoževanja razpisne dokumentacije v višini 10.000 SIT. Znesek
se nakaže na račun Občine Pivka, št.:
01291-0100016298, s pripisom: Razpisna
dokumentacija – občinske ceste.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe bo Občina
Pivka sprejemala do ponedeljka, 4. oktobra 2004 do 11. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Pivka, Kolodvorska cesta
5, 6257 Pivka, s pripisom: Javni razpis – Ne
odpiraj, oddaja koncesije za vzdrževanje
občinskih cest z navedbo številke objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS. Kuverte morajo biti zapečatene in na hrbtni
strani opremljene z naslovom pošiljatelja.
Celotna kandidaturna dokumentacija mora
biti speta z vrvico, pri čemer morata biti
konca vrvice zapečatena.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: torek, 5. 10. 2004 ob 13. uri v sejni
sobi Občine Pivka.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudb: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT mora
biti v veljavi do 15. 11. 2004. Ocenjena
vrednost javnega naročila za čas trajanja
koncesije je 80,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila: naročnik bo račune plačal na podlagi predhodno
potrjene mesečne situacije v roku 60 dni
po potrditvi.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša: v skladu z
razpisno dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev ekonomsko-finančne,
tehnične in kadrovske usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 42.a členu
Zakona o javnih naročilih: ponudnik mora
izpolnjevati tudi pogoje, določene v 4. členu Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v Občini Pivka
(Ur. l. RS, št. 37/03).
15. (a) Navedba zakonov, predpisov
in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste
storitve: Zakon o gospodarskih javnih
službah (Ur. l. RS, št. 23/93 in 30/98), Zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00,
102/00 in 2/04), Odlok o gospodarskih
javnih službah v Občini Pivka (Ur. l. RS,
št. 11/96), Odlok o podelitvi koncesije za
opravljanje gospodarske javne službe
rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v Občini Pivka (Ur. l. RS, št.
37/03), Odlok o kategorizaciji občinskih
cest v Občini Pivka (Ur. l. RS št. 90/02),
Odlok o občinskih cestah v Občini Pivka
(Ur. l. RS, št. 90/02).
(b) Ali morajo pravne osebe navesti
strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
15. 11. 2004, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:15. 10. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb:
Največje skupno število točk, ki ga ponudnik lahko doseže, je 100.
a) ponudbena cena: maks. 70 točk,
b) reference ponudnika: maks. 10 točk,
c) strokovna in organizacijska usposobljenost: maks. 10 točk,
d) lokacija baze: maks. 5 točk,
e) tehnična opremljenost: maks. 5
točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: o odločitvi bodo kandidati obveščeni
pisno z odločbo v roku maks. 8 delovnih
dni od odpiranja ponudb.
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 8. 2004.
Občina Pivka
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Ob-21970/04
Na podlagi 5. člena Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Šmartno pri Litiji
(Uradni list RS, št. 108/03), sklepa Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi z
dne 14. 10. 2003 in mnenja Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k načrtu državnih pomoči za področje kmetijstva
z dne 2. 4. 2004 objavlja Občina Šmartno
pri Litiji
javni razpis
o finančnih intervencijah za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Občini Šmartno
pri Litiji za leto 2004
I. Predmet razpisa
a) Občina Šmartno pri Litiji namenja
finančna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Šmartno pri Litiji
iz proračuna za leto 2004 v skupni višini
3,800.000 SIT za namene navedene v tem
razpisu.
b) Pravico do kandidiranja za sredstva po tem razpisu imajo fizične osebe
– državljani Republike Slovenije, ki se
ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetije so vpisane v register kmetijskih
gospodarstev pri pristojnem državnem
organu oziroma kmetijska gospodarstva,
ki imajo svojo KGM – MID številko in so
locirane na območju občine. Upravičenci
do finančnih sredstev na področju izobraževanja kmetov so tudi pravne osebe, ki
izvajajo izključno nepridobitno dejavnost
na tem področju.
c) Sredstva se dodeljuje do porabe razpoložljivih sredstev za določen namen.
II. Vrste intervencij in pogoji razpisa
Sredstva se v skladu z določili Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Občini Šmartno pri
Litiji (Uradni list RS, št. 108/03) dodeljujejo
za naslednje namene:
1. Sofinanciranje zavarovanja živine,
poljščin, vrtnin in sadnega drevja
Namen: podpora ohranjanju črede,
ohranjanju in obstoju kmetijskih gospodarstev v primeru naravnih nesreč, ki prizadenejo poljščine, vrtnine in nasade sadnega
drevja
Pogoji za pridobitev sredstev:
– prosilec mora biti vpisan v register
kmetijskih gospodarstev
– lokacija zemljišč mora biti na območju
Občine Šmartno pri Litiji.
Zahtevana dokumentacija:
– vloga
– račun za sklenjeno zavarovanje z navedbo števila živali oziroma zavarovanih
kmetijskih površin.
Višina sofinanciranja: do 50% premije.
Višina razpoložljivih sredstev: 1,000.000
SIT.
Rok za prijavo: 31. 10. 2004.
2. Sofinanciranje osemenjevanja živine
Namen: podpora vzreji in ohranjanju
kvalitetne in zdrave osnovne črede plemenske živine v kmečki reji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– Storitev osemenitve telic in krav, ki je
izkazana na podlagi potrdila o osemenitvi
oziroma računa pooblaščene organizacije.
Zahtevana dokumentacija:
– vloga
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije – izvajalca, ki opravlja storitev osemenjevanja živine v kmečki reji

Višina sofinanciranja: do 50% cene
storitve.
Višina razpoložljivih sredstev: 2,500.000
SIT.
Rok za prijavo: 31. 10. 2004.
3. Izvajanje izobraževanja v kmetijskih
in dopolnilnih dejavnostih
Namen: izobraževanje kmečkih žena,
kmetov predvsem na področju dopolnilnih
dejavnosti v smislu pospeševanja registracije kmetij, seznanjanja z obstoječo zakonodajo, predstavitev možnosti za opravljanje dopolnilne dejavnosti.
3.1 Upravičenci so: organizatorji izobraževanja
Pogoji za pridobitev sredstev:
– da je izobraževanje v skladu s sprejetim razvojnim programom občine.
Zahtevana dokumentacija:
– vloga
– račun s seznamom udeležencev.
3.2 Upravičenci so: kmetje Občine
Šmartno pri Litiji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vloga
– plačan račun oziroma potrdilo o opravljenem izobraževanju.
Višina sofinanciranja: do 50% stroškov
izobraževanja posameznika.
Višina razpoložljivih sredstev: 300.000
SIT.
Rok za prijavo: 31. 10. 2004.
Obvezna priloga vloge je podpisana izjava vlagatelja, da za isti namen ni prejel
državnih ali mednarodnih sredstev, da je
oziroma bo sredstva namensko porabil in
da so podatki v vlogi točni.
Informacije v zvezi z javnim razpisom
in obrazce za prijavo dobijo interesenti
na Občini Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2,
Šmartno pri Litiji oziroma po telefonu 8962
– 770. Obrazci za prijavo so na voljo tudi
na internetni strani Občine Šmartno pri Litiji
– http://www.smartno-litija.si.
Občina Šmartno pri Litiji
Št. 41404-52/2004-4/5
Ob-21995/04
Na podlagi 2. člena Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov v Občini
Kamnik (Uradni list RS, št. 57/03) župan
Občine Kamnik objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih
programov v Občini Kamnik za leto
2004
1. Občina Kamnik bo v letu 2004 sofinancirala programe, namenjene mladim v
starosti od 14 do 29 let.
2. Na razpisu lahko kandidirajo organizacije ali skupine mladih, ki delujejo
neprofitno.
2. Razpisni pogoji: predložiti je potrebno podroben opis prijavljenega programa
in načrt za njegovo izvedbo; jasen finančni
načrt, iz katerega je razviden delež lastnih
prihodkov v skupni finančni konstrukciji; za
izvajanje programa je potrebno zagotoviti
najmanj 50% delež sofinanciranja iz drugih
virov; kandidat ne sme imeti neizpolnjenih
pogodbenih obveznosti do naročnika za
preteklo leto.
4. Obseg razpoložljivih sredstev: 2 milijona SIT.
5. Merila za izbor mladinskih programov
so: delež lastnih sredstev za izvedbo programa; število mladih, vključenih v programe; struktura mladih, vključenih v progra-
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me (vključuje mlade z manj priložnostmi, z
manj priviligiranega socialno-ekonomskega
okolja, mlade iz ogroženih družin, npr. odvisnosti v družini, fizično in psihično nasilje, šolske osipnike, invalide); reference
prijavitelja pri izvajanju programov za
mlade; sodelovanje z drugimi skupinami,
organizacijami in institucijami v programu;
program bo izveden na občinskem, medobčinskem, regijskem, državnem oziroma
mednarodnem nivoju; obseg in kvaliteta
predlaganega programa; spodbujanje sodelovanja med mladimi; spodbujanje medgeneracijskega povezovanja (prostovoljno
delo); inovativnost programa oziroma inovativnost pristopa k reševanju problemov
z različnih področij življenja lokalne skupnosti; spodbujanje osebne avtonomije mladih; spodbujanje učinkovite izrabe prostega
časa mladih; program spodbuja neformalno izobraževanje mladih; program oziroma
projekt omogoča doživljanja pozitivnih izkušenj, pridobivanje pozitivne samopodobe mladostnikov in spoznavanje lastnih
možnosti za napredek; preventivna narava
programa (zloraba dovoljenih in nedovoljenih substanc, čustvena in fizična zloraba v
družinah); spodbujanje družbene integracije
mladih; program pomaga odpravljati različne oblike diskriminacije ter spodbuja boljše
razumevanje bogastva različnosti; program
je v korist lokalne skupnosti.
6. Dvig razpisne dokumentacije: na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, soba št. 48, ter
na spletni strani www.kamnik.si pod rubriko
»javni razpisi«.
7. Rok za prijavo je do ponedeljka,
20. septembra 2004, do 12. ure. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo do
roka prispele na sedež naročnika.
Prijave z izpolnjenimi obrazci pošljite na
naslov: Občina Kamnik, Oddelek za družbene dejavnosti, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, v
zaprti kuverti s pripisom »javni razpis – sofinanciranje mladinskih programov v Občini
Kamnik za leto 2004 – ne odpiraj!«.
8. Obvestila o izbiri: v 45 dneh od datuma odpiranja vlog.
9. Podrobnejše informacije: Nataša Bider Humar (tel. 831-81-22).
Občina Kamnik

oznako, na katero vlogo ali del vloge se
dopolnitev nanaša.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno 22. septembra 2004 oziroma do tega
dne ni bila predložena na Občini Postojna
– soba 22 – tajništvo.
Za nepopolno se šteje del vloge ali celotna vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin,
ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne
dokumentacije.
Občina Postojna bo po odpiranju vlog
iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge
predlagateljev:
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge in dele vlog, ki so nepopolne.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji razpisa.
6. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil:
– Romana Derenčin, 72-80-720, romana.derencin@postojna.si,
– Martina Magajna Gerželj, 72-80-723,
martina.g.magajna@postojna.si,
– Helena Primc, 72-80-721, helena.primc@postojna.si.
7. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Občina Postojna bo predlagatelje o izidu razpisa pisno obvestila v roku 15 dni od
poteka roka za prijavo na razpis. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
Občina Postojna bo izbran program
razpisa sofinancirala največ do vrednosti,
določenih z občinskim proračunom.
Občina Postojna

Ob-22066/04
Na podlagi Statuta Občine Postojna
(Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98,
84/98 in 66/99) in Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2004 (Uradni list RS,
št. 30/04), objavlja Občina Postojna
razpis
za organizacijo in izvedbo projekta
prireditev »Jakobovo zimovanje
2004/05« v Občini Postojna, v
decembru 2004 in januarju 2005
Predmet razpisa je financiranje organizacije prazničnih prireditev v decembru
2004 in januarju 2005 v Postojni.
1. Organizator prireditve mora zagotoviti:
Predlog ustreznega prireditvenega
prostora v Postojni ali v njeni neposredni
bližini.
Program prireditev od 1. 12. 2004 do
10. 1. 2005, in sicer:
– otvoritev prireditev;
– organizirati koncerte glasbenih skupin
in pevcev iz zgornje polovice top lestvic

(Narodno zabavna glasba – lestvica RTV
– oddaje Vsakdanjik in praznik, lestvica
Radia Veseljak; Zabavna glasba – lestvica
RTV TOP 17, lestvica revije Stop, lestvica
Radia Salomon oziroma drugih primerljivih
lestvic), najmanj v obsegu preteklega leta;
– organizirati sprevod dedka Mraza po
ulicah Postojne;
– izvesti ognjemet primernega obsega
(na silvestrski večer);
– organizirati silvestrovanje z živo
glasbo;
– organizirati gostinsko ponudbo;
– zagotoviti ukrepe v zvezi z zagotovitvijo reda in varnosti prireditve (število
varnostnikov oziroma rediteljev in varovalni načrt, število pričakovanih obiskovalcev, prva medicinska pomoč, požarna
varnost...).
Kvaliteta predlogov za program in ponudbena cena bo merilo za izbor organizatorja.
2. Organizator se mora obvezati, da
bo poskrbel za promocijo prireditve in za
oglaševanje.
Za prireditveni prostor se najemnina ne
zaračunava.
O uvedbi vstopnine in njeni višini odloči
organizator sam, je pa dolžan o odločitvi
obvestiti Občino Postojna.
Organizator mora sam urediti prireditveni prostor ter očistiti prireditvene površine.
3. Prijava na razpis
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
predložiti:
– v celoti izpolnjeno razpisno dokumentacijo;
– program prireditev, ki bo upošteval
elemente, navedene v tem razpisu in priloženih navodilih, ter oceno stroškov projekta
po posameznih prireditvah;
– zahtevane obvezne priloge;
– uravnoteženo finančno konstrukcijo;
– vloga mora biti čitljivo izpolnjena v
slovenskem jeziku in na ustreznih mestih
podpisana in žigosana.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Postojna, Ljubljanska cesta
4, Postojna – soba 21 – v času uradnih ur.
Razpisno dokumentacijo si lahko
zainteresirani predlagatelji natisnejo s
spletne strani Občine Postojna – http:
//www.postojna.si.
Občina Postojna bo predlagatelju na
osnovi pisne zahteve v času razpisnega
roka poslala razpisno dokumentacijo.
4. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirani lahko vpogledajo v neizpolnjeno razpisno dokumentacijo na Občini
Postojna, Oddelku za družbene dejavnosti,
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna v času
uradnih ur Občine Postojna.
5. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga
mora biti predložena na naslov: Občina
Postojna – soba 22 – tajništvo, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, v zapečateni
ovojnici z izpisom na prednji strani: »Ne
odpiraj – Jakobovo zimovanje 2004/05«
do vključno 22. septembra 2004 oziroma
najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Na ovojnici mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti so možne le v razpisnem roku z nujno
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Ob-21944/04
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
Brežice, objavlja na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem občin (Ur. l. RS, št.
12/03) in sklepa Občinskega sveta številka
363-22/04 in 462-88/04 z dne 5. 7. 2004
javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
ponudb
1. Predmet prodaje so nepremičnine
– naslednji poslovni prostori v mestu Brežice:
a) etažni poslovni prostor št. 5, ki v naravi predstavlja trgovino z neživili v pritličju
poslovno-stanovanjske stavbe Černelčeva
ulica 3, Brežice, skupne površine 35,44 m2
na parceli št. 251, k.o. Brežice. Izklicna
cena za predmetno nepremičnino znaša
6,143.000 SIT;
b) etažni poslovni prostor št. 6, ki v naravi predstavlja trgovino z neživili v pritličju
poslovno-stanovanjske stavbe Černelčeva
ulica 3, Brežice, skupne površine 25,46 m2
na parceli št. 251, k.o. Brežice. Izklicna
cena za predmetno nepremičnino znaša
3,607.000 SIT;
c) etažni poslovni prostor št. 7, ki v naravi
predstavlja trgovino z neživili v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe Černelčeva ulica 3,
Brežice, skupne površine 28,39 m2 na parceli
št. 251, k.o. Brežice. Izklicna cena za predmetno nepremičnino znaša 4,044.000 SIT.
2. Predmet prodaje so nepremičnine
– naslednja stavbna zemljišča:
a) stavbno zemljišče, parc. št. 562, k.o.
Brežice, površine 93 m2 po izklicni ceni
1,455.450 SIT;
b) stavbno zemljišče, parc. št. 565, k.o.
Brežice, površine 1.708 m2 po izklicni ceni
26,730.200 SIT;
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c) stavbno zemljišče, parc. št. 574/2,
k.o. Brežice, površine 17 m2 po izklicni ceni
266.050 SIT.
3. Nepremičnine opisane v 1. točki od
alinee a) do c), ki so predmet tega razpisa
se prodajajo zasedene z najemnikom, ki
ima prednostno pravico nakupa. Najemna
pogodba je sklenjena za nedoločen čas z
enoletnim odpovednim rokom.
Za nakup nepremičnin najboljši ponudnik, ki ni najemnik nepremičnine, v primeru
sklenitve kupoprodajne pogodbe prevzame
vse prodajalčeve obveznosti, ki izhajajo iz
najemne pogodbe ter morebitnih aneksov
k njen.
4. Lastnik nepremičnin je Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice.
5. Prodaja poteka po načelu »videno-kupljeno«.
6. Lastninska pravica za konkretno nepremičnino bo prenesene na kupca z dnem
popolnega plačila kupnine, določene v kupoprodajni pogodbi.
7. Pogoji sodelovanja
Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki s sedežem
v Republiki Sloveniji in vse fizične osebe,
ki so državljani Republike Slovenije. Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra, samostojni podjetniki
priglasitveni list, fizične osebe pa potrdilo
o državljanstvu.
Ponudniki morajo najpozneje tri dni pred
zaključenim rokom za oddajo ponudbe položiti varščino v višini 10% od izklicne cene
na transakcijski račun Občine Brežice, št.
01209-0100008385.
S potrdilom o plačani varščini se ponudnik izkaže pred začetkom odpiranja
ponudb. Brez potrdila o plačani varščini,
ponudnik ne more sodelovati na javnem
razpisu.
Predstavniki in pooblaščenci pravnih
oseb se morajo pred začetkom odpiranja
ponudb izkazati tudi z overjenim pooblastilom.
Varščina bo neuspelim ponudnikom
brez obresti vrnjena najkasneje v 10 dneh
po odpiranju ponudb in obvestilu o izbiri
najugodnejšega ponudnika.
8. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni od
te objave do 12. ure na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
9. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan po poteku razpisnega roka v
sejni sobi Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice ob 12. uri.
10. Kriteriji pri izbiri kupcev: ponujena
cena, rok plačila celotne kupnine in plačilni pogoji.
11. Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo v petnajstih dneh po
uspešno zaključenem razpisu in poravnati
celotno kupnino v roku 8 dni od dneva
podpisa pogodbe. Če zbrani ponudnik pogodbe v tem času ne sklene, izgubi pravico
do vračila varščine. Varščina se zadrži in
pogodbo razveljavimo tudi v primeru, če
v roku enega meseca po podpisu pogodbe zbrani ponudnik ne poravna celotne
kupnine.
12. Izročitev nepremičnine in prenos
lastništva se bo opravil po plačilu celotne
kupnine in stroškov.
13. Davek na promet z nepremičninami
ter vse druge dajatve in stroške povezane
s prenosom lastništva plača kupec.
14. Razpis ne zavezuje prodajalca, da
bo z najugodnejšim ali katerimkoli ponud-
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nikom sklenil pogodbo za nepremičnine iz
tega razpisa.
15. Vse informacije glede razpisa dobite v Oddelku za gospodarske javne službe
in gospodarske zadeve Občine Brežice ali
po tel. 07/49-91-514 vsak dan od 8. do 14.
ure, kontaktna oseba je Dragica Lazanski.
Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.
Ponudbe sprejemamo v sprejemni pisarni Občine Brežice, Cesta prvih borcev
18, 8250 Brežice.
Ponudba mora biti v zaprti kuverti z
oznako »Ne odpiraj – Ponudba za prodajo
nepremičnine – Černelčeva ulica 3, Brežice
ali Ne odpiraj – Ponudba za prodajo nepremičnine – stavbna zemljišča«.
Občina Brežice
Ob-22063/04
Javni razpis
za oddajo poslovnih prostorov v najem
z zbiranjem pisnih ponudb
1. Koper, Kidričeva ul. št. 1, delno usposobljen poslovni prostor brez uporabnega
dovoljenja, v izmeri 88,50 m2, oddajamo za
vse dejavnosti, razen trgovine z živili in gostinstva. Izklicna cena mesečne najemnine
znaša 109.765 SIT;
2. Koper, Kidričeva ul. št. 17, usposobljen poslovni prostor z uporabnim dovoljenjem, v izmeri 272,20 m2, oddajamo za
pekarno, slaščičarno, prodajalno lastnih
proizvodov (kruha in slaščic) ter mlečni
bar. Izklicna cena mesečne najemnine
znaša 276.431 SIT;
3. Koper, Kidričeva ul. 23A, delno usposobljen poslovni prostor brez uporabnega
dovoljenja, v izmeri 118,57 m2 oddajamo za
trgovinsko dejavnost. Izklicna cena mesečne najemnine znaša 133.837 SIT;
4. Koper, Vojkovo nabr. št. 27, usposobljen poslovni prostor, z uporabnim
dovoljenjem, v izmeri 51,63 m2, oddajamo
za dejavnost zobozdravstvenih storitev.
Izklicna cena mesečne najemnine znaša
108.747 SIT;
5. Škofije, Sp. Škofije 182, usposobljen
poslovni prostor z uporabnim dovoljenjem,
v izmeri 58,95 m2, oddajamo za trgovinsko
dejavnost. Izklicna cena mesečne najemnine znaša 75.923 SIT.
Poslovni prostori se oddajo v najem za
nedoločen čas. V izklicni mesečni najemnini DDV ni obračunan v skladu z 2. točko
prvega odstavka 27. člena Zakona o DDV.
Razpisno dokumentacijo za prijavo na
razpis lahko dobite v času trajanja razpisa,
in sicer vsak delovni dan od 8. do 12. ure
in ob sredah od 14. do 17. ure, na osnovi
predhodnega plačila stroškov v višini 3.000
SIT, v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper (pritličje desno).
Popolna ponudba na predpisanih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi
potrebnimi dokazili, vključno z dokazilom o
vplačilu varščine v višini treh mesečnih ponujenih najemnin, z oznako: »Ne odpiraj –
Ponudba za najem poslovnega prostora v...
(vpisati tudi naslov prostora na katerega se
nanaša ponudba) z oznako K361-13/2004«
mora prispeti v zaprti in označeni ovojnici
najkasneje do 6. 9. 2004 do 12. ure na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ul. št.
10, (po pošti, ali osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, pritličje desno).
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden
tudi naslov pošiljatelja.

Ponudbe bodo po poteku razpisnega
roka komisijsko odprte. Nepopolnih in nepravočasnih ponudb komisija ne bo upoštevala. Prav tako ne bo upoštevala vlog
ponudnikov, ki že imajo v najemu poslovni
prostor Mestne občine Koper, vendar kršijo
določila najemne pogodbe.
Pri določitvi najugodnejšega ponudnika, komisija uporablja določbe Pravilnika o
oddajanju poslovnih prostorov v najem. Če
komisija med ponudniki ne bo mogla izbrati
najemnika, lahko izvede licitacijo oziroma
si pridržuje pravico, da ponovi objavo javnega razpisa.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v roku 15 dni od zaključka razpisa. Izbrani ponudnik je dolžan
v roku 30 dni skleniti pogodbo o najemu
poslovnega prostora v obliki notarskega
zapisa. Stroške notarskega zapisa plača
najemnik.
Najemodajalec si pridržuje pravico, da
po pregledu ponudb ne sklene pogodbe z
nobenim od ponudnikov.
Interesentom bo omogočen ogled
poslovnega prostora po predhodnem
telefonskem dogovoru s strokovno službo
Urada za nepremičnine, tel. 05/66-46-274
ali 66-46-275. Razpis in razpisni pogoji z
razpisno dokumentacijo so na vpogled tudi
na spletni strani Mestne občine Koper:
www.koper.si.”
Mestna občina Koper

Javne dražbe
Ob-22225/04
Popravek
Mestna občina Nova Gorica objavlja popravek k objavi javne dražbe za prodajo nepremičnin, objavljene v Uradnem listu RS,
št. 85-87 z dne 6. 8. 2004, in sicer tako, da
se prekliče prodaja poslovnega prostora
navedenega pod A) Predmet javne dražbe
točka 1.
Mestna občina Nova Gorica
Oddelek za splošne zadeve
Ob-21945/04
Europolimer, d.o.o., Šmarje pri Jelšah v
stečaju objavlja
javno dražbo
za prodajo premičnin
I. Predmet prodaje:
Premičnine – osnovna sredstva iz “Seznama osnovnih sredstev”; vse skupaj kot
celota za izklicno ceno 9,370.000 SIT.
Predmeti, ki so v seznamu osnovnih
sredstev navedeni pod A) in B), so v posesti
Andreja Sadarja, Valentinčičeva 25, Laško,
predmeti, ki so v seznamu osnovnih sredstev navedeni pod C) in D), pa so v posesti
družbe Seca plast, proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Podšmihel 1, Laško. Kupcu so zato
te predmete dolžni izročiti zgoraj navedeni
osebi. Če bi se ugotovilo, da posameznega predmeta pri kateri od navedenih oseb
ni več, je ta dolžna kupcu plačati denarno
protivrednost v višini sorazmernega dela
vrednosti takšnega predmeta v celotni doseženi prodajni vrednosti z upoštevanjem
sorazmernega dela likvidacijske vrednosti
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v primeru prisilne likvidacije iz cenitvenega
poročila.
Premično premoženje je podrobno ocenjeno v cenitvenem poročilu z dne 30. 5.
2001, ki ga je izdelal izvedenec in cenilec
strojne stroke Kazimir Franc.
Premoženje bo prodano po načelu “videno – kupljeno” na javni dražbi, ki bo v
sredo, dne 8. septembra 2004 ob 14.30, v
sobi št. 106/I Okrožnega sodišča v Celju,
Prešernova ulica 22, 3000 Celje.
II. Pogoji javne dražbe:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki predložijo dokazilo o
plačilu varščine. Kupci ne morejo biti osebe, določene v 153. členu ZPPSL.
Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno
pooblastilo, fizična oseba pa se izkaže z
osebnim dokumentom.
Pred javno dražbo mora vsak ponudnik
plačati varščino v višini 10% izklicne cene
in jo nakazati na transakcijski račun stečajnega dolžnika št. 06000 – 0511089031 pri
Banka Celje z navedbo “plačilo varščine za
javno dražbo”. Pred začetkom javne dražbe
se mora ponudnik izkazati s potrjenim prenosnim nalogom ali položnico.
Plačana varščina se bo kupcu vštela v
kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, pa bo vrnjena v roku treh delovnih
dni po končani javni dražbi brez obresti.
Potencialnemu kupcu, ki plača varščino pa
ne draži, se varščina ne vrne, ampak zapade v korist stečajne mase.
Dražitelj, ki bo na dražbi uspel, mora skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 15 dni po
opravljeni javni dražbi in plačati celotno kupnino na žiro račun stečajnega dolžnika v roku
30 dni po sklenitvi pogodbe, sicer se šteje,
da je dražitelj od nakupa odstopil, varščina
pa zapade v korist stečajne mase.
Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe
stečajnemu upravitelju predložiti javno listino pristojnega organa, s katero dokazuje,
da ne obstojijo dejstva in okoliščine iz I., II.
in III. odstavka 153. člena ZPPSL ali podati
izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod
materialno in kazensko odgovornostjo izjavi, da ne obstojijo dejstva in okoliščine iz I.,
II. in III. odstavka 153. člena ZPPSL.
Če uspešni ponudnik ne bo sklenil
kupoprodajne pogodbe in plačal celotne
kupnine v določenem roku, se prodaja
razveljavi, plačano varščino pa bo stečajni
dolžnik zadržal v korist stečajne mase.
Davek na dodano vrednost, druge dajatve, stroške sestave kupoprodajne pogodbe in druge stroške, povezane s prenosom
lastništva mora plačati kupec.
Kupljene stvari bodo kupcu izročene v
last in posest po plačilu celotne kupnine.
Pregled seznama osnovnih sredstev,
cenitvenega poročila oziroma ogled premoženja, ki se prodaja, je možen po predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem
Zvonimirjem Hudejem, tel. 03/541-75-05 ali
GSM 041/705-697.
III. Pravila javne dražbe:
1. Dražbo vodi stečajni upravitelj.
2. Draži lahko tisti, ki je plačal varščino
in to dokaže s pisnim dokazilom o plačilu.
3. Zastopnik dražitelja mora predložiti
pooblastilo.
4. Dražitelji lahko dvigajo ceno za najmanjši znesek 300.000 SIT.
5. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba.

parcele na Čatežu ob Savi, kjer je z Odlokom o zazidalnem načrtu Čatež – Savska
pot (Ur. l. RS, št. 19/02 z dne 1. 3. 2002)
predvidena gradnja individualnih stanovanjskih hiš, z možnostjo primerne poslovne
dejavnosti. V cenitvi parcel je obračunana
izvedena komunalna infrastruktura v skladu
s programom opremljanja stavbnih zemljišč
ZN Čatež – Savska pot (Ur. l. RS, št. 19/02
z dne 1. 3. 2002).
1.2 Predmet prodaje so poslovni prostori v centru Brežic, v poslovni stavbi Cesta prvih borcev 11, parc. št. 696, k. o.
Brežice:
a) zasedeni poslovni prostor št. 2 v
pritličju v izmeri 24,80 m2 po izklicni ceni
4,706.444 SIT;
b) nezasedeni poslovni prostor št. 3 v
pritličju v izmeri 17,48 m2 po izklicni ceni
3,317.284 SIT;
c) zasedeni poslovni prostor št. 4 v
pritličju v izmeri 29,40 m2 po izklicni ceni
5,579.414 SIT.
2. Datum, čas in kraj javne dražbe
Javna dražba je razpisana na dan 31. 8.
2004, s pričetkom ob 10. uri in bo potekala
v sejni sobi Občine Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice.
3. Pogoji in pravila javne dražbe
3.1 Začetna izklicna cena posamezne
nepremičnine je enaka njeni ocenjeni vrednosti. Prodaja se izvede z javno dražbo za
prodajo nepremičnin. Parcele se prodajajo
po načelu »videno – kupljeno«.
3.2 Davščine na promet z nepremičninami, DDV, druge davke in druge dajatve,
stroške notarja in stroške v zvezi s prenosom lastništva v izklicni ceni niso zajeti in
jih nosi in trpi kupec.
3.3 Kriterij za dvig cene na dražbi:
Dražitelj lahko dviguje ceno za večkratnik zneska 25.000 SIT.
3.4 Višina varščine:
Pred javno dražbo mora dražitelj plačati
varščino v višini 10% od izklicne cene posamezne nepremičnine. Varščina se plača
na TR Občine Brežice: 01209-0100008385
z navedbo »Varščina za javno dražbo Čatež z navedbo parcelne številke« oziroma
»Varščina za javno dražbo poslovnih prostorov z navedbo št. poslovnega prostora«.
Vplačana varščina se uspelemu dražitelju – kupcu všteje v kupnino, drugim
dražiteljem, ki na dražbi ne uspejo, se
varščina vrne v roku 10 dni po javni dražbi
brez obresti.
4. Udeležba na javni dražbi
Dražitelj mora najpozneje do 30. 8. 2004
na sedež Občinske uprave občine Brežice,
Cesta prvih borcev 18, prijaviti svojo udeležbo in predložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o plačani varščini in priložiti
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– matično, davčno in telefonsko številko,
– dražitelji – fizične osebe: fotokopijo
identifikacijskega dokumenta,
– dražitelji – pravne osebe: izpisek iz
sodnega registra, ki ne sme biti starejši
od 30 dni.
Dražitelji morajo na dan dražbe pred
njenim pričetkom predložiti:
– fizične osebe: osebni ali kateri drugi
identifikacijski dokument,
– pravne osebe ali pooblaščenci fizičnih
oseb: pisno notarsko overjeno pooblastilo.
5. Rok za sklenitev pogodbe: pogodba o
prodaji nepremičnine se sklene najpozneje

6. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
7. Dražba je končana 10 minut po najvišji ponudbi.
8. Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče vložiti dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe.
9. Ugovore reši stečajni upravitelj takoj.
10. Premoženje proda stečajni upravitelj po navodilih in pod nadzorstvom
predsednika stečajnega senata (154/I člen
ZPPSL).
Europolimer, d.o.o.,
Šmarje pri Jelšah v stečaju
Ob-21946/04
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice, na podlagi 80.f člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02 in 56/02), 39. in 40.
člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem občin (Ur. l. RS, št. 12/03) ter na podlagi sklepa občinskega sveta št. 466-102/2003-3 z
dne 9. 9. 2003 in sklepa Občinskega sveta
št. 363-22/2004 z dne 5. 7. 2004, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe
Občina Brežice, Cesta prvih borcev
18, 8250 Brežice, tel. 07/499-15-00, faks
07/499-00-52.
2. Predmet prodaje
1.1 Predmet prodaje so gradbene parcele v Čatežu ob Savi:
a) gradbena parcela po ZN št. 10, na
parc. št. 20/5 k.o. Čatež, v izmeri 971 m2
po izklicni ceni 11,846.000 SIT;
b) gradbena parcela po ZN št. 20, na
parc. št. 22/2 k.o. Čatež, v izmeri 742 m2
po izklicni ceni 9,806.500 SIT;
c) gradbena parcela po ZN št. 11, na
parc. št. 22/3 k.o. Čatež, v izmeri 613 m2
po izklicni ceni 8,102.000 SIT;
d) gradbena parcela po ZN št. 12, na
parc. št. 22/4 k.o. Čatež, v izmeri 690 m2
po izklicni ceni 8,718.500 SIT;
e) gradbena parcela po ZN št. 19, na
parc. št. 22/5 k.o. Čatež, v izmeri 713 m2
po izklicni ceni 9,009.000 SIT;
f) gradbena parcela po ZN št. 13, na
parc. št. 22/6 k.o. Čatež, v izmeri 681 m2
po izklicni ceni 8,605.000 SIT;
g) gradbena parcela po ZN št. 18, na
parc. št. 22/7 k.o. Čatež, v izmeri 678 m2
po izklicni ceni 8,567.000 SIT;
h) gradbena parcela po ZN št. 14, na
parc. št. 22/8 k.o. Čatež, v izmeri 689 m2
po izklicni ceni 8,706.000 SIT;
i) gradbena parcela po ZN št. 17, na
parc. št. 22/9 k.o. Čatež, v izmeri 673 m2
po izklicni ceni 8,504.000 SIT;
j) gradbena parcela po ZN št. 15, na
parc. št. 22/10 k.o. Čatež, v izmeri 990 m2
po izklicni ceni 11,791.000 SIT;
k) gradbena parcela po ZN št. 16, na
parc. št. 22/11 k.o. Čatež, v izmeri 650 m2
po izklicni ceni 7,741.000 SIT;
l) gradbena parcela po ZN št. 1, na parc.
št. 22/12 k.o. Čatež, v izmeri 978 m2 po izklicni ceni 11,506.000 SIT;
m) gradbena parcela po ZN št. 2, na
parc. št. 22/13 k.o. Čatež, v izmeri 969 m2
po izklicni ceni 11,400.000 SIT.
Parcele so zazidljiva stavbna zemljišča
oziroma komunalno opremljene gradbene
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v 30 dneh po zaključku dražbe. Če kupec
ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz
razlogov, ki so na njegovi strani, Občina
Brežice zadrži njegovo varščino.
6. Način in rok plačila kupnine:
Kupec je kupnino dolžan plačati v 8
dneh od podpisa pogodbe. V primeru
obročnega odplačila pa mora pred sklenitvijo pogodbe plačati vsaj 50% kupnine in za
zavarovanje kupnine predložiti nepreklicno
bančno garancijo na prvi poziv.
Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine
in stroškov. Če kupec odstopi od pridobitve
nepremičnine in ne sklene pogodbe, zapade varščina v korist Občine Brežice.
7 Pravila javne dražbe: javna dražba se
bo izvajala v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03).
8 Informacije: vse informacije v zvezi
z javno dražbo lahko dobijo interesenti na
Občini Brežice, CPB 18, 8250 Brežice, pri
Dragici Lazanski (soba št. 25) ali na tel.
07/49-91-514. Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Brežice
Št. 012-1/04-114
Ob-22058/04
Občina Kočevje, 1330 Kočevje, Ljubljanska 26, na podlagi 29. in 45. člena
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) in
načrta prodaje stvarnega premoženja občine, sprejetega z Odlokom o proračunu
Občine Kočevje za leto 2004 (Ur. l. RS, št.
41/04) objavlja poziv za
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Občina Kočevje, Ljubljanska
26, 1330 Kočevje, telefon 01/89-38-204,
041/406-182, faks 01/89-38-230.
2. Opis predmeta prodaje:
Poslovna zgradba z dvoriščem v skupni
izmeri 634 m2, ki stoji na zemljišču parc.
št. 1380/1 vpisana pri vložku št. 906 v k.o.
Kočevje (dvorišče) in parc. št. 1380/2 vpisana pri vložku št. 1189 v k.o. Kočevje (gospodarsko poslopje). Parceli, št. 1380/1 in
1380/2, k.o. Kočevje, se nahajata v mestu
Kočevje, nedaleč od mestnega središča.
Razvidno je, da se obravnavana posest
nahaja na zelo ugodni lokaciji, ki je še
zlasti primerna za poslovne namene. Zato
je kot taka namembnost tudi opredeljena
v občinskih prostorskih načrtih. Dobra lokacija obravnavanih parcel je zaznana že
zdavnaj, saj je bila namembnost objekta,
ki je na tem zemljišču zgrajen, ves pretekli
čas v pretežni meri poslovna. Ožja mikrolokacija je v celoti komunalno opremljena
(vodovod, elektrika, kanalizacija, telefonija,
javna razsvetljava). V neposredni bližini poteka tudi toplovod za stanovanjsko naselje
v Ulici heroja Marinclja. Ob prometnicah so
zgrajeni tudi pločniki za pešce.
Že iz zemljiškoknjižnih podatkov je moč
razbrati, da gre za zemljišče, ki je delno pozidano. Objekt, ki je na tej lokaciji zgrajen,
je po zasnovi pritličen z neizkoriščenim
podstrešjem. Sam objekt je grajen klasično (masivno zidana zgradba). Zidne stene
so opečne, različne debeline. Medetažna
konstrukcija je delno lesena, delno pa je
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stropna konstrukcija premoščena s kovinskimi nosilci (I profili), med katerimi je
postavljen opečni obok. Ostrešje je lesena
dvokapnica, krita z opečnim strešnikom.
Zaključena obdelava fasade je grobi omet
z ustreznim opleskom.
Kupec bo moral pri obnovi ali nadomestni gradnji upoštevati določila prostorskih
ureditvenih pogojev za JZ del Kočevja, ki
velja za to območje, z obnovitvenimi deli ali
nadomestno gradnjo pa pričeti najkasneje
v roku dveh let od podpisa kupoprodajne
pogodbe in vsaj zunanjost objekta urediti
najkasneje v roku štirih let od podpisa pogodbe sicer se pogodba razveljavi, kupnina
pa se vrne v nominalnem znesku brez obresti. V primeru, da kupec z obnovitvenimi
deli ne bo pričel v navedenem roku in bo
želel nepremičnino prodati, si prodajalec
pridržuje predkupno pravico. V primeru, da
prodajalec ne bo uveljavljal predkupne pravice, lahko kupec proda nepremičnino tretji
osebi le pod pogoji, določenimi v tej točki.
Pooblaščeni ocenjavalec vrednosti
nepremičnin je predmetno nepremičnino,
ki zajema parceli 1380/1 in 1380/2, obe
k.o. Kočevje skupaj z zgrajenim objektom
9,860.000 SIT. Cena ne zajema davščin.
Predmetno nepremičnino se proda na
javni dražbi najboljšemu ponudniku. Izklicna cena je 9,860.000 SIT.
3. Pogoji javne dražbe
Javna dražba bo ustna. Dražbo vodi
predsednica Komisije za vodenje in nadzor postopkov, pridobivanja, razpolaganja
in upravljanja z zemljišči in objekti Občine Kočevje oziroma zato pooblaščena
oseba.
Nepremičnine se odprodajajo v celoti po
sistemu videno-kupljeno.
Znesek vsakega višanja na dražbi je po
100.000 SIT.
Vsak dražitelj mora vplačati pred začetkom dražbe varščino v višini 10% izklicne
cene na podračun EZR Občine Kočevje št.
01248-0100005213 pri UJP Novo mesto, s
pripisom za javno dražbo-Roška. Dražitelj
mora pred začetkom dražbe predložiti dokazilo o plačilu varščine.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe. Pred začetkom javne dražbe morajo pravne osebe, ki so registrirane
v Republiki Sloveniji, prodajalcu predložiti
ustrezno dokazilo, ki ne sme biti starejše
od 30 dni. Fizične osebe pa morajo priložiti
fotokopijo osebnega dokumenta. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na
javni dražbi predložiti notarsko overjeno
pooblastilo.
Tuja pravna ali fizična oseba mora v primeru vzajemnosti, zaradi vpisa v zemljiško
knjigo, predložiti enolično identifikacijsko
številko oziroma EMŠO.
Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore
proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku
dražbe. Morebitne ugovore reši voditelj
dražbe.
Uspelemu dražitelju se plačana varščina všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi niso uspeli, se varščina brez obresti vrne
v osmih dneh po končani javni dražbi.
4. Pravila javne dražbe: javna dražba se
bo izvajala v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim

premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03 in 77/03). Objavo o javni dražbi
se objavi v Uradnem listu RS, na oglasnih
deskah Občine Kočevje in Krajevnih skupnostih ter preko radia UNIVOX, in sicer vsaj
15 dni pred vršitvijo javne dražbe.
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila v sejni sobi Občine Kočevje
– I. nadstropje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje, v torek 14. 9. 2004 ob 9. uri.
6. Sklenitev pogodbe: uspeli dražitelj
mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni (mesecu dni) po
zaključku javne dražbe. Kupec mora poravnati kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe. Če dražitelj po svoji krivdi ne izpolni
obveznosti iz prejšnjega stavka, se šteje,
da je odstopil od nakupa, varščina pa zapade prodajalcu.
Po plačilu celotne kupnine in poravnavi
vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina
izročila v posest, v zemljiško knjigo pa bo
podan zemljiškoknjižni predlog.
7. Plačilo stroškov: kupec se obveže
plačati vse stroške v zvezi z sklenitvijo
kupoprodajne pogodbe (kupnina, plačilom
davčnih dajatev na promet in druge davščine, notarsko overovitev prodajalčevega
podpisa na kupoprodajni pogodbi in vpisom
v zemljiško knjigo).
8. Ustavitev postopka
Komisija za vodenje in nadzor postopkov, pridobivanja, razpolaganja in upravljanja z zemljišči in objekti Občine Kočevje
lahko do sklenitve pogodbe postopek javne
dražbe ustavi.
Ogled nepremičnine je možen na kraju
samem. Dodatne informacije lahko dobite
na tel. 041/406-182 – Štaudohar Ana.
Občina Kočevje

Razpisi delovnih
mest
Št. 91/04
Ob-21947/04
Na podlagi drugega, četrtega in petega,
odstavka 82. člena in 58. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja župan Občine Šentilj javni natečaj za
zasedbo uradniškega delovnega mesta:
»direktorja/ice Občinske uprave občine Šentilj«.
Delovno mesto je uradniško delovno
mesto na položaju, ki se opravlja v nazivu
podsekretar.
Poleg splošnih pogojev za zasedbo
uradniškega delovnega mesta, določenih
z zakonom, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
ali visoko izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem, pravne smeri,
– imeti morajo 8 let delovnih izkušenj na
enakih oziroma podobnih delih in nalogah,
– imeti morajo državni izpit iz javne
uprave,
– usposobljenost za delo z osnovami
računalništva,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– vozniški izpit za voznika motornega
vozila B kategorije.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
V obdobju petnajstih mesecev od imenovanja si je kandidat/ka dolžan/a pridobiti
funkcionalna znanja vodenja v javni upravi
in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa »Vodenje
in upravljanje v upravi«, ki ga organizira
in izvaja Upravna akademija, kolikor si jih
že ni pridobil/la pred nastopom delovnega
mesta.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati kot dokazila o izpolnjevanju pogojev
obvezno priložiti:
– fotokopijo dokazil o izobrazbi,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
– fotokopije potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja,
– 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, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje in ne sme biti starejše od treh
mesecev,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek za kazniva dejanja iz prejšnje
alinee.
Kandidati, ki ne bodo predložili dokazil
o izpolnjevanju zakonskih in razpisnih obveznih pogojev bodo izločeni iz nadaljnjega
postopka ocenjevanja.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki izkažejo da imajo organizacijske,
vodstvene sposobnosti, komunikacijske
sposobnosti, sposobnost timskega dela,
poznavanje področja, za katerega kandidirajo, poznavanje poslovanja z dokumentarnim gradivom ter poznavanje uporabniških
programov v okolju Windows. Pogoje, ki
dajejo kandidatom/kam prednost pri izbiri
se bo presojalo na podlagi priloženih dokazil oziroma referenc in na podlagi pogovora
z kandidati/kami.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z
dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 8
dni od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Občina Šentilj, Maistrova ulica 2,
2212 Šentilj v Slov. gor., s pripisom »javni
natečaj«.
Odločba o izbiri za izbranega
kandidata/ko in sklepe o neizbiri za neizbrane kandidate bomo posredovali v 15 dneh
po opravljenem natečajnem postopku.
V osmih dneh od dokončnosti odločbe
o izbiri bo izdana odločba o imenovanju izbranega kandidata na položaj za dobo 5 let
in odločba o imenovanju v naziv. Z izbranim kandidatom/ko, ki pred tem ne bo imel
statusa uradnika bo sklenjena pogodba o
rednem delovnem razmerju za polni delovni
čas za določen čas za dobo 5 let.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja bo dajal župan Občine Šentilj, Edvard Čagran, tel. 02/65-06-204.
Občina Šentilj
Ob-21948/04
Osnovna šola 16. decembra Mojstrana
objavlja prosta delovna mesta za:
1. učitelja glasbenega pouka, za nedoločen čas s polovično delovno obveznostjo,
2. učitelja v podaljšanem bivanju, za
določen čas, s polno delovno obveznostjo,
3. pomočnice vzgojiteljice v vrtcu,
za nedoločen čas, s polno delovno obveznostjo,

4. pomočnice vzgojiteljice v vrtcu,
za določen čas, s skrajšano delovno obveznostjo.
Pogoji:
– pod 1 in 2 je potrebna visoka izobrazba ustrezne smeri in opravljen strokovni
izpit,
– pod 3 in 4 je potrebna najmanj srednja izobrazba ustrezne smeri in opravljen
strokovni izpit.
Rok za oddajo prijave z dokazili je 8 dni
po izidu oglasa. Prijave pošljite na naslov:
Osnovna šola 16. decembra Mojstrana, Ul.
Alojza Rabiča 7, 4281 Mojstrana.
Osnovna šola 16. decembra Mojstrana
Ob-21949/04
Na podlagi 56. in 58. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in
110/02) objavlja Občina Dravograd javni
natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta
tajnika Občinske uprave Občine Dravograd.
Delovno mesto je uradniško delovno
mesto na položaju, ki se opravlja v nazivu
podsekretar.
Delo se bo opravljalo na sedežu Občine
Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd.
Pogoji:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih: državljanstvo Republike Slovenije, znanje uradnega jezika, da oseba ni
bila pravnomočno obsojena ali ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bila obsojena na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– univerzitetna izobrazba pravne, ekonomske ali tehnične smeri ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem pravne, ekonomske ali tehnične smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje nemškega ali angleškega jezika,
– vodstvene in organizacijske sposobnosti.
Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo predložiti
kandidati ob prijavi za zasedbo delovnega
mesta:
– dokazilo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da kandidat ni bil obsojen na nepogojno kazen v trajanju več
kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje in ne sme biti starejše od
3 mesecev,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee,
– dokazila o pridobljeni izobrazbi (original oziroma overjena fotokopija),
– potrdilo o delovnih izkušnjah oziroma
fotokopijo delovne knjige,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
– potrdila, s katerimi bo kandidat izkazal
znanje nemškega ali angleškega jezika,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili o morebitnih drugih
znanjih in sposobnostih.
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V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Dravograd, Trg
4. julija 7, 2370 Dravograd, s pripisom »Javni natečaj – tajnik Občinske uprave Občine
Dravograd«. Rok za prijavo je 15 dni in začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Kandidati bodo pisno obveščeni v roku
8 dni po opravljeni izbiri. Izbranemu kandidatu bo vročena upravna odločba, drugim
kandidatom bo vročen sklep, da niso bili
izbrani.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za dobo petih let, s polnim
delovnim časom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja pridobite na Občini Dravograd, na tel.
02/87-83-011.
Občina Dravograd
Št. 312/2004
Ob-21950/04
Osnovna šola Podčetrtek razpisuje prosto delovno mesto:
čistilec/čistilka
za določen čas, s polovičnim delovnim
časom.
Začetek dela je 1. 9. 2004.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje,
določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96, 23/96, 22/00, 64/01, 108/02
in 34/03). Prijave in dokazila o izpolnjevanju
pogojev pošljite v 8 dneh po objavi na naslov OŠ Podčetrtek, Trška cesta 66, 3254
Podčetrtek.
Kandidate bomo obvestili o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Početrtek
Št. 700-08/2004
Ob-21951/04
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02), direktor Veterinarske uprave Republike Slovenije
objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika/ce za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave v Veterinarski upravi RS v Notranji
veterinarski inšpekciji, Območna enota
Novo mesto.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– biti morajo dr. veterinarske medicine;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo
kandidati/ke priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
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– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Izbrani/a kandidat/ka bo delo opravljal/a
kot pripravnik/ca za določen čas 10 mesecev v prostorih Veterinarske uprave Republike Slovenije, Notranja veterinarska
inšpekcija, Območna enota Novo mesto,
Kočevarjeva 1, Novo mesto.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z
dokazili na naslov: Veterinarska uprava
Republike Slovenije, p.p. 2639, 1001 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni od dneva objave.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dneva objave.
O izbiri bo izdana upravna odločba, ki bo
vročena izbranemu/i kandidatu/ki, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso
bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z
izbranim/o kandidatom/ko sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom.
Informacije dobite na telefonski številki
01/300-13-23.
Veterinarska uprava Republike
Slovenije
Ob-21961/04
Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji
Grad objavlja razpis za delovno mesto
učitelja slovenskega jezika za določen čas s polnim delovnim časom.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili
delovno razmerje 1. 9. 2004.
Kandidat mora izpolnjevati pogoje, ki jih
določa Zakon o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja.
Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v 8 dneh od objave razpisa na OŠ
Frana Kocbeka, Kocbekova cesta 21, 3342
Gornji Grad, z oznako »za razpis«.
O izbiri bomo prijavljene kandidate obvestili v zakonitem roku.
Osnovna šola Frana Kocbeka
Gornji Grad
Št. 278/2004
Ob-21996/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Nova Gorica, objavlja v skladu z 58. členom in drugim odstavkom 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št.
56/02) javni natečaj za delovno mesto
pripravnik za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v Oddelku za kmetijstvo in gospodarstvo.
Poleg splošnih pogojev, določenih
s predpisi s področja delovnega prava,
morajo kandidati izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
– univerzitetni diplomirani politolog;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee;

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– aktivno morajo obvladati uradni jezik.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega
lista,
– fotokopijo diplome,
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Upoštevale se bodo le popolne prijave,
ki bodo vložene pravočasno, z vsemi dokazili.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v
prostorih Upravne enote Nova Gorica, Trg
E. Kardelja 1, Nova Gorica.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v ovojnici z označbo »javni natečaj«
na naslov: Upravna enota Nova Gorica, Trg
E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, in sicer v
roku 8 dni od dne te objave.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni od dne te objave.
O izbiri bo izdana upravna odločba, ki bo
vročena izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo izdan poseben sklep.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določen čas – 10 mesecev s
polnim delovnim časom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
na tel. 05/33-06-121.
Upravna enota Nova Gorica
Št. 101-02-3196
Ob-22019/04
Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240
Ljutomer, objavlja na podlagi 58. člena in v
skladu z drugim odstavkom 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02 in 110/02) javni natečaj za delovno mesto
pripravnika v Občinski upravi Občine
Ljutomer.
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih ter naslednje pogoje za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka izobrazba ekonomske,
agronomske ali druge podobne smeri.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– 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, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje in ne sme biti starejše od treh
mesecev,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v
prostorih Občinske uprave Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo na naslov: Občina
Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer,
s pripisom: »Za javni natečaj – pripravnik«.
Rok za prijavo je 8 dni od dneva objave
javnega natečaja.

Izbran kandidat bo prejel upravno odločbo, neizbrani kandidati pa sklep, da niso
bili izbrani. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri
pisno obveščeni v roku 8 dni po končanem
izbirnem postopku.
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim
časom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 02/584-90-45 (Ana Žnidarič).
Občina Ljutomer
Št. 101-02-3196
Ob-22020/04
Na podlagi 56. člena in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02 in 110/02) župan Občine Ljutomer
objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta
svetovalec za kmetijstvo in civilno
zaščito.
Delovno mesto je uradniško delovno
mesto, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec III, svetovalec II, svetovalec I.
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih ter naslednje pogoje za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
agronomske, pravne, upravne, ekonomske ali druge podobne smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– usposobljenost za delo z osebnim
računalnikom,
– vozniški izpit za voznika motornega
vozila B kategorije,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.
K prijavi morajo kandidati priložiti:
– dokazilo o izobrazbi,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopija vozniškega dovoljenja,
– 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, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje in ne sme biti starejše od treh
mesecev,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in poskusnim delom 6 mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal na
sedežu Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1,
9240 Ljutomer.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo z zaprti ovojnici na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova
ulica 1, 9240 Ljutomer, z označbo: »Za
javni natečaj – svetovalec za kmetijstvo in
civilno zaščito.«
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Rok za prijavo je 8 dni od dneva javnega natečaja.
Izbran kandidat bo prejel upravno odločbo, neizbrani kandidati pa sklep, da niso
bili izbrani.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri pisno
obveščeni v roku 30 dni po končanem izbirnem postopku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel: 02/584-90-45 pri Ani Žnidarič.
Občina Ljutomer

praktičnim preverjanjem kandidatovega
znanja, kolikor bo to potrebno.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom. Delo se bo opravljalo na sedežu
Prometnega inšpektorata RS, Tržaška
cesta 19/a, 1000 Ljubljana in na območju
Republike Slovenije.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v
osmih dneh od dneva objave na naslov:
Ministrstvo za promet, Langusova ulica
4, 1535 Ljubljana, s pripisom »za javni natečaj PIRS, ne odpiraj – sklic na številko
112-12/2004/1-0023048«. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je
pravočasna, če je oddana na pošto zadnji
dan roka za prijavo.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dneva objave
tega javnega natečaja. O izbiri uradnika bo
izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidati, drugim kandidatom pa
bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Nataša Bešter, tel.
01/478-85-10.
Ministrstvo za promet
Prometni inšpektorat
Republike Slovenije

Ob-22034/04
V skladu s 56. in 58. členom Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) župan Občine Gorenja vas - Poljane objavlja
javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta
višji svetovalec za proračun, finance
in računovodstvo.
Prosto delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
višji svetovalec III, višji svetovalec II in višji
svetovalec I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu višji svetovalec III.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, so
pogoji za zasedbo delovnega mesta naslednji:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba ekonomske smeri,
– 5 let delovnih izkušenj,
– usposobljenost za delo z računalnikom (poznavanje dela s programskimi
orodji Word in Excel),
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– poznavanje predpisov s področja javnih financ in računovodstva,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) lahko za
delovno mesto kandidirajo tudi kandidati,
ki nimajo opravljenega državnega izpita
iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v
primeru izbora na delovno mesto navedeni
izpit opravili najkasneje v letu dni od imenovanja v naziv.
Pri izboru bodo imeli prednost kandidati
z univerzitetno izobrazbo ter opravljenim
državnim izpitom iz javne uprave in tisti, ki
bodo izkazali reference za delovne izkušnje
pri pripravi proračuna in zaključnega računa ter izdelavi bilanc.
Z izbranim kandidatom/kandidatko
bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom. Kandidati
morajo ponudbi poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev priložiti še naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo,
da kandidat/ka ni v kazenskem postopku
(izdaja jih Ministrstvo za pravosodje in ne
sme biti starejše od 3 mesecev).
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in življenjepisom pošljite najkasneje do 10. 9. 2004 na naslov Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224
Gorenja vas, s pripisom »prijava na javni
natečaj«. Kandidati bodo o izbiri obveščeni
v roku 8 dni po odločitvi.
Občina Gorenja vas - Poljane

Št. 112-12/2004/1-0023048 Ob-22035/04
Ministrstvo za promet, Prometni inšpektorat RS na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02
– ZDT-B) ter v skladu z 20. in 22. členom
Uredbe o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave
in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št.
22/04), objavlja prosto delovno mesto:
inšpektor za ceste v inšpekciji za ceste (delovno mesto šifra 8).
Delovno mesto inšpektor za ceste je
uradniško delovno mesto, ki se lahko
opravlja v nazivih inšpektor III, inšpektor
II ali inšpektor I. Javni uslužbenec na tem
delovnem mestu bo javne naloge izvrševal
v nazivu inšpektor III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– aktivno znanje uradnega jezika;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba gradbene smeri in najmanj 5 let
delovnih izkušenj;
– znanje dela z računalnikom;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit za inšpektorja.
Skladno z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02), lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita
iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v
primeru izbora na delovno mesto navedeni
izpit opravile najkasneje v letu dni po imenovanju v naziv.
Skladno z 12. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št.
56/02) se lahko prijavijo tudi kandidati, ki
še nimajo opravljenega strokovnega izpita
za inšpektorja, vendar morajo v tem primeru obvezno imeti opravljen strokovni izpit
iz upravnega postopka, strokovni izpit za
inšpektorja pa opraviti najkasneje v enem
letu od dneva imenovanja za inšpektorja.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
so razvidne delovne izkušnje;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga krajevno pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili navedeni v peti in šesti alinei
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da
ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma
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Št. 121-21/04
Ob-22055/04
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 56/02 in 110/02), županja Mestne
občine Ljubljana objavlja javni natečaj za
zaposlitev
pripravnika(ce) za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave
v mestni upravi v Službi za mednarodne
odnose.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati(ke) izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– biti morajo univerzitetni diplomirani
politologi;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee.
Od kandidatov pričakujemo še znanje
angleškega jezika in znanje uporabe računalnika.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati(ke) priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata(ke) ni sprožen
kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– dokazila oziroma potrdila o znanju angleškega jezika, kar izkazuje s potrdilom o
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opravljenem izpitu iz angleškega jezika v
okviru programa dodiplomskega študija
ali drugim ustreznim dokazilom oziroma
potrdilom.
Izbrani kandidat(ka) bo delo opravljal(a)
kot pripravnik(ca) za določen čas 10 mesecev v prostorih Službe za mednarodne odnose, Adamič-Lundrovo nabrežje 2.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za pravne,kadrovske in splošne zadeve – Kadrovska služba,
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, in
sicer v roku 8 dni od dneva te objave.
O izbiri bo izdana upravna odločba, ki
bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani. Odločbo o izbiri in sklepe o ne izbiri
bomo posredovali v 15 dneh po opravljenem natečajnem postopku.
Po dokončnosti odločbe o izbiri, bo z izbranim kandidatom(ko) sklenjena pogodba
o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s
polnim delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Alenka Žarkovič, tel.
306-11-56.
Mestna občina Ljubljana
Št. 020-08-1-70/04
Ob-22059/04
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
objavlja prosto delovno mesto:
višjega/e svetovalca/ke v Direktoratu
za okolje v Sektorju za varstvo narave.
Delovno mesto višjega/e svetovalca/ke
je uradniško delovno mesto, ki se lahko
opravlja v nazivih višji/a svetovalec/ka III,
II in I. Javni/a uslužbenec/ka bo naloge
opravljal/a v nazivu višji/a svetovalec/ka
III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne, naravoslovne ali druge
ustrezne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki bodo izkazovali poznavanje področja varstva narave in v povezavi s tem poznavanje
področja delovanja inštitucij Evropske unije
ter priprave in izvrševanja finančnih načrtov
ter Proračuna Republike Slovenije.
Predpisane delovne izkušnje za delovno mesto višjega svetovalca se skrajšajo
za eno tretjino v primeru, da kandidat ima
univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal na sedežu Sektorja za varstvo narave, na Einsilerjevi 6 v Ljubljani.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) lahko za
delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki
nimajo opravljenega državnega izpita iz
javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni
izpit opravile najkasneje v enem letu od
imenovanja v naziv.
Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg
dokazil o izpolnjevanju pogojev priložiti še
naslednja dokazila:
– fotokopija potrdila o doseženi izobrazbi;
– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
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– fotokopija delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba;
– izjava kandidata o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in da zoper kandidata ni
bil uveden kazenski postopek za naklepno
storjeno dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil naknadno);
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo
uvrščene v izbirni postopek. Natečajna
komisija bo v izbirnem postopku presojala
strokovno usposobljenost kandidatov na
podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, referenc, razgovorov in s preizkusom usposobljenosti.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo, Dunajska 48,
Ljubljana (s pripisom: Kadrovska služba;
za javni natečaj za višjega svetovalca) ali
na elektronski naslov suzana.rudez@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena
z elektronskim podpisom.
Kandidate 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
Ob-22065/04
Osnovna šola Bežigrad, Črtomirova
12, 1000 Ljubljana, tel. 01/437-14-88, faks
01/437-14-93, e-mail: posta.osbezigrad@guest.arnes.si, razpisuje prosti delovni
mesti
– učitelj FIZ, KEM in izbirnih predmetov urejanje besedil in multimedija,
računalničar organizator informacijskih
dejavnosti (tudi urejanje spletne strani
šole), nedoločen čas, polni delovni čas,
– učitelj razrednega pouka za poučevanje matematike v 5. razredu in za vodenje oddelka podaljšanega bivanja, določen čas, polni delovni čas, nadomeščanje
delavke na porodniškem dopustu.
Poskusno delo traja 3 mesece.
Pričetek dela 1. septembra 2004.
Kandidati za razpisano delovno mesto
morajo izpolnjevati pogoje iz Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96 in dalje).
Prošnje s kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter dokazili o izpolnjevanju pogojev pričakujemo
v 8 dneh od objave razpisa.
Nepopolnih in prepozno poslanih prošenj ne bomo obravnavali.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonskem roku.
Osnovna šola Bežigrad
Št. 1/04
Ob-22229/04
Javni zavod Notranjski regijski park,
Tabor 42 iz Cerknice, razpisuje delovno
mesto
direktorja,
ki opravlja funkcijo poslovnega direktorja in programskega direktorja. Direktor
vodi poslovanje zavoda, zastopa zavod in
odgovarja za zakonitosti dela zavoda ter
vodi strokovno delo zavoda in odgovarja
za strokovnost njegovega dela.
Kandidat mora za imenovanje izpolnjevati splošne zakonske pogoje, poleg splošnih pogojev mora kandidat izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti, ki so razvidne iz referenc o njegovem delu in zaposlitvah,
– dobro pozna območje Notranjskega
regijskega parka,
– da ima državljanstvo Republike Slovenije.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev, življenjepisom in kratkim programom
dela in razvoju zavoda, prosimo pošljite v
8 dneh po objavi razpisa na naslov Notranjski regijski park, Tabor 42, 1380 Cerknica,
s pripisom »Prijava za razpis direktorja«.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v
15 dneh po imenovanju kandidata in predhodni potrditvi kandidata na seji Občinskega sveta Občine Cerknice.
Notranjski regijski park

Druge objave
Št. 360-01/04-3214
Ob-22224/04
Popravek
V objavi javne ponudbe za oddajo nepremičnine v najem v lasti Občine Ljutomer, objavljene v Uradnem listu RS, št. 87
z dne 6. 8. 2004, Ob-21321/04, se v 6. in
7. točki besedilo »iz 10. točke« nadomesti
s pravilnim besedilom »iz 5. točke.«
Občina Ljutomer
Ob-21964/04
Likvidacijski upravitelj Hranilno kreditne
službe Kapela n.sol.o. – v prisilni likvidaciji, Kapelski vrh 5, 9252 Radenci, mag.
Milorad Vidović, Veščica 6a, 9000 Murska
Sobota v skladu s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti, Srg 2004/00166 z
dne 23. 4. 2004 objavlja
obvestilo upnikom in dolžnikom
1. Z dnem 23. 4. 2004 je na podlagi
odločbe Banke Slovenije z dne 1. 4. 2004
začet postopek prisilne likvidacije Hranilno
kreditne službe Kapela n.sol.o., Kapelski
vrh 5, 9252 Radenci.
2. Za likvidacijskega upravitelja je imenovan mag. Milorad Vidović, Veščica 6a,
9000 Murska Sobota.
3. Informacije dobe upravičene osebe
na tel. 02/53-0404-10 med 10. in 12. uro
vsak delavnik.
poziv upnikom in dolžnikom
4. Likvidacijski upravitelj poziva upnike,
da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju na naslov likvidacijskega
upravitelja v roku enega meseca od dneva
objave tega poziva. Prijavam je potrebno
priložiti listine, ki dokazujejo obstoj in višino terjatve.
5. Dolžnike pozivamo, da takoj poravnajo svoje obveznosti do družbe v likvidaciji.
HKS Kapela n.sol.o –
v prisilni likvidaciji
likvidacijski upravitelj
Ob-22230/04
V stečajnem postopku zoper stečajnega dolžnika Iskra Videomatika p.o., v stečaju, Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana,
ki se vodi pri Okrožnem sodišču v Ljublja-
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ni, pod opr. št. St 54/91, objavlja stečajna
upraviteljica

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 Marn Heidi, sedaj
neznanega prebivališča, izdaja po uradni
dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Marn Heidi, roj. 15. 10. 1972, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Dolenjska
cesta 57, 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.

javni poziv
stečajnim upnikom
Zaradi izvedbe zadnje delitve stečajne
mase v tem stečajnem postopku in zaradi
spremembe podatkov na strani upnikov
zaradi časovne odmaknjenosti od uvedbe
stečaja, pozivam vse stečajne upnike, ki so
jim priznane navadne terjatve, da sporočijo
naslednje podatke:
– poslovno banko s številko transakcijskega računa za nakazilo denarja,
– davčno številko,
– EMŠO (za fizične osebe) oziroma matična številka (za pravne osebe),
– morebitno spremembo upnikovega
naslova in ostalih podatkov.
Upnike pozivam, da podatke sporočijo
takoj, in sicer pisno na naslov Računovodstvo Marinka, Cesta Andreja Bitenca 68,
Ljubljana, ali na faks 01/518-13-17.
Po zaključenem stečajnem postopku
bodo denarna sredstva stečajnih upnikov
deponirana pri izbrani banki in bodo upnikom izplačana šele po predhodni poravnavi
bančnih stroškov.
Iskra Videomatika p.o., v stečaju
odv. Tatjana Rupel,
stečajna upraviteljica

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 2/05-08-21102-711/2003-14 Ob-21952/04
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 Jan Gregorja,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Jan
Gregorju, roj. 12. 3. 1966 s prijavljenim
stalnim prebivališčem na Barvarski stezi 5
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. 2/05-32-21102-412/2003-17 Ob-21953/04
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 Kovačič Draga,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Kovačič Dragu, roj. 28. 12. 1962, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani,

Jakčeva ulica 38, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-32-21102-550/2003-23 Ob-21954/04
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 Brenčur Zdenko,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Brenčur Zdenki, roj. 1. 8. 1971, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani,
Štihova ulica 25, 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. 209-449/2004
Ob-22006/04
Upravna enota Izola izdaja na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) v zadevi ugotavljanja
dejanskega stalnega prebivališča Majdanac
Klavdija, sedaj neznanega prebivališča, po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Petrak Mirjam iz Izole, Drevored
1. maja 6, tajnico Krajevne skupnosti Izola,
Halietum, Jagodje-Dobrava se postavi za začasno zastopnico stranki Majdanac Klavdiji,
rojeni 16. 4. 1969 v Kopru, s prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu Izola, Trinkova
ulica 3, sedaj neznanega prebivališča.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi sama stranka, njen zastopnik ali
pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-32-21102-579/2003-22 Ob-22007/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2.
2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča za Halkić Šemso,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Halkić Šemsi, roj. 15. 6. 1959, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Zelena
pot 17, 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. 2/05-32-21102-525/2003-17 Ob-22008/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
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Št. 2/05-32-21102-598/2003-15 Ob-22036/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2.
2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča za Razić Nebojšo,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Razić Nebojšu, roj. 8. 2. 1968, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Moškričeva ulica 40, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-05-02003-160/2002-3
Ob-22147/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in
33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS,
št. 65/95, 49/98 – odl. US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja
delovanja društva z imenom: Klub za mali
nogomet Črna vdova, z zadnjim znanim sedežem v Ljubljani, Celovška 287, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Klub za mali nogomet
Črna vdova, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu v Ljubljani, Celovška 287, se
postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler so podani
razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-026-36/2000-5
Ob-22148/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33.
členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št.
65/95, 49/98 – odl. US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z
dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Društvo orodjarjev Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem v
Ljubljani, Erjavčeva 15, po uradni dolžnosti,
naslednji sklep:
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1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Društvo orodjarjev
Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, 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 ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-026-35/2000-3
Ob-22149/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 65/95,
49/98 – odl. US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2.
2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Industrijsko gasilsko društvo
Color Medvode, z zadnjim znanim sedežem
v Medvodah, Cesta komandanta Staneta 4,
po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Industrijsko gasilsko
društvo Color Medvode, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu v Medvodah, Cesta
Komandanta Staneta 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 ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-407/2002-2
Ob-22150/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33.
členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št.
65/95, 49/98 – odl. US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z
dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Klub štipendistov
SOZD Iskra, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu v Ljubljani, Trg revolucije 3, po
uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Klub štipendistov
SOZD Iskra, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu Ljubljana Trg revolucije 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 ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-026-42/2000-4
Ob-22151/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29.
in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS,
št. 65/95, 49/98 – odl. US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja
delovanja društva z imenom: Smučarsko
društvo Viator, z zadnjim znanim sedežem
v Ljubljani, Celovška 166, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Smučarsko društvo
Viator, z zadnjim znanim sedežem na na-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
slovu v Ljubljani, Celovška 166, se postavi
Marko Aškerc, delavec Upravne enote
Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler so podani
razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-026-43/2000-5
Ob-22152/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33.
členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št.
65/95, 49/98 – odl. US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z
dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Društvo socialnih
delavcev Občine Ljubljana Moste Polje, z
zadnjim znanim sedežem v Ljubljani, Ob
Ljubljanici 36 a, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Društvo socialnih
delavcev Občine Ljubljana Moste Polje,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu v
Ljubljani, Ob Ljubljanici 36 a, 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. 2/05-06-026-64/2000-3
Ob-22153/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in
33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS,
št. 65/95, 49/98 – odl. US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja
delovanja društva z imenom: Filatelistični
klub Triglav, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Stari trg 2, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Filatelistični klub Triglav, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Stari 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 ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-162/2002-5
Ob-22154/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in
33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS,
št. 65/95, 49/98 – odl. US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja
delovanja društva z imenom: Športni klub
Obel, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Nade Ovčakove 1, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Športni klub Obel, z
zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Nade Ovčakove 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 ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-026-52/2000-4
Ob-22155/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33.
členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št.
65/95, 49/98 – odl. US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z
dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Planinsko društvo
Ig, z zadnjim znanim sedežem Ig, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Planinsko društvo Ig,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ig,
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.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-32/2004-5
Ob-22245/04
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 16. 8.
2004 na podlagi priglasitve koncentracije
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list
RS, št. 56/99; ZPOmK) odločil, da je priglašena koncentracija podjetij Emona Obala
Koper d.d., Zunanja in notranja trgovina, Pristaniška 12, Koper in Blagovno
transportni center terminal Sežana d.d.,
Partizanska cesta 79, Sežana, skladna s
pravili konkurence in da ji Urad ne bo nasprotoval.
Na podlagi nakupa vrednostnih papirjev bo Emona Obala Koper d.d. pridobila
večinski lastniški delež in s tem nadzor v
družbi Blagovno transportni center terminal
Sežana d.d.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in
drugih dostopnih podatkov Urad ugotavlja,
da v zvezi z obravnavano koncentracijo ni
izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-33/2004-7
Ob-22246/04
Urad RS za varstvo konkurence (Urad)
je 16. 8. 2004 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona
o preprečevanju omejevanja konkurence
(Uradni list RS, št. 56/99, 37/04; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija
družb Nova Kreditna banka Maribor d.d.,
Vita Kraigherja 4, Maribor (v nadaljevanju: NKBM) in Poštna banka Slovenije
d.d., Vita Kraigherja 5, Maribor (v nadaljevanju: PBS), skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.
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Koncentracija se bo izvedla s prenosom lastništva 170.964 oziroma 55% delnic PBS, ki so v lasti Republike Slovenije,
na NKBM preko dokapitalizacije NKBM s
stvarnim vložkom. Na ta način bo NKBM
pridobila v družbi PBS možnost odločilnega vpliva na glasovanje ali sklepe organov
podjetja, kar predstavlja pridobitev nadzora
in koncentracijo v smislu drugega in tretjega odstavka 11. člena ZPOmK.
Združeni tržni deleži v koncentraciji udeleženih bank na segmentu storitev, nudenih
fizičnim in pravnim osebam, ne presegajo
deležev, ki bi pomenili ustvarjanje ali krepitev prevladujočega tržnega položaja. Na
podlagi podatkov iz priglasitve in drugih
dostopnih informacij Urad ugotavlja, da
ob upoštevanju stanja konkurence na trgih bančno-finančnih storitev in relativne
odprtosti trga za vstop novih ponudnikov
(potencialna konkurenca) ter možnosti novih, alternativnih poti dostopa do storitev,
v primeru obravnavane koncentracije ni
izkazan resen sum o neskladnosti s pravili
konkurence. Koncentracija ne bo ustvarjala
oziroma krepila prevladujočega položaja, ki
bi hkrati pomenil zmanjšanje ali onemogočanje učinkovite konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

službi družbe vsak delavnik, v času od 13.
do 14. ure.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihov zastopnik ali pooblaščenec, ki 5 dni
pred skupščino pisno prijavi svojo udeležbo. Udeležba se prijavi v splošni službi
družbe, Ob Mahovniški 11,Kočevje.
O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno z dvigom rok.
Pozivam udeležence, da se prijavijo na
sedežu družbe najmanj pol ure pred pričetkom skupščine. Udeležence skupščine se
vpiše v seznam udeležencev.
Gramiz, d.d., Kočevje
uprava družbe
Branko Oberč

Objave
gospodarskih družb
Ob-22009/04
Na podlagi drugega odstavka 50. člena
Zakona o prevzemih, uprava družbe Color,
d.d., Medvode obvešča javnost, da je Agencija za trg vrednostnih papirjev dne 9. 8.
2004 izdala odločbo št. 171/78/AG-04-(525)
o ugotovitvi uspešnosti javne ponudbe za
odkup delnic ponudnika Helios, sestavljeno
podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.
d., Količevo 2, Domžale.
Color, d. d., Medvode
uprava družbe

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-21962/04
Direktor družbe AS Domžale Remont,
d.o.o. Domžale Anton Žnidar, družba je
vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
pod številko 1/26187/00, skladno z določbo
454. člena Zakona o gospodarskih družbah
objavlja naslednje sklepe:
1. sklep: dosedanji osnovni kapital v višini 70,510.000 SIT se zniža za 62,590.000
SIT tako, da bo novi osnovni kapital znašal
7,920.000 SIT. Znižanje osnovnega kapitala se izvede zaradi umika lastnih poslovnih
deležev.
2. sklep: upnike pozivamo, da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z
zmanjšanjem osnovnega kapitala.
AS Domžale Remont, d.o.o. Domžale
direktor
Anton Žnidar

Ob-21963/04
Družba BMZ UNICOM d.o.o., Ceneta
Štuparja 151, 1231 Ljubljana – Črnuče je
dne 5. 5. 2004 sprejela
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe
Osnovni kapital družbe B.M.Z. UNICOM
d.o.o. se zniža in sedaj znaša 2,333.083
SIT.
Upnike se poziva, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Odvetnica
Tita Koder – Nikolič

Sklici skupščin
Ob-22303/04
Preklic
Družba SCT industrija apna Kresnice
d.d., Kresnice 14, 1281 Kresnice preklicuje sklic 5. redne skupščine družbe SCT
industrija apna Kresnice d.d, ki jo je sklicala uprava družbe SCT industrija apna
Kresnice d.d. za dne 24. 8. 2004 ob 8. uri
in je bila objavljena v Ur. l. RS, št. 80 z dne
23. 7. 2004.
SCT industrija apna Kresnice d.d
Franc Lipolt
direktor
Ob-21977/04
Na podlagi določbe 18. člena Statuta
družbe Gramiz, d.d. Kočevje sklicujem
10. zasedanje skupščine
družbe Gramiz, d.d. Kočevje,
ki bo v torek, dne 21. 9. 2004 s pričetkom ob 9. uri na sedežu družbe Gramiz
d.d. Ob Mahovniški cesti 11, Kočevje z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev predsednika in dveh
preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik in
dva preštevalca glasov.
Seji prisostvuje izbrani notar.
2. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2003 z mnenjem revizijske hiše
in nadzornega sveta k letnemu poročilu
ter razrešnica članom nadzornega sveta
in uprave.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilo za leto 2003 in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu.
Dobiček v višini 2,166.113,79 SIT se razporedi v rezerve.
b) Upravi in nadzornemu svetu Gramiz
d.d. skupščina za leto 2003 podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje nadzornega sveta: predlog sklepa: zaradi poteka mandata dosedanjim članom nadzornega sveta dne 18. 12.
2004 se z istim dnem imenujejo novi predlagani člani nadzornega sveta.
4. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Predlog sklepa: za revizorja se imenuje
predlagana revizijska hiša ITEO Abeceda
d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled v splošni
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Ob-21998/04
Na podlagi 35. člena Statuta družbe Pohištvo Brežice, d.d. sklicujem
10. sejo skupščine
družbe Pohištvo Brežice, proizvodnja
in prodaja pohištva d.d., Aškerčeva
ulica 7, Brežice
ki bo 23. 9. 2004 ob 11. uri na sedežu
družbe v Brežicah.
Dnevni red:
1. Otvoritev 10. seje skupščine delniške
družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev
delovnih teles.
Uprava in nadzorni svet predlagata
sprejem naslednjega sklepa:
1.1. Za predsedujočo skupščine se imenuje Ada Gole Grandovec, za preštevalca
glasov pa Janez Vovk in Snežna Bukovec.
1.2. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom za leto 2003 in odločitvijo uprave o
načinu pokrivanja izgube iz leta 2003.
2.1. Uprava je skupščini predložila Letno
poročilo za leto 2003 z mnenjem revizorja
in pisno poročilo nadzornega sveta delniške
družbe, s katerim le-ta sprejema Letno poročilo družbe za leto 2003 in daje pozitivno
stališče k revizijskemu poročilu.
2.2. Čisti poslovni izid iz poslovanja je
bil negativen in je znašal 176.579 tisoč
SIT, kar je vplivalo na znižanje kapitala.
Po sklepu uprave je bil pokrit v breme prenesenega čistega poslovnega izida v višini
13.870 tisoč SIT in drugih rezerv iz dobička
v višini 162.709 tisoč SIT.
2.3. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata
sprejem naslednjega sklepa: skupščina
upravi in nadzornemu svetu podeljuje
razrešnico.
3. Seznanitev z izvolitvijo člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z izvolitvijo Jalovec Roberta za člana nadzornega sveta, kot predstavnika delavcev.
Štiriletni mandat prične teči 5. 10. 2004.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2004.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: za revidiranje računovodskih
izkazov za leto 2004 se imenuje revizijska
hiša Dinamic, d.o.o.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniško knjigo in ki pisno prijavo
osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo
družbi najkasneje 3 dni pred skupščino.
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Udeležence pozivamo, da vsaj uro pred
začetkom skupščine v sprejemni pisarni
prevzamejo gradivo in glasovnice.
Glasuje se z glasovnicami, osebno ali
po pooblaščencu.
Gradivo za skupščino, s predlogi sklepov, je na vpogled vsem delničarjem vsak
delovni dan od 9. do 12. ure v tajništvu
družbe.
Predlogi delničarjev: vabljene prosimo,
da svoje morebitne predloge sklepov k posameznim točkam dnevnega reda ali predloge glede dnevnega reda, za katere želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi
delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine.
Pohištvo Brežice, d.d.
uprava
Ob-21999/04
Na podlagi statuta delniške družbe Resevna, Trgovina in storitve, d.d., Mestni
trg 3, 3230 Šentjur, sklicujemo
7. sejo skupščine delničarjev,
ki bo dne 21. septembra 2004 ob 12.
uri na sedežu družbe v Šentjurju, Mestni
trg 3.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
po predlogu uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Nikolaj Peter Gorinšek, za
preštevalca glasov pa Marija Vodenik in
Ivanka Boršič. Na seji bo prisoten vabljeni
notar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2003 in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila
za leto 2003 ter podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe za leto 2003
in poročilom nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila družbe za leto 2003.
Podeli se razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero skupščina potrjuje in
odobrava delo teh dveh organov družbe v
letu 2003.
3. Ugotovitev izteka mandata članu
nadzornega sveta Štajnpihler Radovanu in
imenovanje novega člana za 4 letno mandatno obdobje.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
novega člana nadzornega sveta Saša Zelenoviča.
4. Imenovanje revizorja družbe za leto
2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2004 imenuje družba Abeceda
d.o.o., Celje.
Gradivo za skupščino je zainteresiranim
delničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu družbe v Šentjurju, Mestni trg 3, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki najkasneje 3 dni pred skupščino pisno prijavijo
družbi svojo udeležbo na skupščini. Pooblaščence prosimo, da k prijavi predložijo
tudi pravilno izpolnjena pisna pooblastila.
Prijavljene udeležence prosimo, da pridejo na zasedanje skupščine vsaj pol ure
pred začetkom in s podpisom potrdijo svojo
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udeležbo v listi udeležencev ter prevzamejo glasovalne lističe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z
istim dnevnim redom ob 13. uri. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Nasprotni predlogi delničarjev
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine podajo upravi družbe
pisno utemeljen nasprotni predlog k posameznim točkam dnevnega reda. Uprava in nadzorni svet bosta sprejela svoja
stališča k nasprotnim predlogom v desetih
dneh po objavi sklica skupščine in o tem
obvestila delničarje z objavo v časopisu
Novi tednik.
Resevna,
Trgovina in storitve, d. d.
uprava
Št. 14
Ob-22021/04
Na podlagi točke 8.1. Statuta družbe
Ljutomerčan, kmetijstvo in predelava
d.d., s sedežem v Ljutomeru, Kidričeva
ulica 2, uprava družbe sklicuje
7. redno skupščino delničarjev,
ki bo v petek, dne 24. 9. 2004, ob 12.
uri na sedežu družbe v Ljutomeru, Kidričeva ul. 2.
I. Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Imenujejo se organi skupščine:
– za predsednika skupščine se imenuje
Maksimiljan Indihar,
– za preštevalki glasov se imenujeta
Breda Gerič in Janja Šterman.
Skupščina se seznani, da seji prisostvuje notar mag. Andrej Rošker iz Murske Sobote za sestavo notarskega zapisnika.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila uprave in revizijskega poročila za leto
2003.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s pismenim poročilom nadzornega sveta z
dne 29. 7. 2004, ki se nanaša na preveritev
poročila družbe za leto 2003.
3. Obravnava in sprejem predloga
sklepa o uporabi bilančnega dobička iz
leta 2003.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta bilančni dobiček iz leta 2003 v višini
40,848.857,75 SIT ostane nerazporejen.
4. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za leto 2003.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se podeli razrešnica direktorju družbe in celotnemu nadzornemu
svetu za poslovanje iz leta 2003.
5. Določitev nagrade članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta članom nadzornega
sveta pripada za udeležbo na seji plačilo,
in sicer predsedniku 30.000 SIT bruto, članoma pa 25.000 SIT bruto.
6. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2004 imenuje
ITEO – Abeceda podjetje za revizijo in sorodne storitve d.o.o. Ljubljana, Kotnikova 28.
7. Sprejem sprememb statuta družbe
Ljutomerčan d.d.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo predlagane spremembe statuta družbe Ljutomerčan
d.d.
II. Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najkasneje tri dni pred skupščino upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo in so vpisani kot delničarji v KDD na dan 1. 9. 2004.
Prijava zastopnikov ali pooblaščencev bo
veljavna, kolikor bo v navedenem roku s
pisno prijavo predloženo tudi pooblastilo,
ki ostane shranjeno v družbi. Delničarji,
oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z
osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki
pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino
pol ure pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic.
III. Predlogi delničarjev
Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine s priporočeno poštno pošiljko pošljejo upravi utemeljene nasprotne
predloge in dopolnilne predloge k dnevnemu redu.
IV. Vpogled gradiva
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled delničarjem v tajništvu na sedežu
družbe vsak delavnik od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine med 13.
in 15. uro.
Ljutomerčan,
kmetijstvo in predelava, d.d.
uprava – direktor
Ob-22061/04
Na podlagi določb Statuta delniške
družbe Emona blagovni center – plus,
družba pooblaščenka, d.d., Ljubljana in v
skladu z določbami Zakona o gospodarskih
družbah sklicuje uprava – direktor
6. skupščino
delniške družbe Emona blagovni
center – plus, družba pooblaščenka
d.d., Ljubljana,
ki bo v torek, dne 23. 9. 2004 ob 13. uri
v poslovnih prostorih Emone Efekte d.o.o.,
Stegne 21 C/II. nadstropje, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
navzočnosti ter izvolitev teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli
predsedujočega skupščine in verifikacijsko komisijo. Seji prisostvuje vabljena
notarka.
2. Obravnava poročila nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Emona blagovni center – plus,
družba pooblaščenka, d.d., Ljubljana skupaj s stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila za poslovno leto 2003 ter
sprejem sklepa o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila družbe Emona blagovni
center – plus, družba pooblaščenka, d.d.,
Ljubljana skupaj s stališčem nadzornega
sveta do revizijskega poročila za poslovno
leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2003.
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3. Prenehanje mandata dosedanjima
članoma nadzornega sveta predstavnikov
delničarjev in imenovanje novih članov.
Predlog sklepa:
– skupščina se seznani z odstopom
članov nadzornega sveta Igorja Štambuka
in Marije Jakič in ugotavlja, da jima na podlagi podanih odstopnih izjav z dnem 23. 9.
2004 preneha članstvo v nadzornem svetu
družbe;
– na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje, namesto dosedanjih članov
nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev, Matjaža Kristana in Marijo Gričar,
za mandatno obdobje od 23. 9. 2004 do
31. 8. 2007.
3. Sprejem sklepa o pričetku postopka
redne likvidacije družbe Emona blagovni
center – plus, družba pooblaščenka, d.d.,
Ljubljana in o imenovanju likvidacijskega
upravitelja.
Predlogi sklepov:
3.1. Skladno s Statutom delniške družbe Emona blagovni center – plus, družba
pooblaščenka, d.d., Ljubljana in predlogom
nadzornega sveta družbe, se za družbo
Emona blagovni center – plus, družba pooblaščenka, d.d., Ljubljana prične postopek
likvidacije družbe in sicer po postopku rednega prenehanja družbe po določbah ZGD
zato, ker ni več poslovnega interesa.
3.2. Za likvidacijska upravitelja se
imenujeta Štambuk Igor in Jakič Marija,
ki soglasno sprejemata sklepe, vodita in
zastopata družbo.
3.3. Likvidacijskima upraviteljema pripada nagrada, in sicer vsakemu v višini
treh minimalnih plač bruto plač. Nagrada
se izplača v enem znesku pred zaključkom
likvidacije.
3.4. Likvidacijska upravitelja morata pisno poročati skupščini o poteku likvidacije v
smislu 384. člena ZGD.
3.5. Upnike se z objavo sklepa o likvidaciji družbe po postopku rednega prenehanja
s to objavo obvesti, da v roku 30 dni po objavi sklepa o likvidaciji prijavijo svoje terjatve likvidacijskima upraviteljema na naslov:
Igor Štambuk, Zaprice 2, 1240 Kamnik ali
Marija Jakič, Želimlje 18, 1291 Škofljica.
3.6. Likvidacijskemu upravitelju skupščina nalaga vnovčitev premoženja družbe.
3.7. Z dnem vpisa likvidacijskega postopka v sodni register se firma družbe
spremeni tako, da se glasi: »Emona blagovni center – plus, družba pooblaščenka,
d.d., Ljubljana – v likvidaciji«.
4. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004 (do vpisa likvidacije v sodni register) in likvidacijo družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za poslovno leto 2004 (do vpisa likvidacije
v sodni register) in likvidacijo družbe imenuje revizijska hiša ITEO – Abeceda d.o.o.,
Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
se pisno prijavijo (osebno ali s priporočeno
pošiljko) najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine na sedežu družbe ali se
prijavijo osebno po predhodni najavi Jani
Por na tel. 031/345-936.
Udeležence vabimo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine in sicer najmanj 30 minut pred

4. Sprememba sedeža in poslovnega
naslova družbe.
Predlog sklepa: sedež družbe je v Ljubljani. Poslovni naslov družbe se spremeni in
je odslej Šmartinska 32, Ljubljana.
5. Sprememba dejavnosti družbe.
Predlog sklepa:
Dejavnost družbe se spremeni tako, da
se razširi z naslednjimi dejavnostmi:
14.110 Pridobivanje okrasnega in gradbenega kamna
14.210 Pridobivanje gramoza in peska
20.100 Žaganje in skobljenje lesa in impregniranje lesa
20.300 Stavbno mizarstvo
20.400 Proizvodnja lesene embalaže
45.110 Rušenje objektov in zemeljska
dela
45.120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje
45.210 Splošna gradbena dela
45.220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela
45.230 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov
45.240 Gradnja vodnih objektov
45.250 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok
45.310 Električne inštalacije
45.320 Izolacijska dela
45.330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije
45.340 Druge inštalacije pri gradnjah
45.410 Fasaderska in štukaterska dela
45.420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva
45.430 Oblaganje tal in sten
45.441 Steklarska dela
45.442 Pleskarska dela
45.450 Druga zaključna gradbena dela
45.500 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem skupaj z upravljavci strojev
60.240 Cestni tovorni promet
63.210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu
63.400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij
65.230 Drugo finančno posredništvo,
d. n.
73.102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije
74.201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje
74.202 Prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje
74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje
74.204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje
74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje
74.700 Čiščenje objektov in opreme
74.871 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov
74.872 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.
6. Sprejem sprememb in dopolnitev
statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlaganem besedilu.
7. Izvolitev članov nadzornega sveta.

začetkom skupščine, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
30 minut za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. Na ponovno sklicanem zasedanju
skupščine bo skupščina veljavno odločala,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem Emona blagovni
center – plus d.d., Ljubljana, v Ljubljani,
Šmartinska c. 102, vsak ponedeljek in torek
med 10. in 12. uro po predhodni najavi na
tel. 031/345-936 Por Jana ali 041/768-396
Božidar Fabjan.
Emona blagovni center – plus,
družba pooblaščenka, d.d., Ljubljana
uprava – direktor
Ob-22217/04
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe uprava S
– Naložbe, d.d. – v likvidaciji sklicuje
skupščino
družbe S – Naložbe, družba za
upravljanje naložb, d.d. – v likvidaciji
Skupščina bo v torek 21. 9. 2004 ob 10.
uri na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska
9, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine in preštevalca glasov po
predlogu uprave.
2. Sprejem sklepa o nadaljevanju družbe.
Predlog sklepa:
1. Postopek prenehanja in redne likvidacije družbe, začet na podlagi sklepa
skupščine z dne 19. 9. 2003, se ustavi.
2. Družba deluje oziroma posluje dalje.
3. Spremeni se tip zastopnika družbe,
tako da likvidacijski upravitelj oziroma likvidator družbe Davor Dubokovič od dneva
sprejema tega sklepa dalje deluje kot direktor družbe.
4. Likvidacijski upravitelj je upravičen
do povračila stroškov in plačila za svoje
delo.
5. Od dneva sprejema tega sklepa družba preneha v nazivu firme in skrajšane firme uporabljati pristavek »– v likvidaciji«.
3. Sprememba firme in skrajšane firme
družbe.
Predlog sklepa: firma družbe se spremeni, tako da se po novem glasi: G1, poslovne storitve, d.d.
Skrajšana firma družbe se spremeni,
tako da se po novem glasi: G1 d.d.
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Predlog sklepa: skupščina za člane
nadzornega sveta izvoli Daniela Viljevca,
Ani Ferjan in Teo Švigelj.
8. Razrešnica upravi in članom nadzornega sveta in odpoved zahtevkom.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
razrešnico upravi družbe in članom nadzornega sveta za leto 2003 in ugotavlja,
da družba nima nobenih odškodninskih
zahtevkov zoper člane uprave ali nadzornega sveta družbe.
Gradivo za skupščino, vključno s predlaganimi spremembami statuta je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, od objave sklica do dneva zasedanja skupščine,
vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pogoj za udeležbo in izvrševanje glasovalne pravice na skupščini je, da delničar
svojo udeležbo pisno prijavi, tako da družba njegovo prijavo prejme vsaj tri dni pred
skupščino.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopniki pa z dokazilom o zakonitem zastopanju (izpis iz sodnega registra).
S – Naložbe, d.d. – v likvidaciji
uprava družbe
Ob-22247/04
Skladno določbam ZGD, Statuta družbe
(člen 7.3) družbe Lesonit d.d., Ilirska Bistrica, uprava družbe sklicuje
13. skupščino
družbe Lesonit d.d., Ilirska Bistrica
ki bo dne 5. 10. 2004 ob 10. uri v sejni
sobi družbe Lesonit d.d., Ulica Nikola Tesla 11, Ilirska Bistrica z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in imenovanje delovnih teles,
potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa k 1. točki dnevnega
reda:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se imenuje
odv. mag. Gorazd Bunta Južina.
Za nadzornike glasovanja se izvolijo
God Lilijana, Grahor Jožef.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar
Aleksander Ternovec iz Ilirske Bistrice.
Potrdi se predlagani dnevni red.
Predlagatelja: nadzorni svet in uprava.
2. Pooblastilo družbi da skladno določbam 240. člen ZGD pridobiva lastne delnice
in odobritev izvršenih nakupov/pridobitev
lastnih delnic po 240/1 členu alinea 6 glede na nameravano preoblikovanje delniške
družbe v družbo z omejeno odgovornostjo
(univerzalno pravno nasledstvo), pooblastilo upravi družbe da umakne lastne delnice
brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju
osnovnega kapitala.
Predlog sklepa k 2. točki dnevnega
reda: skupščina pooblašča družbo za pridobivanje in pridobitev lastnih delnic ki velja do največ 18 mesecev po najvišji nakupni ceni 3.600 SIT neto in najnižji ceni 1.000
SIT neto pri čemer družba ne more pridobiti
več delnic kot znaša 10% osnovnega kapitala družbe. Skupščina odobri že izvršene
nakupe lastnih delnic družbe kot izvršene
pred sprejemom tega sklepa in izvršenih
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zaradi preoblikovanje d.d. v d.o.o. skladno z 240/1 členom alinea 6 ZGD. Uprava
družbe je pooblaščena da brez sklepanja
o zmanjšanju osnovnega kapitala umakne
pridobljene lastne delnice.
Predlagatelja: nadzorni svet in uprava.
3. Statusno preoblikovanje delniške
družbe v družbo z omejeno odgovornostjo, sprememba firme in sedeža družbe,
sprememba dejavnosti družbe, razrešitev
dosedanje uprave družbe in imenovanje
nove uprave-poslovodstva družbe, razrešitev članov nadzornega sveta, menjalno
razmerje dosedanjih lastnikov delnic za
poslovne deleže-osnovne vložke, izjava
družbe, da tistim delničarjem, ki nasprotujejo preoblikovanju, preko zapisnika
ponuja, da bo pridobila njihove s preoblikovanjem določene poslovne deleže za
ustrezno odškodnino.
Predlog sklepa k 3. točki dnevnega
reda:
A) Delniška družba: Lesonit d.d., Ilirska
Bistrica se preoblikuje v družbo z omejeno
odgovornostjo kot sledi:
Firma družbe glasi: Lesonit, lesno kemična industrija, d.o.o.
Skrajšana firma družbe glasi: Lesonit
d.o.o.
Sedež družbe je: Ilirska Bistrica.
Poslovni naslov družbe je: Ulica Nikola
Tesla 11, 6250 Ilirska Bistrica.
Spremeni se dejavnost družbe, ki po
spremembi glasi:
20.100 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa
20.200 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in
drugih plošč
20.300 Stavbno mizarstvo
20.400 Proizvodnja lesene embalaže
20.510 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa
24.660 Proizvodnja drugih kemičnih
izdelkov
36.120 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega
36.130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega
36.140 Proizvodnja drugega pohištva
40.300 Oskrba s paro in toplo vodo
45.310 Električne inštalacije
45.330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije
51.120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij
51.130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala
51.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in naprav,
drugih kovinskih izdelkov
51.530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo
51.550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi
51.560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki
52.440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo
55.510 Dejavnost menz
55.520 Priprava in dostava hrane (catering)
63.120 Skladiščenje
65.210 Finančni zakup (leasing)
65.220 Drugo kreditiranje
70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg

70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem
71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
72.300 Obdelava podatkov
72.400 Omrežne podatkovne storitve
74.110 Pravno svetovanje
74.120 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
74.201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje
74.202 Prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje
74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje
74.204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje
74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Družbeniki sprejmejo Družbeno pogodbo družbe Lesonit d.o.o. v priloženi obliki, ki v celoti nadomesti dosedanji Statut
družbe.
Namesto obstoječe uprave, ki se s sprejemom tega sklepa razreši se imenuje novo
poslovodstvo – uprava družbe, za obdobje
štirih let, in sicer:
– predsednik uprave je Giorgio Barzazi,
– član uprave je Enzo Cainero,
– član uprave je Egon Bratož,
Mandat članom nadzornega sveta preneha z ukinitvijo nadzornega sveta z dnem
sprejema tega sklepa.
Osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo znaša 573,016.000 SIT.
Vsak družbenik, ki je na dan zasedanja
te skupščine lastnik najmanj 14 delnic družbe Lesonit d.d., prejme za vsako delnico
družbe Lesonit d.d., (ki nominalno znaša
1.000 SIT) poslovni delež-osnovni vložek
v družbi z omejeno odgovornostjo v višini večkratnika vrednosti 1.000 SIT pomnoženega s številom delnic dotedanjega
delničarja.
Kolikor za preoblikovanje delniške
družbe v družbo z omejeno odgovornostjo
po tem sklepu ne bodo glasovali vsi delničarji, bo odločitev sprejeta z večino 9/10
delničarjev.
Družba izjavlja, da tistim delničarjem,
ki nasprotujejo preoblikovanju, preko zapisnika ponuja, da bo pridobila njihove s
preoblikovanjem določene poslovne deleže
za ustrezno odškodnino.
Lesonit d.o.o. je pravna naslednica
družbe Lesonit d.d. in vstopa v vsa njena
pravna razmerja.
Predlagatelja: nadzorni svet in uprava.
Udeležba in pogoji za udeležbo na seji
skupščine
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenci
in zastopniki kolikor so vpisani v delniško
knjigo in, če svojo udeležbo pisno prijavijo
družbi tako, da njihova prijava prispe na
sedež družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Udeležba se prijavi osebno na sedežu
družbe, po telefaksu, telegramu ali s priporočeno pošto.
Vse udeležence se poziva, da se ob
prihodu na skupščino vsaj pol ure pred začetkom seje, prijavijo z osebno izkaznico
ali drugim identifikacijskim dokumentom
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in s podpisom potrdijo svojo prisotnost na
skupščini.
Pooblaščenci delničarjev so dolžni
predložiti pisno pooblastilo, zakoniti zastopniki pa tudi izpis iz sodnega registra
pooblastitelja.
Celotno gradivo za skupščino skupaj s
predlogom nove Družbene pogodbe družbe z omejeno odgovornostjo je na vpogled
na sedežu družbe, (tajništvo), 30 dni pred
dnevom skupščinskega sklica, vsak delavnik med 10. in 11. uro.
Delničarji, ki želijo, da bi bili njihovi
eventualni nasprotni predlogi predhodno
objavljeni v skladu z zakonom, morajo
predlog podati v pisni obliki z obrazložitvijo
upravi v roku enega tedna po objavi sklica
skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic skupščine isti
dan ob 10.30 v istih prostorih z enakim
dnevnim redom. Skupščina ob naknadnem sklicu veljavno odloča ne-glede na
višino na zasedanju zastopanega osnovnega kapitala.
Lesonit d.d., Ilirska Bistrica
uprava družbe

Objava sklepov skupščin
Ob-22227/04
Na podlagi 66. člena Zakona o trgu
vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99)
Pravil Ljubljanske borze in določb sklepa o
podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb, družba Unitas armature,
d.d. Ljubljana, Celovška 224, objavlja obvestilo o izvedeni 7. seji skupščine delniške
družbe Unitas d.d. in sprejetih sklepih.
Skupščina je bila v petek, 13. 8. 2004,
ob 13. uri na sedežu družbe.
Na skupščini so bili udeleženi delničarji
in pooblaščenci, ki imajo 136.968 delnic,
kar predstavlja 82,80% osnovnega kapitala družbe
Sprejeti so bili naslednji sklepi:
Sprejeti sklep št. 2: po ugotovitvi sklepčnosti se za predsednika skupščine imenuje Danica Klemenc, za preštevalca glasov
pa Daniela Miškovič in Izidor Cerar. Seji
je prisostvovala vabljena notarka Erika
Branislej.
Sprejeti sklep št. 3: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2003,
z mnenjem revizorja in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila.
Sprejeti sklep št. 4: na predlog uprave in
nadzornega sveta ostane bilančni dobiček
iz leta 2003 v višini 162,802.872,02 SIT,
nerazporejen.
Skupščina daje upravi in nazornemu
svetu razrešnico za njuno delo v letu 2003.
Prisotni delničar Branko Jeromel je
zoper sklep najavil vložitev izpodbojne
tožbe.
Sprejeti sklep št. 5: na predlog uprave
in nadzornega sveta skupščina sprejme
predlagane spremembe in dopolnitve Statuta družbe.
Sprejeti sklep št. 6: na predlog nadzornega sveta se zaradi poteka mandata Logar Metodu in prošnje po razrešitvi Krumpak Draga, z dnem sprejema tega sklepa
za obdobje 4 let v nadzorni svet družbe
imenujeta Ksenija Gašperšič, univ. dipl.
ek. in Ciril Logar, univ. dipl. prav.

Skupščina se seznani s članom nadzornega sveta, predstavnikom delavcev, ki je
Stane Leskošek.
Sprejeti sklep št. 7: za revizorja družbe
za poslovno leto 2004 se imenuje revizijsko
družbo KPMG Slovenija, d.o.o.
Unitas armature, d.d.
uprava družbe

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 24/2003
Os-21965/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 24/2003 dne 5. 8. 2004 v stečajnem postopku nad dolžnikom Boutique F, Frančiška Valič s.p., Bukovica 1, Ribnica.
Po pravnomočnost sklepa se odreja
izbris dolžnika iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 8. 2004
St 48/2004
Os-21966/04
To sodišče je pod opr. št. St 48/2004
potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom
Klem Commerce d.o.o. Maribor, Počehova 14/a, Maribor in njegovimi upniki,
ki glasi:
Razred 1 – razred izločitvenih upnikov,
katerih položaj se po potrditvi prisilne poravnave ne spremeni in se poplačajo v
višini 100% od ugotovljene terjatve v rokih,
kot izhaja iz leasing pogodb.
Razred 2 – razred ločitvenih upnikov,
katerih položaj se po potrditvi prisilne
poravnave ne spremeni in gre za 100%
poplačilo.
Razred 3 – razred upnikov – delavcev
po 160. členu ZPPSL, katerih položaj se po
potrditvi prisilne poravnave ne spremeni, ki
se poplačajo v višini 100% od ugotovljene
terjatve v roku enega leta po pravnomočno
potrjeni prisilni poravnavi brez obresti.
Razred 4 – razred upnikov, ki se poplačajo v višini 20% od ugotovljene terjatve v
roku enega leta po pravnomočno potrjeni
prisilni poravnavi, z obrestmi po 1,5% obrestni meri od 18. 3. 2004.
Pogoji prisilne poravnave ter odstotki in
roki poplačila terjatev za vsakega od razredov se nahajajo v načrtu finančne reorganizacije, ki jo je predložil dolžnik.
Seznam upnikov, katerih terjatve so
ugotovljene z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov njihovih terjatev se
nahajajo v sklepu o prisilni poravnavi.
Prisilna poravnava nad zgoraj navedenim dolžnikom je postala pravnomočna dne
6. 8. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 8. 2004
St 6/2003
Os-21967/04
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika T-TEL, Telekomunikacije, trgovina in storitve d.o.o., Brunov drevored 13, Tolmin dne 10. 8. 2004
sprejelo sklep:
Skrajšani stečajni postopek nad dolžnikom T-TEL, Telekomunikacije, trgovina in
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storitve d.o.o., Brunov drevored 13, Tolmin,
se zaključi.
Pravnomočni sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register
Okrožnega sodišča v Novi Gorici pod št.
1/03913/00, matična številka 1414984.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa
v sodni register dolžnik preneha in se izbrišejo predhodni vpisi v zvezi s stečajnim
postopkom.
Pravni pouk:
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo na Višje sodišče v Kopru v 15 dneh od
objave tega sklepa. Morebitno pritožbo se
vloži pisno v dveh izvodih pri tukajšnjem
sodišču.
Zoper ta sklep se lahko stečajni dolžnik
pritoži na Višje sodišče v Kopru v 8 dneh od
prejema pisnega odpravka tega sklepa oziroma od dne, ko je bil sklep nabit na sodno
desko. Morebitno pritožbo se vloži pisno v
dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 8. 2004
St 26/2004
Os-22022/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 26/2004 z dne 14. 7. 2004 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
IBL Sistemi, gradnja investicijskih objektov d.d., Ljubljana, Železna cesta 18,
Ljubljana in njegovimi upniki.
Ugotovi se, da se je dolžnik s prisilno
poravnavo zavezal upnikom plačati njihove
terjatve, in sicer:
– terjatve razreda 1: se poplačajo v
denarju v višini 20% njihove vrednosti, oziroma 80% odpis, pri čemer se zmanjšana
terjatev poplača v roku 1 leta od pravnomočno potrjene prisilne poravnave,
– terjatve razreda 2: odpust celotne obveznosti iz naslova zamudnih obresti, to je
odpis terjatve v znesku 84,761.002,50 SIT.
Glavnica v znesku 74,591.875,13 SIT se
poplača v denarju v višini 20% njene vrednosti v roku 1 leta od pravnomočno potrjene prisilne poravnave,
– terjatev razreda 3: se pod odložnim
pogojem potrjene prisilne poravnave konvertira v lastniški kapital.
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 23. 2. 2004 kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v
šesti koloni (priznane terjatve) Priloge 2 z
dne 14. 7. 2004, zato jih je dolžnik dolžan
izplačati v višini in roku, navedenem v sedmi koloni Priloge 2 k sklepu.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
14. 7. 2004. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 5. 8.
2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 8. 2004
St 16/2004
Os-22023/04
To sodišče je dne 12. 8. 2004 izdalo
sklep opr. št. St 16/2004, da se začne
stečajni postopek zoper Humar Teodorja, s.p., Stresova 2/A, Kobarid, matična
številka 530897300, številka dejavnosti
36.630, davčna številka 54311188.
Stečajni upravitelj je Dušan Taljat, univ.
dipl. pravnik iz Tolmina, Tumov drevored 1.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
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v roku dveh mesecev od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Vsaki
prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj
100 točk (1.900 SIT) in največ do vrednosti
2.000 točk (38.000 SIT). Takso je potrebno
plačati na TRR 01100-1000-339014, sklic
na št. 11-42218-7110006-00001604. Dokazilo o plačilu takse je potrebno priložiti
prijavi terjatve.
Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
22. 11. 2004 ob 8.30 v sobi št. 110/I tega
sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 12. 8. 2004.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 8. 2004
St 24/2004
Os-22024/04
To sodišče je dne 12. 8. 2004 izdalo
sklep opr. št. St 24/2004, da se začne stečajni postopek zoper dolžnika Avtokleparstvo Ušaj Boris, s.p., Bilje 195, Renče,
matična številka 5719930, davčna številka
65488858, številka dejavnosti 50.200.
Stečajni upravitelj je Dušan Tajat, univ.
dipl. pravnik iz Tolmina, Tumov drevored 1.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Vsaki
prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj
100 točk (1.900 SIT) in največ do vrednosti
2.000 točk (38.000 SIT). Takso je potrebno
plačati na TRR 01100-1000-339014, sklic
na št. 11-42218-7110006-00002404. Dokazilo o plačilu takse je potrebno priložiti prijavi
terjatve.
Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
22. 11. 2004 ob 8.45 v sobi št. 110/I tega
sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 12. 8. 2004.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 8. 2004
St 146/2004
Os-22053/04
To sodišče je s sklepom St 146/2004
dne 11. 8. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Maybe Proizvodno in trgovsko podjetje Ljubljana d.o.o., Šmartinska 152, Ljubljana, matična številka
5476361, davčna številka 75177706.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Simona Goriup, Čufarjeva 1, Ljubljana.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
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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 23. 11. 2004 ob 10. uri, v prostorih
tukajšnjega sodišča, Slovenska 41, 9. nadstropje, sejna soba.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 11.
8. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 8. 2004

Izvršbe
Z 2001/00441
Os-20112/04
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom
opr. št. Z 2001/00441 z dne 13. 7. 2004, v
izvršilni zadevi upnice SKB banke d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, zoper dolžnika in zastavitelja Gruda Jurmes d.d., Trženje in inženiring, Ul. Leona Dobrotinška 15, Šentjur,
zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika
do dolžnika v višini 77,730.000 SIT s pp,
z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, na
podlagi sporazuma strank po 251. členu ZIZ
opravilo rubež in popis nepremičnine, in sicer poslovnega prostora št. 6, ki obsega poslovne prostore v kleti v izmeri 68,70 m2 in
v pritličju v izmeri 55,65 m2, v skupni izmeri
124,35 m2, ki se nahaja v poslovni zgradbi
v ul. Kragujevških žrtev 4 v Mariboru, stoječi
na parc. št. 2290/5, vl. št. 2638, k.o. Tezno,
ki je last dolžnika, na podlagi prodajne pogodbe z dne 22. 6. 1995 in aneksa št. 1 k
prodajni pogodbi z dne 22. 6. 1995.
Rubež ima pomen vknjižbe zastavne
pravice.
Okrajno sodišče v Celju
dne 13. 7. 2004
In 2003/01237
Os-19269/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 2. 9. 2003, opr. št. I 2003/12437, je
bil dne 6. 5. 2004 opravljen v korist upnice
Lora d.o.o., Zaloška 163, Ljubljana, rubež
stanovanja št. 19, III. nadstropje, Novosadska 18, Ljubljana, v izmeri 62,21 m2,
last dolžnika Prah Janeza, Novosadska
18, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 6. 2004
In 2003/00540
Os-20037/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z dne 22. 10. 2003, opr. št. In
2003/00540-12, je bil dne 8. 6. 2004 opravljen v korist upnika DRF Plus d.d., Dalmatinova 2, Ljubljana, rubež stanovanja št. 17
v izmeri 41,84 m2, v pritličju stanovanjskega bloka na Prušnikovi 13 v Šentvidu nad
Ljubljano, stoječem na parc. št. 926/9, vl.
št. 1120, k.o. Šentvid, last dolžnice Irene
Ljubice Hočevar, Prušnikova 13, Ljubljana-Šentvid.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 2004
In 02/00275
Os-17509/04
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 2. 4.
2001, opr. št. I 01/00834 je bil dne 7. 4.
2004 opravljen rubež nepremičnine, ki
obsega trisobno stanovanje, tip »D«, v pri-

tličju objekta »B«, št. 4, v izmeri 82,42 m2,
s shrambo št. 6 v kleti, v izmeri 5,83 m2 ter
vrstno garažo št. 5, v izmeri 17,70 m2, v
korist upnice Zavarovalnice Maribor d.d.,
Maribor, Cankarjeva ul. 3.
Z razglasitvijo in objavo zapisnika o
rubežu pridobi upnica zastavno pravico na
nepremičnini.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 5. 2004
Z 02/00479
Os-17512/04
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 02/00479 z dne 24. 9.
2002, je bila ustanovljena zastavna pravica
na nepremičnini, ki obsega stanovanje št.
5, v I. nadstropju večstanovanjske stavbe
v Mariboru, na naslovu Valvasorjeva 20, v
izmeri 62,20 m2, ki je v lasti dolžnika Danila Gorenaka, do 1/2 celote, z rubežem z
dne 18. 2. 2004, zarubljena v korist upnika
za zavarovanje denarne terjatve v višini
10,978.362,30 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 6. 2004
Z 2003/00240
Os-18523/04
Na podlagi sklepa opr. št. Z 2003/00240,
ki ga je dne 24. 9. 2003 izdalo Okrajno sodišče v Trbovljah, je bila na nepremičnini,
poslovnem prostoru v stanovanjsko poslovnem objektu na Savinjski c. 9 v Trbovljah,
v pritličju – lokal E v izmeri 36,37 m2, in na
poslovnem prostoru v stanovanjsko poslovnem objektu na Savinjski c. 9a v Trbovljah,
v pritličju – lokal D v izmeri 37,20 m2, ki
je last dolžnika Mišič Darka, Potoška vas
28, Zagorje ob Savi, do 1/1, ustanovljena
zastavna pravica v korist upnice Republike Slovenije – Ministrstva za finance,
Davčne uprave RS, Davčni urad Hrastnik,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
4,679.767,40 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 24. 9. 2003
In 87/04
Os-20035/04
V skladu z določilom drugega odstavka
211. člena ZIZ je bil na podlagi sklepa o
izvršbi Okrajnega sodišča v Velenju z dne
11. 5. 2004, opr. št. In 87/04, v korist upnice
Osmica d.o.o., podjetje za proizvodnjo in trgovino, Aškerčeva 24, Šoštanj, ki jo zastopa
odvetnica Nataša Pogorelčnik iz Velenja, dne
10. 6. 2004 opravljen rubež nepremičnine, ki
še ni vpisana v zemljiško knjigo in ki v naravi
predstavlja stanovanje št. 45, v V. nadstropju
stanovanjske stavbe v Velenju, Koželjskega
5, v skupni izmeri 77,80 m2, stoječe na parc.
št. 2397/140, vl. št. 1685, k.o. Velenje, last
dolžnice Silve Kovač, do 1/2.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 14. 7. 2004

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 2299/2004
Os-17503/04
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev postopka
1. Bojana Šavleta, 2. Milke Šavle in 3. Davorke Šavle, vsi Bezovica pri Gradinu št.
3, Gračišče, zaradi predloga za dopolnitev
zemljiške knjige, dne 14. 6. 2004 odločilo:
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uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za parcelo št. 299, stavbišče, v izmeri 520 m2, pri kateri so predlagatelji 1. Bojan
Šavle, 2. Milka Šavle in 3. Davorka Šavle,
vsi Bezovica pri Gradinu št. 3, Gračišče,
verjetno izkazali solastninsko pravico.
Imetnike pravice na nepremičnini parc.
št. 299, k.o. Gradin, se poziva, da v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov o pravicah, navedenih v oklicu
o začetku postopka dopolnitve zemljiške
knjige, oziroma obstoj pogojev za začetek
postopka dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 6. 2004

dopolnitve zemljiške knjige, oziroma obstoj
pogojev za začetek postopka dopolnitve
zemljiške knjige iz 1. točke prvega odstavka 229. člena Zakona o zemljiški knjigi
(Uradni list RS, št. 58/03).
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 31. 5. 2004

Dn 749/2003
Os-17506/04
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice postopka
Massimiani Marie, Bržani 109, Marezige, ki
jo zastopa odv. Rok Munih iz Kopra, zaradi predloga za dopolnitev zemljiške knjige
odločilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiške knjige za parcelo št. 684/7, vinograd,
v izmeri 956 m2, k.o. Marezige, pri kateri je
predlagateljica Maria Massimiani, Bržani
109, Marezige, verjetno izkazala lastninsko pravico.
Imetnike pravice na nepremičnini parc.
št. 684/7, k.o. Marezige, se poziva, da v
dveh mesecih od objave oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov o pravicah, navedenih v oklicu
o začetku postopka dopolnitve zemljiške
knjige, oziroma obstoj pogojev za začetek
postopka dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 10 6. 2004
Dn 8147/2003
Os-17507/04
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice postopka
Primožič Zdenke, Tinjan 27, Škofije, ki jo
zastopa odv. Rajko Trunkl iz Kopra, zaradi
predloga za dopolnitev zemljiške knjige,
dne 10. 6. 2004 odločilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za parcelo št. 391/4, stavbišče, v izmeri 27 m2, k.o. Tinjan, pri kateri je predlagateljica Zdenka Primožič, Tinjan 27, Škofije, verjetno izkazala lastninsko pravico.
Imetnike pravice na nepremičnini parc.
št. 391/4, k.o. Tinjan, se poziva, da v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov o pravicah, navedenih v oklicu
o začetku postopka dopolnitve zemljiške
knjige, oziroma obstoj pogojev za začetek
postopka dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 10 6. 2004
Dn 1886/2004
Os-17508/04
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice postopka
Modre Orlič, Premančan 22a, Ankaran,
zaradi izbrisa stare hipoteke in prepovedi
obremenitve in odsvojitve odločilo:
uvede se postopek za izbris stare hipoteke na podlagi posojilne pogodbe z dne
13. 8. 1980, za posojilno terjatev v znesku
425.000 DIN s 4% obrestmi in pripadki, pri
vl. št. 599, k.o. Hribi, nepremičnini parc.
št. 500/1, pri solastniškem deležu do 4/12
Ane Modre Orlič, roj. 9. 4. 1926, Preman-

čan 22a, Ankaran.
Hipotekarnega upnika Jugoslovansko
izvozno in kreditno banko Beograd, se
poziva, da v primeru, če izbrisu stare hipoteke, ki je predmet tega postopka, nasprotuje, v treh mesecih od objave oklica v
Uradnem listu RS, vloži ugovor proti izbrisu
stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 10. 6. 2004
Dn 6756/2004
Os-17747/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Martine Heimbring, Ulica bratov Učakar 134,
Ljubljana, za vknjižbo lastninske pravice
pri nepremičinah - stanovanju št. 12, v 1.
nadstropju Ulica bratov Učakar 134, Ljubljana, v izmeri 46,79 m2, vpisanem pod vl.
št. 4115/35, k.o. Dravlje, izdalo sklep Dn.
št. 6756/2004 z dne 3. 5. 2004, s katerim
je začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe z dne 3. 2. 1983, o
prodaji enosobnega stanovanja št. 12 v
izmeri 46,79 m2, ki leži v vzhodni strani I.
nadstropje v stopnišču J-2, na zemljišču
parc. št. 2219/10, k.o. Zgornja Šiška, sklenjene med Andrejo Dejak, poročeno Šekoranja, roj. 21. 9. 1953, Ul. bratov Učakar
134, Ljubljana in Rozalijo Dejak, roj. 8. 1.
1925, stanujočo v Kočevju, Prešernova 34,
kot prodajalkama in Martino Uršič, roj. 6. 1.
1951, Logatec, Zelenica 19, kot kupcem.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Martine Heimbring, EMŠO:
0601951505408, Ulica bratov Učakar 134,
Ljubljana, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic, da v dveh mesecih od objave tega
oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2004
Rz 68/99
Os-12675/04
Z oklicem o začetku postopka dopolnitve zemljiške knjige, parc. št. 1028/2,
k.o. Kostanjevica na Krasu, glede katere je
verjetno izkazala lastninsko pravico Rajka
Lužnik Pregl, roj. 3. 3. 1947, Rožna dolina
c. IV/46, Ljubljana, se poziva vse imetnike
pravic na nepremičnini, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o pravicah, navedenih v oklicu o začetku
postopka dopolnitve zemljiške knjige, oziroma obstoj pogojev za začetek postopka
dopolnitve zemljiške knjige iz 1. točke prvega odstavka 229. člena Zakona o zemljiški
knjigi (Uradni list RS, št. 58/2003).
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 4. 2004
Rz 17/96
Os-15793/04
Z oklicem o začetku postopka dopolnitve zemljiške knjige, na parc. št. 718.S k.o.
Kal nad Kanalom, glede katere je verjetno
izkazala lastninsko pravico Kmetijska zadruga Vipava z.o.o. Glavni trg 15, Vipava,
se poziva vse imetnike pravic na nepremičnini, da v dveh mesecih od objave tega
oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o pravicah,
navedenih v oklicu o začetku postopka
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Amortizacije
N 145/2004
Os-15804/04
Na predlog predlagateljice Vere Viličič,
Ložarjeva 8, Ljubljana, se uvaja amortizacija spodaj navedenih delnic, ki naj bi se
izgubili. Imetnik teh papirjev se poziva, da
v roku 60 dni po tej objavi uveljavlja svoje
zakonite pravice. Po preteku tega roka se
bo štelo, da sta vrednostna papirja izgubila
svojo pravno veljavnost.
Podatki o delnicah: serija AA, vrednost
1, delnici št. 0008543 in 0008544, št. del.
2, št. lotov 2.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2004

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 18/2004
Os-18087/04
Okrajno sodišče v Cerknici je po okrajnem sodniku Tonetu Urbasu v pravdni
zadevi tožeče stranke mld. Irme Ćehić,
Partizanska 18a, Rakek, ki jo zastopa mati
Nesiha Kadić, Partizanska 18a, Rakek, ki
jo zastopa odv. Nives Vidmar iz Logatca,
proti toženi stranki Zahidu Ćehiću, neznanega bivališča v BIH, zaradi plačevanja
preživnine (vsp 40.000 SIT), na predlog
tožeče stranke izven naroka sklenilo:
za začasnega zastopnika toženi stranki
Zahidu Ćehiću se postavi odvetnik Janež
Zvone, Škrabčev trg 54, Ribnica.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko, dokler ne bo on ali njegov pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil sodniku, da je postavil
tožencu skrbnika.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 24. 6. 2004
IV Pg 51/2002
Os-17363/04
Okrožno sodišče v Ljubljani je po predsednici senata, sodnici Darji Novak Krajšek, v gospodarskem sporu tožeče stranke
Levi Strauss & Co., 98 Battery Street, San
Francisco, California, ZDA, ki jo zastopa
Patentna pisarna d.o.o., Čopova 14, Ljubljana, proti toženi stranki Leo-Jeans d.o.o.,
Novi Pazar, YU, zaradi kršitve blagovne
znamke po 9. členu Zakona o carinskih
ukrepih pri kršitvah pravic intelektualne
lastnine, v zvezi s 121. členom ZIL-1, na
predlog tožeče stranke, na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku, dne
17. 6. 2004 sklenilo:
na predlog tožeče stranke se toženi
stranki Leo-Jeans d.o.o., Novi Pazar, YU,
iz razloga po 5. točki drugega odstavka 92.
člena ZPP postavi kot začasno zastopnico
odvetnico Matejo Maček iz Ljubljane, Kolodvorska 6, Ljubljana.
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Začasna zastopnica bo v tem postopku
zastopala toženo stranko z vsemi pravicami
in dolžnostmi zakonite zastopnice, in sicer
od dneva postavitve do tedaj, dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopita
pred sodiščem.
Ta oglas se objavi tudi na sodni deski
tega sodišča.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 2004
IV I 2003/02666
Os-19249/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Veroniki Peljhan, v izvršilni zadevi
upnika Transgoob d.o.o., Slovenska c. 54,
Ljubljana, ki ga zastopa odv. Tita Koder-Nikolič iz Ljubljane, zoper dolžnico Lekan Nevenko, Preglov trg 2, Ljubljana, zaradi izterjave 558.032,20 SIT s pp, dne 16. 6. 2004
sklenilo:
dolžnici Lekan Nevenki se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico
vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2004
Z 2003/00271
Os-20029/04
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju dolžniku Simič Danku, stan. Oglenjšak
32, Zg. Polskava, v izvršilni zadevi upnice
Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno
pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Mariboru, Svetozarevska 6, Maribor, zaradi vknjižbe zastavne pravice, postavilo začasnega
zastopnika dolžniku, odvetnika Nenada
Zečevića, Svetozarevska 10, Maribor, ki
dolžnika v predmetnem izvršilnem postopku zastopa od 24. 3. 2004 in vse do takrat,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne
bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler
Center za socialno delo Maribor, pristojen
za socialne zadeve, ne bo sporočil sodišču,
da je postavil zakonitega zastopnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 7. 2004
Rz 5/99
Os-14818/04
V skladu s 4. točko drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi
z drugim odstavkom 120. člena Zakona o
zemljiški knjigi ter v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku, se Mihaelu
Zegi iz Kanala v postopku dopolnitve zemljiške knjige s parc. št. 551, k.o. Ajba, postavi začasno zastopnico, odv. Majo Krašovec
Orel iz Nove Gorice, Bevkov trg 6.
Začasna zastopnica bo zastopala Mihaela Zego v postopku dopolnitve zemljiške
knjige vse do takrat, dokler imenovani Mihael Zega ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 5. 2004
I 2002/00567
Os-18557/04
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni zadevi upnika Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, OE Koper, Martinčev trg 2,
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Koper, proti dolžniku Urošević Milanu, Dantejeva 35, Piran, zaradi izterjave 51.610 SIT,
dne 3. 10. 2003, na podlagi prvega in drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, v zvezi s 15. členom Zakona o
izvršbi in zavarovanju sklenilo:
dolžniku se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št. I 2002/00567 postavi
odvetnik Jurij Munih iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 3. 10. 2003
I 2002/00539
Os-8462/04
Okrajno sodišče na Vrhniki je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
storitve, d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec iz
Kranja, proti dolžniku Žura Alešu, Zaplana
265, 1360 Vrhnika, zaradi izterjave 79.776
SIT s pp, na predlog upnika in na podlagi 4.
točke 82. člena ZPP, v zvezi s 15. členom
ZIZ, dolžniku postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Kukec Bojana iz Vrhnike, Cankarjev trg 8. Začasni zastopnik bo
zastopal dolžnika v tem postopku vse do takrat, dokler dolžnik sam ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 17. 3. 2004

Oklici dedičem
D 402/2003
Os-17373/04
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je v
teku zapuščinski postopek po pokojni Ani
Zajc, rojeni 24. 2. 1918, nazadnje stanujoči
Janeževa gorca 38, Bizeljsko, ki je umrla
17. 4. 1999.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni Ani Zajc, da se
priglasijo Okrajnemu sodišču v Brežicah, v
enem letu od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 7. 6. 2004
D 180/2001
Os-19654/04
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pok. Slapnik Lovrencu, roj.
10. 8. 1898, drž. SFRJ, poročenem, umrlem 29. 4. 1982, z zadnjim stalnim bivališčem na naslovu Preserje pri Lukovici 4.
Ker sodišču ni znano, ali je kaj dedičev,
s tem oklicem pozivamo vse tiste, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine po zapustniku, naj se priglasijo sodišču v roku enega
leta od objave tega oklica. Po preteku oklicnega roka bo zapuščinski postopek zaključen v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 7. 7. 2004
D 299/2003
Os-19218/04
Dne 13. 1. 1977 je v Kanadi umrl Strnad Franc, sin Franca, roj. 1. 3. 1900, na
Cesti 10, nazadnje stanujoč v Kanadi 183,

9. Street, Rouyn-Noranda, za katerega sodišče ne ve, ali ima bližnje sorodnike, ki bi
prišli v poštev kot dediči.
Sodišče poziva zakonite dediče, da se
v roku enega leta od te objave prijavijo sodišču kot dediči. Po preteku tega roka bo
sodišče zaključilo zapuščinsko obravnavo
na podlagi razpoložljivih podatkov.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 28. 6. 2004
I D 140/2004
Os-12521/04
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani teče zapuščinski postopek po pok. Almiri Gregori,
roj. Gregorič, hčeri Alojza, roj. 24. 9. 1949,
umrli 6. 3. 1997, nazadnje stanujoči Vogelna ulica 4, Ljubljana, državljanki Republike
Slovenije.
Zapustničin sin se je dedovanju odpovedal in ni več dedič. Ker sodišču ni znano, ali
je kaj drugih zakonitih dedičev po pokojni,
poziva vse morebitne dediče, da v roku enega leta od objave tega oklica priglasijo svoje
pravice do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 1. 2004
I D 124/97
Os-22134/04
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Jerše Stanislavu, sinu Jožeta,
roj. 9. 9. 1945, umrlem 4. 8. 1996, nazadnje
stanujočem Klopčičeva ul. 2, Ljubljana, državljan Republike Slovenije, ki je umrl brez
oporoke, vsled česar sledi dedovanje na
podlagi zakona.
Poleg znanih dedičev pride v poštev zakonita dedinja tudi zap. mati Jerše Hermina,
za katero se ne ve, kje se nahaja.
Zgoraj navedeno dedinjo in morebitne
druge dediče se poziva, da v roku 6 mesecev od objave oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča ter te objave, priglasijo svoje
pravice do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 11. 1998
D 51/2004
Os-18089/04
Zorenč Karl iz Zagaja 21, Bistrica ob
Sotli, je dne 5. 10. 2003 umrl in ni zapustil
oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem
po pok. Zorenč Karlu se postavi Irena Peer,
strokovna sodelavka tukajšnjega sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala neznane
dediče v zapuščinskem postopku.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, se zapuščina
izroči pristojni občini, oziroma kmetijski zemljiški skupnosti.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 15. 5. 2004

Oklici pogrešanih
N 1/2004
Os-13268/04
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku nepravdni postopek razglasitve pogrešanega
Urban Avgusta, roj. 18. 8. 1895, nazadnje
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stan. Maribor, Tržaška c. 65 (Triesterstr.
65), za mrtvega.
Pogrešanega Urban Avgusta so nazadnje videli živega dne 16. 5. 1945, ko so ga
partizanske enote odpeljale neznano kam.
Vse kasnejše poizvedbe, tudi preko Rdečega križa, so bile brezuspešne, nazadnje so
ga torej videli živega dne 16. 5. 1945.
Kolikor se pogrešani v roku treh mesecev po objavi tega oklica ne bo javil ali
ne bo v navedenem roku kdorkoli karkoli
sporočil o življenju Urban Avgusta tukajšnjemu sodišču oziroma skrbniku za poseben primer CSD Maribor ali predlagateljici
postopka Kozolek Ilze, stan. Haselbach
80, 8063 Eggersdorf, Avstrija, ali njenemu
pooblaščencu, odvetniku Kolnik Samotu iz
Maribora, bo sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 5. 2004

Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 1. 7. 2004

Sodni register,
vpisi po ZGD
Spremembe
LJUBLJANA
Rg-15662
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2002/06453 z dne 23. 7.
2002 pri subjektu vpisa BISTRA založništvo in storitve, d.o.o., Ljubljana, Parmova
41, sedež: Parmova 41, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/12652/00, vpisalo
v sodni register tega sodišča: spremembo
osnovnega kapitala, deležev, dejavnosti in
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična številka: 5497736
Osnovni kapital: 10.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KORSIKA BOJAN, Oslavijska 3, 1000 LJUBLJANA osnovni vložek:
6.060.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 6.
1991; SLAPNIČAR-KORSIKA JASNA, Oslavijska 3, 1000 LJUBLJANA osnovni vložek: 4.040.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 6. 1991.
Dejavnost: 74831, izbris 23. 7. 2002;
74832, izbris 23. 7. 2002; 74833, izbris
23. 7. 2002; 74842, izbris 23. 7. 2002; 9234,
izbris 23. 7. 2002; 92340, vpis 23. 7. 2002.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 5. 4. 2002.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 432/2004
Rg-9697/04
To sodišče na predlog družbenikov za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra objavlja
sklep:
družba Sadek Swission, precizna tehnika k.d., Tepanjski vrh n.h., Slovenske
Konjice, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu družbenikov z dne 2. 2. 2004.
Družbenikoma Bieli Rolfu, stan. Hohlegasse 16, Binningen, Švica in Sadek Alek-

sandriji, stan. Rudniška 27, Zreče, ostane
premoženje družbe in prevzameta obveznost plačila morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 4. 2004
Srg 1835/2003
Rg-11302/04
To sodišče na predlog družbenika za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra objavlja sklep:
družba Mercury Sport, proizvodnja,
trgovina, storitve, d.o.o., Ipavčeva 22,
Celje, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu družbenika z dne 16. 4. 2003.
Družbeniku Mercury, d.o.o. Karlovac,
Mirka Bogovića 9, Hrvaška, ostane premoženje družbe in prevzema obveznost
plačila morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 4. 2004
Srg 998/2004
Rg-19491/04
To sodišče je na predlog družbenika za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra skleniklo
objaviti sklep:
družba Založba Znamenja – izdajateljsko, trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o. Petrovče 199, Petrovče, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 11. 5. 2004.
Premoženje družbe ostane družbeniku Arzenšek Ivanu, stan. Petrovče 199,
Petrovče, ki prevzame obveznost plačila
morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 30. 6. 2004
Srg 956/2004
Rg-19315/04
Družba Gora, proizvodno trgovsko podjetje Kropa, d.o.o., s sedežem
Kropa 2A, Kropa, vpisana na reg. vl. št.
1/03352/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Rajgelj Anton, Kropa 2A, Kropa.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 6. 7. 2004
Srg 931/2004
Rg-19318/04
Družba Glicinia, gostinstvo, turizem
in trgovina, d.o.o., Lesce, s sedežem
Cesta na Lipce 10, Lesce, vpisana na
reg. vl. št. 1/04164/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Mlakar Terezija, C. na Lipce 10, Lesce.
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Srg 952/2004
Rg-19788/04
Družba Micel, podjetje za projektiranje, proizvodnjo, inženiring in trgovino,
d.o.o., Bled, s sedežem Planinska 5,
Bled, vpisana na reg. vl. št. 1/04470/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Hudovernik Matko, Planinska cesta 5, Bled.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 13. 7. 2004
Srg 979/2004
Rg-19789/04
Družba Transport Naglič, Žiri, d.o.o.,
prevozi, špedicija in trgovina s sedežem
Idrijska ul. 44, Žiri, vpisana na reg. vl. št.
1/03863/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Bogomir Naglič, Idrijska cesta 44, Žiri.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 13. 7. 2004
Srg 04645/2004
Rg-18151/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbe RJ Resnik
& CO., Trgovina in storitve, d.n.o., Kolodvorska cesta 1, Domžale, ki jo zastopa
notar Novak Janez iz Kamnika, Maistrova
ulica 2, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe RJ Resnik & CO., Trgovina in storitve, d.n.o., Kolodvorska cesta 1, Domžale,
objavlja sklep:
Družba RJ Resnik & CO., Trgovina
in storitve, d.n.o., Kolodvorska cesta 1,
Domžale, reg. št. vl. 1/36244/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 2. 6. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Juhant Alenka in Resnik Jože, oba Ljubljanska cesta 81, Domžale, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v
celoti na Juhant Alenko in Resnik Jožeta.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 6. 2004
Srg 04739/2004
Rg-18153/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbe Paola, trgo-
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vina in storitve, d.o.o., V Loki 18, Brezovica
pri Ljubljani, ki jo zastopa notar Peter Meze
iz Vrhnike, Stara cesta 4A, za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe Paola d.o.o., V Loki
18, Brezovica pri Ljubljani, objavlja sklep:
družba Paola, trgovina in storitve,
d.o.o., V Loki 18, Brezovica pri Ljubljani,
reg. št. vl. 1/28686/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
2. 6. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Abdulkin Andrej, Lobnenskaja 4-33, Moskva, Rusija in Krilova
Olga, Lobenskaja 4-33, Moskva, Rusija, z
ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 1,500.000 SIT prenese v
celoti na Abdulkin Andreja in Krilova Olgo.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 6. 2004
Srg 04775/2004
Rg-18154/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbe Puna, trgovina in finaančne storitve d.o.o., Šuligojeva 2,
Grosuplje, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe Puna d.o.o., Šuligojeva 2, Grosuplje,
objavlja sklep:
družba Puna, trgovina in finančne storitve d.o.o., Šuligojeva 2, Grosuplje, reg.
št. vl. 1/23533/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 7. 6.
2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Jurjevčič Anton in Jurjevčič Bor, oba Šuligojeva 2, Grosuplje, z
ustanovitvenim kapitalom 4,695.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 4,695.000 SIT prenese v celoti na Jurjevčič Antona in Jurjevčič
Bora.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 6. 2004
Srg 04303/2004
Rg-19402/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe Inter Goldcommerce – import-export, mešana trgovska družba
d.o.o., Ljubljana, Miklošičeva 36, ki jo zastopa odvetnica Marta Kalpič-Zalar iz Ljubljane,
objavlja sklep:
Inter Goldcommerce – import-export,
mešana trgovska družba d.o.o., Ljublja-
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na, Miklošičeva 36, reg. št. vl. 1/06426/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 26. 5. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbeniki so Goldene Stella SRL – v likvidaciji, Via Mocellini 15/16, 36020 San Nazario, Italija, Marija Jeraj, Malejeva 12, Ljubljana, Saša Jeraj, Malejeva 12, Ljubljana in
Mrzljak Vinko, Ul. 28 maja, 7, Ljubljana, ki
prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v celoti na družbenika Mrzljak Vinka.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 7. 2004
Srg 02572/2004
Rg-19422/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra družbe Tenles Jeršin&Štuhec, mizarski servis in vrtnarstvo, d.n.o.,
Vrbičje 4a, Grosuplje, objavlja sklep:
Tenles Jeršin&Štuhec, mizarski servis
in vrtnarstvo, d.n.o., Vrbičje 4a, Grosuplje, reg. št. vl. 1/37464/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
31. 12. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Štuhec Boštjan, Ljubljana, Pokopališka ulica 6 in Jeršin Igor, Vrbičje 4A, Grosuplje, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 7. 2004
Srg 03798/2004
Rg-19423/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra družbe Stiron, družba
za trgovino, d.o.o., Ljubljana, Parmova 53,
ki jo zastopa notarka Metka Zupančič, objavlja sklep:
Stiron, družba za trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Parmova 53, reg. št. vl.
1/37570/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 5. 4. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Stiron LLC, Wyoming, USA,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu

396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 7. 2004
Srg 03702/2004
Rg-19427/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe Ardeco, podjetje za
projektiranje in dekoracijo, d.o.o., Šmartno
pod Šmarno goro, Štrumova 25, ki jo zastopa odvetnica Alič Slava, objavlja sklep:
Ardeco, podjetje za projektiranje in
dekoracijo, d.o.o., Šmartno pod Šmarno
goro, Šturmova 25, reg. št. vl. 1/16457/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 23. 4. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Kranjc Igor, Šmartno pod
Šmarno goro, Šturmova 25, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 7. 2004
Srg 05262/2004
Rg-20061/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Goršek &
Tris, proizvodnja, pridelovanje, gostinstvo,
turizem, trgovina in storitve, k.d., Ljubljana,
Črna vas 166, Ljubljana, ki jo zastopa notar
Bojan Podgoršek iz Ljubljane, Dalmatinova
ulica 2, objavlja sklep:
družba Goršek & Tris, proizvodnja, pridelovanje, gostinstvo, turizem, trgovina
in storitve, k.d., Ljubljana, Črna vas 166,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/27823/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 21. 6. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabniki so Goršek Anselma Amalija,
Črna vas 166; Mencin Tomaž, Grablovičeva
36, Ljubljana in Vukovič Milorad, Na Korošici
2, Ljubljana, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenike.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 7. 2004
Srg 05501/2004
Rg-20065/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za pre-
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nehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Nipro Cevc &
CO., Podjetje za razvoj, proizvodnjo in prodajo aparaturne in programske opreme ter
elektronskih delov d.n.o., Jamova 10, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Nipro Cevc & CO., Podjetje za
razvoj, proizvodnjo in prodajo aparaturne
in programske opreme ter elektronskih delov d.n.o., Jamova 10, Ljubljana, reg. št. vl.
1/04459/00, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 31. 3. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Cevc Marko in Cevc
Pavel, oba Peričeva 30, Ljubljana, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 7. 2004

sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 2004

Srg 04866/2004
Rg-20257/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Nogo, trgovina
in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Zaloška 163,
ki jo zastopa notarka Marina Ružič Tratnik,
objavlja sklep:
Nogo, trgovina in inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Zaloška 163, reg. št. vl.
1/22811/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 9. 6. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Irena Demšar, Ljubljana,
Novo Polje cesta V, št. 6 in Antun Čović,
Vnanje Gorice, Za trgovino 1, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 7. 2004
Srg 04421/2004
Rg-20259/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Exceltrade, export-import, trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., Ljubljana, Opekarska c. 11,
ki jo zastopa notarka Nataša Erjavec, objavlja sklep:
Exceltrade, export-import, trgovina
na debelo in drobno, d.o.o., Ljubljana,
Opekarska c. 11, reg. št. vl. 1/19767/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 27. 5. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družabniki so Goltes Matjaž, Ljubljana,
Jamova 81, Goltes Stojan, Zeljarska ulica
4, Ljubljana in Goltes Valentina Marija,
Zeljarska ulica 4, Ljubljana, ki prevzemajo
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelje, vsakemu do 1/3.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 2004
Srg 04702/2004
Rg-20260/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Dalurs, oglaševanje in izobraževanje, d.o.o., Ljubljana,
Dunajska c. 39, ki jo zastopa notar Peter
Meze, objavlja sklep:
Dalurs, oglaševanje in izobraževanje,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska c. 39, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 3. 6. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnici sta Lekše Darja, Ljubljana,
Ulica Lovre Klemenčiča 1 in Logar Urška,
Ljubljana, Dunajska 39, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanoviteljici v skladu z njunima poslovnima deležema.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 2004
Srg 04307/2004
Rg-20263/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe Kasa, podjetje za
intelektualne storitve, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Krekova 5, Komenda, ki jo zastopa notar Peter Meze, objavlja sklep:
Kasa, podjetje za intelektualne storitve, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Krekova 5, Komenda, reg. št. vl. 1/25993/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 23. 3. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Čuček Karmen, Krekova
ul. 5, Komenda, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanoviteljico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
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Srg 02100/2004
Rg-20268/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe AAA, turistično
podjetje d.o.o., Ljubljana, Prešernova 7, ki jo
zastopa odvetnik Žiga Klun, objavlja sklep:
AAA, turistično podjetje d.o.o., Ljubljana, Prešernova 7, reg. št. vl. 1/05557/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 27. 2. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Šušteršič Gregor, Ljubljana, Pod Kostanji 49, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 2004
Srg 02427/2004
Rg-20275/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe Fingard, podjetje
za finančni inženiring in trgovino, d.o.o.
Ljubljana, Trg mladinskih delovnih brigad 4,
objavlja sklep:
Fingard, podjetje za finančni inženiring in trgovino, d.o.o. Ljubljana, Trg
mladinskih delovnih brigad 4, reg. št.
vl. 1/13373/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 26.
12. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Gardenia Ars Florae, d.d.,
Ljubljana, Trg mladinskih delovnih brigad 4,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanoviteljico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 2004
Srg 04680/2004
Rg-20281/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Avtotehna
storitve, družba za opravljanje računovodskih storitev in storitev svetovanja, d.o.o.,
Ljubljana, Celovška 228, ki jo zastopa notar
Bojan Podgoršek, objavlja sklep:
Avtotehna storitve, družba za opravljanje računovodskih storitev in storitev

Stran

5800 /

Št.

93 / 20. 8. 2004

svetovanja d.o.o., Ljubljana, Celovška
228, reg. št. vl. 1/27176/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 1. 6. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Avtotehna zastopanje,
trgovina, izvoz-uvoz, servis in proizvodnja,
d.d., Ljubljana, Slovenska c. 54, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanoviteljco.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 2004
Srg 04914/2004
Rg-20284/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Business Servis,
Inženiring in trgovina d.o.o., Ljubljana, Ulica
bratov Učakar 100, ki jo zastopa notar Jože
Dernovšek, objavlja sklep:
Business Servis, Inženiring in trgovina d.o.o., Ljubljana, Ulica bratov Učakar
100, reg. št. vl. 1/12912/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 10. 6. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Marija in Miha Schaffer,
Ljubljana, Ulica bratov Učakar 100, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na oba družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 2004
Srg 04520/2004
Rg-20290/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Dar nepremičnine, gostinstvo, trgovina, d.o.o., Ljubljana,
Vodnikova 2, objavlja sklep:
Dar nepremičnine, gostinstvo, trgovina, d.o.o., Ljubljana, Vodnikova 2, reg.
št. vl. 1/28937/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 28.
5. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Draganič Milorad in Mira,
Ljubljana, Hladilniška pot 26 b, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v
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smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v
15 dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 2004
Srg 05393/2004
Rg-20295/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Zupanič in ostali,
družba za promet z nepremičninami, d.n.o.,
Ljubljana–Dravlje, Ulica bratov Učakar 62,
objavlja sklep:
Zupanič in ostali, družba za promet z
nepremičninami, d.n.o. Ljubljana–Dravlje, Ulica, bratov Učakar 62, reg. št. vl.
1/26381/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 23. 6. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Zvonko in Alenka Zupanič, Ljubljana–Dravlje, Ul. bratov Učakar 62,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na oba družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 2004
Srg 03659/2004
Rg-20302/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra Lisec & CO., storitveno
podjetje, d.n.o., Grosuplje, Valvazorjev dvor
10, objavlja sklep:
Lisec & CO., storitveno podjetje,
d.n.o., Grosuplje, Valvazorjev dvor 10,
reg. št. vl. 1/26628/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
6. 5. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Lisec Alojzija in Anton,
Grosuplje, Valvazorjev dvor 10, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na oba družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 2004
Srg 03684/2004
Rg-20305/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Eurotrade,
mednarodno trženje, d.o.o., Ljubljana, Županičeva ulica 18, objavlja sklep:

Eurotrade,
mednarodno
trženje,
d.o.o., Ljubljana, Župančičeva ulica 18,
reg. št. vl. 1/06053/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
16. 4. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabniki so Žener Nataša, Dvorakova
ulica 11, Ljubljana, Žener Tatjana, Smoletova ulica 12 B, Ljubljana, Štivan Žgajnar
Teja, Ljubljana, Klemenova ulica 172, Štivan Jože, Župančičeva ulica 18, Ljubljana,
Štivan Matej, Peričeva ulica 23, Ljubljana,
Štivan Vladimira, Župančičeva ulica 18,
Ljubljana in Sky Union Trading Ltd Hong
Kong, 78 BonhamStrandEast, Sheung Wan,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenike v skladu z notarskim zapisnikom SV 693/04.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 2004
Srg 05540/2004
Rg-20306/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Pepra,
podjetje za elektroniko, programiranje, razvoj in avtomatizacijo d.o.o., Vrhnika, Lošca
43, objavlja sklep:
Pepra, podjetje za elektroniko, programiranje, razvoj in avtomatizacijo d.o.o.,
Vrhnika, Lošca 43, reg. št. vl. 1/12157/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 14. 6. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Istenič Damir, Lošca
43, Vrhnika in Kastelic Marko, Stična 35 B,
Ivančna Gorica, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na oba družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v
smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v
15 dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 2004
Srg 05543/2004
Rg-20307/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Anaj-M,
družba za trgovino s tekstilom in storitve,
d.o.o., Vrhnika, Cankarjevo nabrežje 12,
objavlja sklep:
Anaj-M, družba za trgovino s tekstilom in storitve, d.o.o., Vrhnika, Cankarjevo nabrežje 12, reg. št. vl. 1/27279/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 28. 6. 2004.
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Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Ščepanović Milan, Vrhnika, Cankarjevo nabrežje 12, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v
smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v
15 dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 2004

Družabnik je Dukić Jugoslav, Ljubljana,
Polje cesta XX 18, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 2004

Srg 03774/2004
Rg-20308/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Dominax,
storitve in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 106, objavlja sklep:
Dominax, storitve in trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 106, reg. št. vl.
1/36397/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 23. 4. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Veljko Foro, Ovčare 4,
Požega, Hrvaška, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 2004
Srg 03773/2004
Rg-20309/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Kaneco,
Export-Import, d.o.o., Dob, Kidričeva 24,
objavlja sklep:
Kaneco, Export-Import, d.o.o., Dob,
Kidričeva 24, reg. št. vl. 1/12835/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 27. 2. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Nenadovič Svetolik, Dob,
Kidričeva 24, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 2004

Srg 01737/2004
Rg-20310/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Tricem,
upravljanje naložb d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54, ki jo zastopa odvetnica Danica
Čuk, objavlja sklep:
Tricem, upravljanje naložb d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54, reg. št. vl.
1/34556/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 24. 2. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Delničar je Triglav, finančna družba, d.d.,
Ljubljana, Slovenska cesta 54, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na delničarja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 2004
Srg 03473/2004
Rg-20311/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Nijam, servisiranje, trgovina, storitve, d.o.o., Ljubljana,
Bizoviška 22 c, objavlja sklep:
Nijam, servisiranje, trgovina, storitve,
d.o.o., Ljubljana, Bizoviška 22 c, reg. št.
vl. 1/18121/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 12.
6. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Jakopin Marija, Ljubljana-Dobrunje, Bizoviška 22 c, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v
smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v
15 dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 2004
Srg 05695/2004
Rg-20312/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Ekpos
d.o.o., družba za ekonomska svetovanja in
posredovanja, Ljubljana, Trubarjeva cesta
27, objavlja sklep:
Ekpos d.o.o., družba za ekonomska
svetovanja in posredovanja, Ljubljana,
Trubarjeva cesta 27, reg. št. vl. 1/36448/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 2. 7. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
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Srg 05853/2004
Rg-20313/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Exportdrvo, trgovinsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska
21, ki jo zastopa odvetnik Andrej Jarkovič,
objavlja sklep:
Exportdrvo, trgovinsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 21, reg. št. vl.
1/3925/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 23. 6. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Exportdrvo p.o., Zagreb,
Maruličev trg 18, Hrvaška, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 2004
Srg 04859/2004
Rg-20314/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Traumi, Trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o. Ljubljana,
Sp. Gameljne 56, objavlja sklep:
Traumi, Trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o. Ljubljana, Sp. Gameljne 56,
reg. št. vl. 1/18487/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
22. 6. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Horvat Karel, Ljubljana,
Spodnje Gameljne 56, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v
smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v
15 dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 2004
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Srg 5629/2004
Rg-22049/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Slon Interieri
d.o.o., Breg 12, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Marjana Kavčič, objavlja sklep:
Slon Interieri, inženiring, projektiranje, svetovanje, proizvodnja in trgovina
d.o.o., Breg 12, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 1. 7. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Fon Vladimir, Ljubljana,
Metoda Mikuža 12 in Katja Ivanka Ugrinović,
Ljubljana, Cesta na Laze 4, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 7. 2004
SRG-07086/2003
Rg-22050/04
Okrožno sodišče v Ljubljani po okrožni
sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Vija,
podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., Domžale, Šolska ulica 10, objavlja
sklep:
Vija, podjetje za proizvodnjo, trgovino
in storitve, d.o.o., Domžale, Šolska ulica
10, reg. št. vl. 1/16756/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
25. 9. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Vodlan Janko, Šolska ulica 10, Domžale, z ustanovitvenim kapitalom
1,872.530 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 10. 2003
Srg 1456/2004
Rg-19659/04
Družba Florella, proizvodnja in trgovina d.o.o., Gorkega 4, Maribor, reg. št. vl.
1/2399-00, katere družbenika sta Dežnak
Zvonko, Žagarjeva 1, Celje in Pasching
Eva, Oberwolbling, Wagengasse Suld,
Wolbling 3124, Avstrija, po sklepu družbenikov družbe z dne 20. 1. 2004 preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Dežnak
Zvonko in Pasching Eva.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
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Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 7. 2004
Srg-523/2003
Rg-22051/04
Družba Kovač & Vibor, podjetje za
storitve in trgovino d.n.o., Čobečeva 10,
Hoče, reg. št. vl. 1/6903-00, katere družbenika sta Kovač Milan, Čobečeva 10, Hoče
in Vibor, podjetje za trgovino in proizvodnjo
d.o.o., Brnčičeva 11/b, Ljubljana, po sklepu
družbenikov družbe z dne 4. 3. 2003 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Kovač
Milan in Vibor, podjetje za trgovino in proizvodnjo d.o.o.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 6. 2003
Srg-699/2003
Rg-22052/04
Družba E & S Financ-servis, opravljanje drugih zavarovalnih poslov
d.o.o., Sokolska 19, Maribor, reg. št.
vl. 1/8464-00, katere družbenika sta Zettl
Manfred, Sackstrasse 10, Graz, Avstrija
in Krauthaufer Leopold, St. Veiter Anger
82, Graz, Avstrija, po sklepu družbenikov
družbe z dne 17. 4. 2002 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Zettl Manfred in Krauthaufer Leopold.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 9. 2003
Srg 583/2004
Rg-19328/04
Družba Robinia trgovina d.o.o. Ajdovščina, Lavričeva cesta 28, 5270 Ajdovščina, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici, v registru s št. 1-2877-00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu vseh
ustanoviteljev družbe z dne 30. 6. 2004.
Ustanovitelji in družbeniki družbe so
Neva Furlan, Lavričeva 28, Ajdovščina,
Slavko Furlan, Lavričeva 28, Ajdovščina in
Furlan Miljana, Lavričeva 28, Ajdovščina, ki
prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor
v roku 15 dni od dneva objave, sicer bo
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je
sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 7. 2004
Srg 628/2004
Rg-20113/04
Družba Novex, Zastopanje in trgovina
d.o.o., s sedežem v Šempetru, Goriška 11,
vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici,
v registru s št. 1-2580-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev
družbe z dne 12. 7. 2004.

Ustanovitelja družbe sta Maraž Vičič Slavica in Vičič Dušan, oba Cvetlična ulica 4,
Šempeter, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljema.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor
v roku 15 dni od dneva objave, sicer bo
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je
sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 7. 2004
srg 629/2004
Rg-20114/04
Družba Fil-Trade, Finančne storitve in
trgovina d.o.o., s sedežem v Novi Gorici,
Marušičeva 6, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št. 1-2848-00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanovitelja družbe z dne 12. 7. 2004.
Ustnanovitelj družbe je Filej Jože, Podmark 10, Rožna dolina, Nova Gorica, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada
ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor
v roku 15 dni od dneva objave, sicer bo
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je
spreleo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 7. 2004
Srg 424/2003
Rg-6634/04
Družba Impera, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., Potrčeva
cesta 42, Ptuj, reg. št. vl. 1/2556-00, katere
ustanovitelja sta Savič Momčilo, Ulica 25.
maja 9, Ptuj in Pešec Simon, Potrčeva cesta
42, Ptuj, po sklepu ustanoviteljev družbe z
dne 22. 12. 2003 preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom sta prevzela Savič
Momčilo in Pešec Simon.
Zoper sklep lahko družbenika upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču na
Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 2. 3. 2004
Srg 175/2004
Rg-19320/04
Družba Trta, podjetje za proizvodnjo, trgovino, tekstil in agrotehniko
d.o.o., Gorišnica 23, Gorišnica, reg. št.
vl. 1/3867-00, katere ustanovitelji so Fric
Ladislav, Fric Matejka in Reberc Miran, vsi
Gorišnica 23, Gorišnica, po sklepu ustanoviteljev družbe z dne 25. 5. 2004 preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom so prevzeli Fric Ladislav, Fric Matejka in Reberc Miran.
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Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču na
Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 5. 7. 2004

Rolke Dimitrij, Mašere in Spasiča 8, Maribor, potni list, št. P00974585. gnl-161785
Rozman Maks, Ragovska ulica 6A,
Novo mesto, potni list, št. P00603956.
gnv-161375
Rožič Stojan, Gregorčičeva ul. 8, Tolmin, potni list, št. P00356297, izdala UE
Tolmin. gnp-161481
Saje Gregor, Britof 308, Kranj, potni list,
št. P00366600. gnx-161773
Slokar Lea, Lokavec 43, Ajdovščina, potni list, št. P00367368. gnn-161383
Stošić Silvana, Vidovdanska 9, Ljubljana, potni list, št. P00777335. gnk-161611
Šimenc Marija, Laze v Tuhinju 16A,
Laze v Tuhinju, potni list, št. P00488756.
gnf-161716
Tomažin Darko, Mali vrh 22, Šmarje-SAP, potni list, št. P00366344.
gnl-161585
Veronik Damir, M. Cajnera 3, 44000
Sisak – Hrvaška, potni list, št. P00628305.
gne-161892
Vodišek Drago, Celjska cesta 19A, Vojnik, potni list, št. P00309917. gns-161628

Izgubljene listine
preklicujejo
Priglasitveni list
Foto M, Trg Vstaje 10, Ruše, priglasitveni list, opravilna št. 068-0114/94, izdan dne
15. 12. 1999. gnc-161394
HarmesQservis d.o.o., Brnčičeva ulica
41A, Ljubljana-Črnuče, obrtno dovoljenje, št. 074708, izdano dne 27. 7. 2000.
gnf-161566
HarmesQservis d.o.o., Brnčičeva ulica
41A, Ljubljana-Črnuče, odločbo o obrtnem
dovoljenju, št. 074708, izdana dne 27. 7.
2000. gne-161567
KOMET INŽENIRING D.O.O., Šmartinska cesta 64, Ljubljana, obrtno dovoljenje,
št. 036651/2170/00-36/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gnx-161648
Kostantinović Djordje, Kardeljeva cesta 76, Maribor, obrtno dovoljenje, št.
049552/5220/00-74/1995, izdano dne 6. 3.
1995. gnd-161668
Krajnik
Ivan,
Starosejmišče
51,
Šentjernej,
obrtno
dovoljenje,
št.
059195/2343/01-48/1995, izdano dne
12. 1. 1996. gnk-161461
Magajna Jože, Dilce 24, Postojna, priglasitveni list, opravilna št. 41-254/94, izdan dne 1. 11. 1999. gnh-161614
Magajna Jože, Dilce 24, Postojna, priglasitveni list, opravilna št. 41-254/94, izdan dne 3. 9. 1999. gnf-161616
Radmilovič Radana, Greenwiška cesta
10, Maribor, priglasitveni list, opravilna
št. 064-3694/95, izdan dne 25. 4. 1995.
gnv-161900
SCHLAMBERGER s.p., Bezenškova
21, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 26-1553/95, izdan dne 3. 7. 2000.
gny-161347
Vidmar Klemen s.p., Aljaževa ulica 17,
Jesenice, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
024250/1049/00-24/1995, izdana dne 6. 3.
1995. gni-161913

Potne listine
Cemič Branko, Veliki Podlog 16, Leskovec pri Krškem, potni list, št. P00177422.
gno-161632
Cerar Tomaž, Teslova ulica 24A, Ljubljana, potni list, št. P00611913. gnv-161950
Ciuha Andreja, Šujica 2/a, Dobrova, potni list, št. P00896388, izdala UE Ljubljana.
gnd-161718
Damir Sluga, Otoče 6, Podnart, potni
list, št. P00124427. gnb-161870
Fidler Boris, Zadobrova 80, Škofja vas,
potni list, št. P00374370. gnb-161420

Fidler Diana, Zadobrova 80, Škofja vas,
potni list, št. P00178891. gny-161422
Godec Žiga, Zaloška 92, Ljubljana, potni list, št. P00714050, izdala UE Ljubljana.
gnv-161875
Gojković Leon, Šegova ulica 8, Novo
mesto, potni list, št. P00659596, izdala UE
Novo mesto. gnh-161739
Habinc Marija, Borovo 18, Šmarje pri Jelšah, potni list, št. P00792575.
gne-161917
Hoti Bekim, Prvomajska 10, Ljubljana,
potni list, št. P00245424. gnq-161905
Jakovčič Miha, Maroltova 8, Ljubljana,
potni list, št. P00847842. gnl-161514
Kermelj Alenka, Peščena pot 10, Ljubljana-Šentvid, potni list, št. P00775653.
gnv-161725
Kerševan Teja, Rusjanov trg 8, Ljubljana, potni list, št. P00870441. gns-161703
Kočevar Jasminka, Jureta Gabrovška
19, Kranj, potni list, št. P00663014, izdala
UE Kranj. gng-161840
Kočnik Janez, Slomškova 9, Slovenske Konjice, potni list, št. P00072461.
gnr-161633
Kovačič Jože, Ljubljanska cesta 83,
Ivančna Gorica, potni list, št. P00521647.
gnm-161834
Lamut Dejan, Grič 8, Črnomelj, potni
list, št. P00870454. gnn-161408
Litrop Nataša, Trubarjeva ulica 44, Celje, potni list, št. P00582899. gnk-161336
Logar Anže, Parmova 40, Ljubljana, potni list, št. P00839631. gne-161392
Magister Maja, Križevniška 2, Ljubljana,
potni list, št. P00919358. gne-161717
Menciger Vladimir, Pertoča 81, Rogašovci, maloobmejno prepustnico, št.
AG000019270, izdala UE Murska Sobota.
gnd-161593
Mervič Vojko, Cankarjeva 14, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI120164, izdala UE Nova Gorica.
gnr-161729
Milosavljević Milan, Gotska 9, Ljubljana,
potni list, št. P00432089. gnt-161577
Nikolić Nenad, Senčna pot 1, Portorož
– Portorose, potni list, št. P00171649.
gnt-161377
Osojnik Gregor, Podreča 9A, Mavčiče,
potni list, št. P00337591. gnq-161430
Osredkar Vid, Trubarjeva 61, Ljubljana,
potni list, št. P00773568. gnh-161864
Petek Boris, Škalska cesta 13, Slovenske Konjice, potni list, št. P00503000.
gno-161782
Plut Marija, Tbilisijska 4, Ljubljana, potni
list, št. P00427702. gny-161572
Podgornik Marija, Majaronova 24,
Ljubljana, potni list, št. P00432091.
gnv-161575
Podgornik Milosavljević Matej, Majaronova 24, Ljubljana, potni list, št.
P00432092. gnu-161576
Polšak Brane, Brinje 4A, Dol pri Ljubljani, potni list, št. P00827800. gnz-161396
Poredoš Sandra, Slavka Gruma 16,
Novo mesto, potni list, št. P00332026.
gnw-161374
Potočnik Rudolf, Pristava 42, Črna na
Koroškem, potni list, št. P00421567, izdala
UE Črna na Koroškem. gno-161757
Požar Jure, Kopriva 2D, Dutovlje, potni
list, št. P00716985. gnv-161425
Pucelj Boštjan, Jezerska cesta 8, Kranj,
potni list, št. P00581829. gnq-161580
Rižner Janja, Mlinska 26, Maribor, potni
list, št. P00717899. gnj-161487

Stran

Osebne izkaznice
Andjelov Angela, Litostrojska 15, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000379553.
gne-161542
Andrić Aleksander,
Grajska
41,
Bled, osebno izkaznico, št. 000241480.
gnr-161358
Baksa Marija, Frankopanska 16, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000295336.
gnv-161650
Balažič Denis, Na Dobravi 24, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
000633998. gnt-161777
Belej Anja, Reka 6/b, Laško, osebno izkaznico, št. 001381845. gnz-161896
Belej Mitja, Reka 6/b, Laško, osebno izkaznico, št. 000305662. gnw-161899
Belej Tina, Reka 6/b, Laško, osebno izkaznico, št. 001381988. gny-161897
Besednjak Klavdija, Jurka vas 41,
Straža, osebno izkaznico, št. 000263573.
gnd-161543
Bobek Bojan, Cesta 3. Julija 1A, Hrastnik, osebno izkaznico, št. 000930158.
gnd-161418
Borin Irena, Strossmayerjeva 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000780140.
gnm-161763
Bosnar Marija, Nova polje cesta XI/13A,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
000574717. gnv-161550
Božičko Andrej, Brodarjev trg 14, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000624052.
gnt-161502
Brajdič Branka, Cvibelj 30, Žužemberk, osebno izkaznico, št. 001053940.
gnx-161748
Branisel Tanja, Jedlovnik 2D, Zgornja
Kungota, osebno izkaznico, št. 000228952.
m-1008
Breznik Danislav, Sušilniška 12, Orehova vas, osebno izkaznico, št. 001745981.
gnx-161498
Bubnjar Jožef, Jiršovci 21, Destrnik, osebno izkaznico, št. 001522709. gng-161740
Bučar Mojca, Gozd reka 11, Šmartno
pri Litiji, osebno izkaznico, št. 001436601.
gnl-161935

Stran
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Buletinac Živko, Maistrova 13, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000765820.
gnx-161423
Cedilnik Tadej, Bukovica pri Vodicah 31,
Vodice, osebno izkaznico, št. 000269407.
gnf-161341
Cerlini Drago, V murglah 72, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000008903.
gnm-161509
Cipot Marija, Trubarjeva 67, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001062462.
gne-161367
Colnarič Jože, Zg. Hoče 65, Hoče, osebno izkaznico, št. 001358772. gny-161772
Cupin Samanta, Tinjan 89, Škofije, osebno izkaznico, št. 000270635.
gnk-161361
Cvetko Orešnik Varja, Gregorčičeva
ulica 15, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001595328. gnb-161895
Cvišić Mlađan, Kidričeva 42, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000531767. gng-161765
Čepin Maja, Zadobrova 88, Škofja
vas, osebno izkaznico, št. 001272222.
gnm-161884
Čonč Primož, Goriška 59, Velenje, osebno izkaznico, št. 001534541. gny-161497
Čremožnik Taja, Tržaška ulica 33,
Celje, osebno izkaznico, št. 000979140.
gnv-161925
De Andrea Clara, Ljubljanska 19, Izola
– Isola, osebno izkaznico, št. 001611044.
gnb-161370
Debeljak Vesna, Mali log 48, Loški
Potok, osebno izkaznico, št. 001704616.
gnp-161881
Derenčin Marija, Podpeška 346,
Notranje Gorice, osebno izkaznico, št.
001187609. gnk-161511
Dizdarević Zlatko, Brodarjev trg 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001055341.
gnd-161743
Djaković Vesna, Čopova 17, Celje, osebno izkaznico, št. 001088204.
gnx-161623
Djurić Jovan, Prešernova cesta 4, Krško, osebno izkaznico, št. 000268735.
gnf-161916
Draksler Bojana, Reka 6/b, Laško, osebno izkaznico, št. 000305660. gnx-161898
Dreu Zora, Krekova ulica 24, Maribor, osebno izkaznico, št. 000135729.
gnd-161793
Dumanić Srečko, Rudija Mahniča 1,
Ankaran – Ankarano, osebno izkaznico, št.
001454178. gnc-161744
Erjavec Radmila, Rimska cesta 6, Laško, osebno izkaznico, št. 001521777.
gnd-161918
Ficko Milena, Veliki vrh 66, Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št. 001087864.
gne-161471
Ficko Stanko, Veliki vrh 66, Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št. 001075552.
gnb-161470
Fidler Boris, Zadobrova 80, Škofja
vas, osebno izkaznico, št. 000014912.
gnz-161421
Filipovič Dejan, Koroška ulica 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001806634.
gnu-161705
Franca Ingrid, Sončna ulica 2, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000282357. gnt-161452
Furman Viktor, Dobrina 56, Žetale, osebno izkaznico, št. 001469554.
gnj-161787
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Gabršček Simon, Bevkova 70, Deskle, osebno izkaznico, št. 001279820.
gnz-161596
Gerbec Matjaž, Gregorčičeva 20, Tolmin, osebno izkaznico, št. 001758489.
gnq-161730
Gligorević Ana, Tomšičeva 56, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 000966294.
gnu-161601
Gobec Tanja, Erjavčeva 29, Celje, osebno izkaznico, št. 000058480. gni-161788
Golež Mateja, Lopata 21C, Celje, osebno izkaznico, št. 000031502. gnu-161626
Golič Kaja, Ig 403, Ig, osebno izkaznico,
št. 000917810. gnc-161369
Golič Nik, Ig 403, Ig, osebno izkaznico,
št. 000917807. gnz-161371
Gomboc Štefan, Kroška ulica 42,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001025232. gnj-161762
Gorinšek Anja, Marjeta na Dravskem
polju 95, Marjeta na Dravskem polju, osebno izkaznico, št. 001167377. gns-161778
Gornjec Marija, Rotman 56, Juršinci, osebno izkaznico, št. 000700982.
gns-161878
Gričar Robert, Za jezom 12, Tržič, osebno izkaznico, št. 000828232. gno-161882
Gvozden Slavko, Videm 60, Videm-Dobrepolje, osebno izkaznico, št. 001640520.
gng-161565
Habič Mojca, Volaričeva 42, Postojna, osebno izkaznico, št. 001237282.
gnb-161620
Hlebec Franc, Lunačkova 21, Mirna, osebno izkaznico, št. 001277164.
gnk-161636
Hočevar Franc, Podpeč 34, Videm-Dobrepolje, osebno izkaznico, št. 000779000.
gni-161688
Horvat Jerneja, Aškerčeva ulica 3C,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001734829.
gno-161907
Horvat Matej, Čevljarska ulica 10, Turnišče, osebno izkaznico, št. 000381995.
gni-161488
Hudovernik Stanislav, Hočna 11, Pernica, osebno izkaznico, št. 001720994.
gny-161872
Humar Gregor Marjan, Polževa ulica 1, Ajdovščina, osebno izkaznico, št.
000233128. gny-161372
Jakomin Duilij, Cesta I. Istrske brigade 28, Pobegi, osebno izkaznico, št.
000058919. gns-161728
Jankovič Potočnik Aleksander, Rodičeva ulica 5A, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001203464. gnd-161618
Jazbec Marija, Cesta na Markovec 17,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000389619. gnp-161356
Jeršin Bojan, Dobrovlje 36B, Braslovče, osebno izkaznico, št. 001600104.
gnq-161405
Jevšek Karol, Leskovec 109, Pragersko, osebno izkaznico, št. 000691236.
gnv-161625
Jezernik Matej, Nova cerkev 116, Nova
Cerkev, osebno izkaznico, št. 000922554.
gnq-161630
Joldić Behija, Vrhovčeva ulica 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001607339.
gnb-161545
Jukić Jelka, Krašce 16, Domžale, osebno izkaznico, št. 000248044. gnq-161530
Južna Marjan, Škapinova ulica 5,
Celje, osebno izkaznico, št. 000973693.
gnv-161775

Kaligarič Marjan, Gortanova 10, Izola
– Isola, osebno izkaznico, št. 000520203.
gnk-161386
Kaš Anton, Gaberke 25, Šoštanj, osebno izkaznico, št. 001013591. gnf-161891
Kenda Matija, Ponikve 2, Slap ob
Idrijci, osebno izkaznico, št. 001285060.
gnp-161606
Kenk Matjaž, Martina Karpana 26, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000408145.
gnm-161609
Keržič Roman, Jakopičeva ulica 21,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001395462.
gnw-161474
Kesner Katja, Mladinska ulica 12, Maribor, osebno izkaznico, št. 000902496.
gnx-161923
Klinc Anton, Lačna Gora 2, Oplotnica, osebno izkaznico, št. 000866115.
gnr-161779
Knez Sonja, Vilfanova 26, Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
000781750. gni-161363
Kobal milena, Selo 16A, Žirovnica, osebno izkaznico, št. 000282165.
gng-161365
Kobal Miša, Selo 16A, Žirovnica, osebno izkaznico, št. 000282167. gnx-161373
Kocijan Ivan, Kristanova 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001105631.
gnu-161701
Kohek Maja, Bakovci, Partizanska 31,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
000244145. gnh-161589
Kokalj Stanislav, Zasip Lebenje 70,
Bled, osebno izkaznico, št. 001023040.
gnn-161608
Kolar Berta, Topolščica 130A, Topolšica, osebno izkaznico, št. 001222038.
gnc-161494
Kolbl Slavko, Cesta ob Ribnici 21, Miklavž na Dravskem polju, osebno izkaznico, št. 000871174. gns-161578
Kolenc Alojzij, Kamniška 10, Maribor, osebno izkaznico, št. 000993766.
gnj-161887
Kopp Kaja, Raičeva ulica 3, Maribor, osebno izkaznico, št. 001698802.
gny-161647
Koražija Mitja, Ponoviče 9, Sava, osebno izkaznico, št. 000071156. gnx-161552
Korbar Milena, Dolenje Kamence
40, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001617523. gnn-161483
Kores Simon, Cesta 27. Aprila 31, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000176954.
gnl-161685
Kos Nika, Kosovelova ulica 1, Tolmin, osebno izkaznico, št. 001776420.
gnx-161873
Kosmač Barbara, Koširjeva cesta
18, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
000708042. gnb-161749
Kostanjšek Bojan, Brnica 23, Hrastnik, osebno izkaznico, št. 001250709.
gnr-161754
Kostanjšek Marjan, Puhova ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000356657.
gny-161697
Košir Gregor, Trata VI/15, Kočevje, osebno izkaznico, št. 000324940.
gnm-161409
Kovač Ana, Grenc 5A, Škofja Loka,
osebno
izkaznico,
št.
001237183.
gnl-161710
Kozjek Franc, Loška cesta 9, Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
001527375. gnu-161651
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Kramar Alojz, Velika polana 92, Velika
Polana, osebno izkaznico, št. 000380529.
gns-161503
Kramar Ivan, Račni vrh 37, Dob, osebno
izkaznico, št. 001607388. gnv-161700
Krempl Marija, Črešnjevci št. 135,
Gornja Radgona, osebno izkaznico, št.
000599629. gnj-161387
Krištof Janez, Predole 11, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001247267.
gnm-161559
Križan Matjaž, Bodrišna vas 16B, Grobelno, osebno izkaznico, št. 000663220.
gno-161407
Križnik Dušan, 31. divizije 5, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
000379914.
gng-161640
Krmac Terezija, Rozmanova 33, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
0000045410. gnq-161380
Kudić Medine, Ziherlova ulica 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000091092.
gnv-161350
Kump Miha, Korotnska 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000471894.
gnh-161689
Kuplenk Franc, Male Brusnice 11, Brusnice, osebno izkaznico, št. 000236894.
gnm-161484
Leber Anton, Lipoglav 81, Loče pri Poljčanah, osebno izkaznico, št. 000091967.
gnc-161769
Lesar Martin, Srednje gameljne 38E,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
000307954. gnx-161723
Lesjak Ivan, Stari trg 226/c, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001170120.
gnk-161736
Lešnik Dunja, Hramše 16A, Dobrna, osebno izkaznico, št. 001670448.
gnf-161416
Leva Cvetka, Kungota pri Ptuju 35, Kidričevo, osebno izkaznico, št. 001209922.
gnm-161384
Ličen Rober, Ulica Lili Novy 31, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000141969.
gny-161747
Likar Marija, Žapuže 32, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 000015409.
gns-161753
Luznar Anja, Jakčeva ulica 34, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001311141.
gnu-161951
Marič Benjamin, Večeslavci 8, Rogašovci, osebno izkaznico, št. 000154461.
gny-161597
Markovič Vilko, Strahinj 54, Naklo, osebno izkaznico, št. 001395737. gnl-161635
Marolt Anton, Jamova 54, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 948415. gne-161342
Martinec Vladimira, Reška ulica 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001214401.
gny-161947
Masten Ernesta, Volčja draga 79, Volčja
Draga, osebno izkaznico, št. 000807081.
gnf-161366
Mataln Alojz, Z. Miloša 22, Izola
– Isola, osebno izkaznico, št. 000371024.
gnd-161768
Matijašević Marijana, Adamičeva 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000832993.
gne-161592
Melihar Boris, Hradeckega cesta
84, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001498921. gny-161547
Memon Danijel, Sokolsko 101, Maribor, osebno izkaznico, št. 001595851.
gnh-161414

Rakuš Jona, Poljanska cesta 79, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000960535.
gnh-161943
Raljević Antonija, Celovška 122, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001639462.
gnt-161727
Raspor Nadia, Na Jami 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000427029.
gnd-161893
Reichard Karolina, Pot na Fužine 29, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001684946. gns-161953
Ribič Miroslav, Kamniška ulica 46, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000245000.
gno-161457
Rolih Janko, Podkoren 1, Kranjska
Gora, osebno izkaznico, št. 001091448.
gnv-161750
Roštohar Renata, Celjska ulica 14,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000311506.
gnn-161783
Roželj Andrej, Tribej 17, Libeliče, osebno izkaznico, št. 000407254. gng-161790
Sadek Jožef, Cesta II/21, Velenje, osebno izkaznico, št. 000497343. gnu-161401
Sandič Nino, Podgorska ulica 6, Kočevje, osebno izkaznico, št. 000320481.
gnb-161720
Senegačnik Andreja, Tibilisijska ulica 34, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001020991. gns-161903
Senožetnik Mitja, Jakopičeva 21, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001648144.
gnv-161500
Sepič Tanja, Benčičeva 2A, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št. 001130833.
gnw-161874
Sever Timotej, Čopova 17, Celje, osebno izkaznico, št. 001192863. gny-161622
Slivnik Jure, Valvasorjeva ulica 9,
Bled, osebno izkaznico, št. 000231632.
gnk-161786
Slokar Lea, Lokavec 43, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 001175041.
gnp-161381
Sluga Nikolaj, Polje ceta XII/6, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št. 001061272.
gnc-161469
Smole Karel, Stranje 34, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 000527258.
gnp-161406
Smrdel Gregor, Gradec 5, Pivka, osebno izkaznico, št. 000201940. gnl-161485
Snoj Uroš, Sneberska cesta 162/b, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000832849.
gnu-161876
Soban Jana, Izlake 48, Izlake, osebno
izkaznico, št. 000913135. gnt-161627
Solar Marija, Melikova 88, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000116736.
gne-161942
Stražišar Marko, Maten 31A, Ig, osebno
izkaznico, št. 000154770. gno-161507
Strmec Jože, Preglov trg 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001024840.
gnf-161941
Suhadolc Marjetka, Hruševo 92, Dobrova, osebno izkaznico, št. 000507722.
gnd-161568
Šabić Fahrudin, Vzajemna ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000307464.
gno-161532
Šarabon Ivanka, Cesta talcev 87,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000330076.
gni-161413
Ščurk Nina, Spodnji rudnik 1/6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000889452.
gnb-161945

Moder Darinka Ana, Dermotova ulica 21, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000000746. gnw-161949
Mramor Petra, Casermanova 3, Cerknica, osebno izkaznico, št. 000977732.
gnj-161362
Mujkanović Nedžad, Sečovlje 42, Sečovlje – Sicciole, osebno izkaznico, št.
000392928. gng-161619
Muller Uroš, Lendavska ulica 23,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001617629. gnw-161599
Murn Jožefa, Tabor 2A, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000056015. gnl-161560
Nachbar Grega, Vič 51, Dravograd, osebno izkaznico, št. 000403282.
gng-161415
Nedog Zdenka Boža, Ulica braton Učakar 94, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001370419. gnr-161954
Ogrin Alenka, Topniška 35A, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001707121.
gni-161738
Omahen Jožefa, Lahova pot 29, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001516234.
gnb-161570
Opeka Jan, Šarhova ulica 30, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001297014.
gnf-161591
Pajić Borko, Sp. Lancovo 7, Radovljica, osebno izkaznico, št. 000427594.
gno-161607
Pajić Laren, Stanežiče 36B, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št.
000810328. gnr-161704
Pečjak Janez, Hribarjeva cesta 2, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000464105.
gnq-161830
Pečoler Boris, Robindvor 35, Dravograd, osebno izkaznico, št. 001502896.
gnu-161776
Perhač Franc, Destrnik 5, Destrnik, osebno izkaznico, št. 000761099.
gno-161357
Petančič Živa, Parmova ulica 48, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001611285.
gno-161332
Pirnat Jožica, Ulica Josipa Lapajne 10,
Cerklje na Gorenjskem, osebno izkaznico,
št. 001517832. gnm-161909
Planinc Yueta, Puče 70, Šmarje, osebno
izkaznico, št. 000187370. gnq-161355
Polšak Brane, Brinje 4A, Dol pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 000832905.
gnb-161395
Porić Edis, Klanska ulica 15, Medvode, osebno izkaznico, št. 000173551.
gns-161603
Potočnik Ciril, Pot na Zduše 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000634098.
gno-161682
Potokar Marjan, Krmelj 86, Krmelj, osebno izkaznico, št. 000337731. gne-161492
Požar Jure, Kopriva 2D, Dutovlje, osebno izkaznico, št. 000003299. gnu-161426
Pregelj Sebastjan, Martinuči 17, Renče, osebno izkaznico, št. 001278749.
gnm-161734
Pušnik Nataša, Hramše 25, Dobrna, osebno izkaznico, št. 001569662.
gnq-161780
Radič Nenad, Celjska cesta 34, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001758688.
gnu-161376
Radulović Danica, Bratuževa ploščad 38, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000046442. gnc-161944
Radusinović Radenko, Ploje cesta
XII / 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000785507. gnq-161455
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Šebat Janez, Smokuč 22, Žirovnica, osebno izkaznico, št. 000118346.
gnf-161741
Šega Irena, Jurišna vas 23, Zgornja
Ložnica, osebno izkaznico, št. 000397009.
gnk-161390
Škaper Herman, Vaneča 80, Puconci, osebno izkaznico, št. 001195952.
gnp-161756
Škoberina Borin Ana, Strossmayerjeva 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000883966. gnh-161764
Škoda Luka, Negova 7, Spodnji Ivanjci, osebno izkaznico, št. 000965975.
gnm-161359
Šnahl Aleš, Frankolovo2, Frankolovo, osebno izkaznico, št. 001297415.
gns-161428
Špur Anamarija, Mota 36, Ljutomer, osebno izkaznico, št. 001133153.
gnu-161751
Štrucl Jožefa, Litijska 22, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000264837.
gnw-161624
Štukl Fanc, Kopališka 3, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000461960.
gnj-161687
Šuštar
Milena,
Agrokombinatska
21A, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000471581. gnk-161486
Šuštar Rado, Dašnica 66, Železniki, osebno izkaznico, št. 001042823. gnq-161605
Tavčar Leonardo, Ulica heroja Staneta
2, Žalec, osebno izkaznico, št. 000377233.
gne-161792
Tetičkovič Alojz, Zgornja Voličina 5, Voličina, osebno izkaznico, št. 000991625.
gnl-161610
Tihelj Viljem, Beblerjeva ulica 15, Vipava, osebno izkaznico, št. 000454496.
gnl-161339
Traven Andrej, Koželjskega 1, Velenje, osebno izkaznico, št. 001074936.
gnw-161424
Trček Tone, Poljanska cesta 34, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000058817.
gni-161538
Trojner Maja, Drankovec 1, Jakobski
Dol, osebno izkaznico, št. 001147789.
m-1007
Ulčar Gregor, Gregovce 7, Bizeljsko, osebno izkaznico, št. 001778367.
gnw-161924
Ule Branko, Kozlovičeva 29, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001172012. gnq-161480
Urbančič Darja, Višnarjeva 2, Medvode, osebno izkaznico, št. 000276359.
gnw-161524
Uršič Borut, Landra 46, Kobarid, osebno
izkaznico, št. 000018977. gnc-161419
Vaukman Jožica, Partizanska 12, Radlje
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 001589643.
gnw-161774
Velše Brigita, Obirska ulica 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000381880.
gnu-161726
Vidergar Tanja, Vodnikova cesta 104E,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001511116.
gno-161732
Vintar Neli, Vipavska 18, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000189496.
gng-161690
Virant Katja, Ob studencu 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001194759.
gnu-161851
Vokshaj Vehbija, Pot v zeleni gaj
1A, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001254297. gnk-161861
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Volf Ludvik, Prešernova 9, Kočevje, osebno izkaznico, št. 000523140.
gnf-161491
Volovšek Klemen, Dol 36, Gornji
grad, osebno izkaznico, št. 000374286.
gnz-161621
Vovk Bogdan, Novi log 19B, Hrastnik, osebno izkaznico, št. 001444405.
gnl-161360
Vračun Martin, Grajska pot 20, Leskovec pri Krškem, osebno izkaznico, št.
001617338. gnl-161410
Vrhovšek Aleksander, Stopče 15, Grobelno, osebno izkaznico, št. 000002384.
gnj-161412
Wachter Aleš, Prisojna pot 7, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001691707.
gnm-161759
Zadravec Jožef, Slovenska 29, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000608563.
gno-161482
Zadravec Žiga, Kamnica 50, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 001295562.
gnx-161698
Zajc Miroslav, Kunaverjava ulica 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001739251.
gnh-161889
Zalaznik Brigita, Pot čez Gmajno
100, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000189028. gnf-161466
Zalaznik Eva, Pot čez Gmajno 100,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001594115.
gnd-161468
Zalaznik Rok, Pot čez Gmajno 100,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001594097.
gne-161467
Zaman Tatjana, Jablaniške laze 5,
Šmartno pri Litiji, osebno izkaznico, št.
1219278. gng-161590
Zorko Teodor, Šinkova ulica 8, Središče
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 001545403.
gnh-161364
Zupanc Ljudmila, Razgledan ulica 17A,
Celje, osebno izkaznico, št. 000606799.
gnp-161631
Zupin Marko, Okroglo 10, Stahovica, osebno izkaznico, št. 001798026.
gne-161867
Žibret Marko, Nova cerkev 78, Nova
Cerkev, osebno izkaznico, št. 000941280.
gng-161890
Žigon Karmela, 9. september 32, Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
001720707. gnc-161594
Žrlič Barica, Slovenska vas 26, Jesenice na Dolenjskem, osebno izkaznico, št.
000609620. gnh-161789
Žučko Anton, Na jami 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 103461. gnd-161343
Žvokelj Mojca, Gabrovica 3, Črni
Kal, osebno izkaznico, št. 000039066.
gnf-161766

Vozniška dovoljenja
Alokan Tomaž, Gimnazijska cesta
15A, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 10636, izdala UE Trbovlje.
gne-161517
Arbeiter Mitja, Spodnje stranice 23,
Stranice, vozniško dovoljenje, kat. AGH,
reg. št. 15485. gng-161915
Balažič Goran, Cven 15, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1584847, reg.
št. 11665, izdala UE Ljutomer. gne-161667

Baračič Franc, Podbrežje 60A, Videm
pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št. 788246, izdala UE Ptuj.
gng-161515
Batorek Nina, Zg. Hoče 26D, Hoče, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S1874275, reg. št. 127096. gnz-161496
Beganović Džemo, Na Jasi 4, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8945, izdala UE Kamnik. gni-161663
Beganović Elvis, Na Jasi 4, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
22931, izdala UE Kamnik. gng-161665
Berglez Andrej, Vratja vas 10, Apače, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 16207, izdala UE Gornja Radgona.
gnz-161321
Berislan Cerinski, Bizeljska cesta 64A,
Brežice, vozniško dovoljenje, reg. št.
17004. gny-161397
Besednjak Danilo, Župančičeva ulica
4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S1964614, reg. št. 110845.
gnv-161600
Bizjak Siniša, Papirniška ulica 13A, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
20248. gnn-161583
Bolhar Marta, Nušičeva ulica 5, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S001802356, reg. št. 5929, izdala
UE Domžale. gnm-161584
Božič Andrej, Ljubljanska cesta 6, Kostanjevica na Krki, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 11497. gni-161463
Brecl Monika, Kasaze 11, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1195416,
izdala UE Žalec. gnw-161499
Breznik Špela, Slovenskogoriška 12,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1231483, izdala UE Ptuj. gny-161297
Bubola Sergej, Belokriška 13, Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. SI56462, reg. št. 12024, izdala
UE Piran. gnp-161831
Bučar Mojca, Gozd reka 11, Šmartno
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1322885, izdala UE Litija. gnm-161934
Bundera Andreja, Sp. Žerjavci 41, Lenart v Slov.goricah, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S866593, reg. št. 7062, izdala UE Lenart. gnc-161319
Celec Damjan, St. kovača 22, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št.
35805. gnq-161655
Cimerman Dejan, Metliška 37, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13010, izdala UE Črnomelj. gns-161403
Colarič Rok, Pot na Fužine 45, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1163796, reg. št. 219209. gnw-161574
Colnarič Jože, Zg. Hoče 65, Hoče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1291551,
reg. št. 88607. gnz-161771
Cvetko Orešnik Varja, Gregorčičeva ulica 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S1758744, reg. št.
104991. gnc-161894
Čepin Maja, Zadobrova 88, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1787656, reg. št. 51381. gnq-161505
Čoh Olga, Ul. Veljka Vlahoviča, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S83203,
reg. št. 2208. gnc-161719
Ćumurdžić Branka, Efenkova cesta 1,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001382421, reg. št. 29730. gny-161922
Ćuzela Sebastijan, Nušičeva ulica 12,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
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S1485070, reg. št. 48544, izdala UE Celje.
gnr-161508
Daić Jure, Plečnikova 1, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1230053, reg.
št. 102337, izdala UE Maribor. gnh-161489
Debeljak Vesna, Mali log 48, Loški Potok, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8884, izdala UE Ribnica. gnq-161880
Debevec Anton, Reška cesta 26A,
Prestranek, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št. 5836, izdala UE Postojna.
gnu-161526
Djanković Vesna, Čopova 17, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
49873. gnk-161411
Dolžan Klemen, Zg. gorje 45A, Zgornje
Gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1355967, reg. št. 24339. gnj-161837
Dreu Zora, Krekova ulica 24, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001092311, reg. št. 22353. gnc-161794
Dvoršak Aleksandra, Pot na Kamenšak
1, Lenart v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1004143, reg. št. 9428,
izdala UE Lenart. gne-161842
Džananović Mirsad, Kejžerjeva 1, Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S1624598,
izdala UE Jesenice. gnq-161305
Farič Alojz, Staretova ulica 5, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
S170631, reg. št. 28374, izdala UE Kranj.
gnd-161472
Ferš Miha, Ohonice 4E, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 16884,
izdala UE Vrhnika. gno-161582
Fiamengo Ljubica, Ulica Tončka Dežmana 8, Kranj, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S801506, reg. št. 20388, izdala
UE Kranj. gnu-161451
Fišer Darja, Jesenova ulica 7, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h
BGH, št. S001847298, reg. št. 19951, izdala UE Domžale. gnb-161745
Gabršček Simon, Bevkova 70, Deskle, vozniško dovoljenje, kat. BCF,
reg. št. 23212, izdala UE Nova Gorica.
gnf-161541
Golič Oliver, Ig 403, Ig, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S1792599, reg. št.
196396. gnd-161368
Goričan Anita, Irje 3C, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7343, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gni-161646
Gosak Alojz, Škalce 39, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGFH, reg.
št. 4631. gnx-161823
Grdina Emilija, Dekani 212/a, Dekani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
177682, reg. št. 7930, izdala UE Koper.
gnb-161320
Gregorič Elio, Ladjedelniška 12, Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. SI49482, reg. št. 13599, izdala UE
Piran. gnd-161518
Gričar Robert, Za jezom 12, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S001934757, reg. št. 9613, izdala UE Tržič. gnn-161858
Grm Andrej, Polje cesta XXVI / 5A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S1596797, reg. št. 9313. gnk-161436
Grubešič Matija, Liminjanska 91, Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. SI17050, reg. št. 10494, izdala UE
Piran. gnx-161673
Gutalj Sabina, Cankarjeva ulica 20,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg.
št. 30225. gne-161692

SI000002871, reg. št. 27304, izdala UE
Koper. gnm-161684
Katern Domen, Tržćaška cesta 119,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1298151, reg. št. 226393.
gne-161767
Kavar Klavdij, Kovorska cesta 31, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S001780225, reg. št. 5071, izdala UE Tržič. gnf-161791
Keršič Veingerl Iris, Borova vas 9, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S8076, reg. št. 1354. gne-161642
Keržič Roman, Jakopičeva ulica 21,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S537590, reg. št. 16517, izdala UE Kamnik. gnx-161473
Keržišniik Nevenka Rožica, Jakčeva
ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S586297, reg. št. 44020.
gnr-161354
Klemenčič Stanislav, Mrtvice 54B, Leskovec pri Krškem, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, reg. št. 6453. gnb-161645
Kocmur Jože, Češnjice 13, Zagradec,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BCEFGH, št. S2123520, reg. št. 14088,
izdala UE Grosuplje. gnw-161649
Kočnik Janez, Slomškova 9, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št. 5865. gnq-161634
Kohek Maja, Partizanska 31, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št.
39337. gnc-161444
Komić Jasmina, Matjaževa ulica
15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1490732, reg. št. 184176.
gno-161707
Koražija Mitja, Ponoviče 9, Sava, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S1880085.
gny-161551
Koren Lidija, Drežniške ravne 33, Kobarid, vozniško dovoljenje, št. S000935730,
izdala UE Tolmin. gnk-161686
Kos Patricija, Police 23, Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 15147, izdala UE Gornja Radgona.
gnp-161306
Kostanjšek Marjan, Puhova ulica
1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S1791442, reg. št. 50982.
gnz-161696
Koštomaj Anita, Nušičeva 2A, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
48979. gnt-161427
Kovačec Mateja, Mala vas 32, Gorišnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1554098, izdala UE Ptuj. gnc-161294
Kovačič Ana, Kupetinci 4, Sveti Jurij ob
Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 3259, izdala UE Gornja Radgona.
gnr-161304
Kozina Janez, Podolnica 49, Horjul, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BCEGH,
št. S2081660, reg. št. 80367. gnm-161534
Kralj Matej, Mladinska ulica 18, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12111, izdala UE Gornja Radgona.
gno-161307
Kramar Ivan, Račni vrh 37, Dob, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S000356333,
reg. št. 1088, izdala UE Domžale.
gnw-161699
Kreže Marjan, Čeče 102, Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BCGHE, reg. št. 718,
izdala UE Hrastnik. gnx-161323
Krištof Janez, Predole 11, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.

Gvozden Slavko, Videm 60, Videm-Dobrepolje, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1806595, reg. št. 22759,
izdala UE Grosuplje. gnh-161564
Herega Jože, Orešje 43, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S1295825, izdala UE Ptuj. gnq-161855
Honomihl Marijan, Col 83, Col, vozniško
dovoljenje, št. S 000784534, reg. št. 12034,
izdala UE Ajdovščina. gnr-161379
Hrenko Jože, Medenska cesta 75, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S2082262, reg. št. 197769. gnk-161761
Hudobivnik Borut, Betonova 42,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1078600, reg. št. 42269, izdala UE Kranj.
gnn-161437
Humar Gregor Marjan, Polževa 1,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, št. S
1154132. gnl-161310
Humar Gregor Marjan, Polževa ulica
1, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, št. S
1154132, reg. št. 24312, izdala UE Nova
Gorica. gns-161378
Ilievski Dančo, Prade cesta XVI st. 20,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
št. SI55130, reg. št. 47622. gnb-161795
Intihar Ljudmila, Vinterca 28, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h BGH, št. S2089931, reg. št. 177455.
gns-161453
Ipavec Zvonko, Ruške čete 12, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. FBGCH, št.
S001543922, reg. št. 1104. m-1013
Izlakar Anton, Zidani Most 17, Zidani
Most, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S50033. gnh-161639
Jakič Lea, Tončka Dežmana 6, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S51458,
reg. št. 37958. gnz-161671
Janež Vladimir, Pražakova ulica
20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1001982, reg. št. 202070.
gnz-161846
Jankovič Potočnik Aleksander, Rodičeva ulica 5A, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S1352823, reg. št. 54987.
gne-161617
Jenko Andrej, Prežganje 26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S2034255, reg. št. 178871. gnh-161539
Jenko Tomaž, Poljanska c. 41, Gorenja vas, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 25718, izdala UE Škofja Loka.
gnh-161314
Joldić Behija, Vrhovčeva ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S2090592, reg. št.
368413. gnc-161544
Jovanović Milivoje, Šifrerjeva ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 23539, reg. št. 118761, izdala UE
Ljubljana. gnq-161930
Jukić Jelka, Krašce 16, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S2021066, reg. št. 18612, izdala UE Domžale. gnp-161531
Jurišič Uroš, Vinarska ulica 9, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000872414, reg. št. 104740. gni-161588
Jurman Nikolaja, Planina 110, Planina, vozniško dovoljenje, reg. št. 4597.
gnd-161443
Kapušar Martin, Metleče 17, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S002072111, reg. št. 15229, izdala UE Velenje. gnt-161402
Kastelec Robert, Krožna 10, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, št.

Stran

Stran

5808 /

Št.

93 / 20. 8. 2004

S1522663, reg. št. 10129, izdala UE Grosuplje. gnn-161558
Kuder Majda, Griže 30, Griže, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S000020362, izdala UE Žalec. gnx-161398
Kukovec Željko, Ritmerk 15, Podgorci,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 9540, izdala UE Ormož. gno-161661
Lakota Nataša, Jenkova ul. 3, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. A
le do 50 km/h BGH, št. SI60502, reg. št.
41055. gnn-161683
Lampret Franc, Legen 73, Šmartno
pri Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 1734. gny-161847
Lavrič Jošt Valentin, Marice Kovačeve
ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S1869227, reg. št.
167549. gnw-161349
Legat Nikolaj, Begunje 60B, Begunje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDEGH, št. S1577026, reg. št. 15169.
gnb-161295
Legat Nikolaj, Begunje 60B, Begunje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDEGH, št. S1577026, reg. št. 15169.
gnz-161521
Lesar Martin, Srednje gameljne 38E,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGH, št. S1795615, reg.
št. 121293. gny-161722
Lesjak Ivan, Stari trg 226/c, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 635, izdala UE Slovenj Gradec.
gnt-161677
Lesjak Marija, Šlandrova ulica 39, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 6795, izdala UE Šmarje.
gnl-161910
Lešnik Mitja, Brunšvik 11, Rače, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S1738425, reg. št. 114070. gnp-161781
Leva Cvetka, Kungota pri Ptuju 35,
Kidričevo, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 251298. gnk-161311
Levec Vera, M. Blejca 20, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S459810,
reg. št. 5323. gnt-161852
Ličen Rober, Ulica Lili Novy 31, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1760886, reg. št. 187456. gnz-161746
Longar Stane, Stranska vas 9, Žužemberk, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 14071, izdala UE Novo mesto.
gnq-161755
Lovšin Daniela, Sušje 12, Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 44,
izdala UE Ribnica. gnd-161293
Luci Jerica, Jastrebci 15, Kog, vozniško
dovoljenje, kat. A-50km/h, BGH, reg. št.
7272, izdala UE Ormož. gnw-161299
Lukač Lilijana, Martina Krpana ulica
6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1244190, reg. št. 223144.
gnd-161843
Lukančič Irena, Pavšičeva ulica 22, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 4544, izdala UE Logatec. gnk-161561
Luznar Anja, Jakčeva ulica 34, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S245029, reg. št. 186171. gnt-161952
Maluz Peter, Brezovica 9, Bizeljsko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
17662, izdala UE Brežice. gnv-161400
Marinčič Jure, Vir pri Stični 65, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1901522, reg. št. 21500. gnt-161477
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Martinec Vladimira, Reška ulica 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S244304, reg. št. 58572. gnz-161946
Matelič Nataša, Ul. Pinka Tomažiča
12, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 41633, izdala UE Nova Gorica. gns-161303
Mauko Karl, Črešnjevci 232, Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 15270, izdala UE Gornja
Radgona. gnj-161516
Melihar Boris, Hradeckega cesta 84,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S1825228, reg. št.
261287. gnz-161546
Menhart Romana, Cesta 27. aprila 31,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 13572, izdala UE Gornja Radgona.
gno-161657
Mihovec Franci, Stara Vrhnika 145,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 166067, izdala UE Ljubljana.
gni-161388
Moder Darinka Ana, Dermotova ulica
21, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S1618588, reg. št.
85906. gnx-161948
Mrzel Aleš, Tesovnikova ulica 61, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1096057, reg. št. 170697. gnn-161733
Mulej Monika, Otoče 6, Podnart, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1068260,
reg. št. 24568. gnu-161676
Novak Marina, Godeninci 49, Središče ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 9798, izdala UE Ormož.
gnf-161666
Novoselc Neža, Brezina 58, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. S94848,
reg. št. 3011. gnz-161921
Oberdank Damir, Loke 1, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 35713, izdala UE Nova Gorica.
gnl-161535
Ocvirnik Primož, Grajska vas 36, Gomilsko, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h BGH, št. S2128040, izdala UE Žalec.
gnp-161460
Ogradi Nekat Barbara, Bočna 18,
Gornji grad, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 8740, izdala UE Mozirje.
gnf-161641
Omahen Jožefa, Lahova pot 29, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S1614535, reg. št. 15427. gnc-161569
Padojan Ljubo, Vojkova 19, Portorož
– Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI55699, reg. št. 3173, izdala
UE Piran. gne-161442
Pajić Radivoj, Titova 52/b, Jesenice,
vozniško dovoljenje, št. S 142391, izdala
UE Jesenice. gnu-161301
Pašalič Zlatan, Sovretova ulica 23, Krško, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
reg. št. 14439. gnd-161868
Paunovič Lidija, Ulica Ane Galetove 5,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1483263, reg. št. 13658, izdala UE
Grosuplje. gnj-161587
Pečjak Janez, Hribarjeva cesta 2,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S1955933, reg. št.
22605, izdala UE Grosuplje. gnr-161829
Petančič Živa, Parmova ulica 48,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1775731, izdala UE
Ljubljana. gnp-161331

Petermanec Mirko, Kirbiševih 4,
Miklavž na Dravskem polju, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S1937844, reg. št. 43263. gnd-161643
Petrič Anton, Planina 56/a, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, št. S 1843331,
reg. št. 7105, izdala UE Ajdovščina.
gno-161382
Pevc Elka, Vlahovičeva 44, Ankaran –
Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. BGA,
št. SI6860, reg. št. 92. gnb-161445
Pikovnik Miroslav, Glavičeva ulica
3, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. A
do 350ccm BGH, št. S1551623, reg. št.
37499, izdala UE Domžale. gnt-161706
Pintar Nejc, Rusjanova 8, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S1740870, reg. št. 126225. gnh-161914
Pirc Barbara, Vrunčeva 10, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 163986, izdala UE Ljubljana.
gnc-161519
Podvornik Nuša, Povodnova 4,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1667774, reg. št. Ptuj.
gny-161322
Pogačnik Ivo, Videm 24, Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S1588861. gnk-161836
Popović Danijel, Gradnikova ulica 1, Kranj, vozniško dovoljenje, kat.
ABCGH, št. S2121543, reg. št. 58862.
gng-161865
Porić Edis, Klanska ulica 15, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1453797, reg. št. 219977. gnt-161602
Potočnik Ciril, Pot na Zduše 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S2087483, reg. št. 108875. gnp-161681
Potokar Marjan, Krmelj 86, Krmelj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 6542.
gnd-161493
Potrebuješ Jelka, Zagorica pri Vel. Gabru 54, Veliki Gaber, vozniško dovoljenje,
kat. BGF, št. S 401716, reg. št. 6890, izdala UE Trebnje. gnu-161901
Povše Branko, Klenovik 21, Škocjan,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
27925. gng-161540
Preradovič Vesna, Janeza Puharja 1,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1404994, reg. št. 53002. gnq-161680
Purgaj Aleš, Strma pot 29, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S1028526, reg. št. 7290, izdala
UE Pesnica. m-1017
Radusinović Radenko, Polje cesta
XII 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S1011640, reg. št. 99458.
gnu-161476
Rogelj Stanka, Hotemež 11, Radeče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1060571. gnj-161462
Rotman Severin, Medvedova 45, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S1975272, reg. št. 128132, izdala UE Maribor. gnk-161490
Sikošek Vasja, Teplyjevo naselje 10,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1738752, reg. št. 116181, izdala UE
Maribor. gns-161528
Slapšak Klemen, Padež 5, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S1486149. gni-161417
Slokar Lea, Lokavec 43, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, št. S1118601,
reg. št. 15120, izdala UE Nova Gorica.
gnl-161385
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Smrdel Stojan, Kal 7B, Pivka, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št. 2747,
izdala UE Postojna. gnp-161456
Sodja Janez, Vrbičje 5, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S1445389,
reg. št. 22626, izdala UE Grosuplje.
gnp-161931
Stopar Vinko, Boršt 15, Cerklje ob Krki,
vozniško dovoljenje, št. S116724, reg. št.
12766. gni-161638
Stražišar Marko, Maten 31A, Ig, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1587868,
reg. št. 241839. gnp-161506
Strmec Jože, Preglov trg 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S1779354, reg. št. 260232. gng-161940
Svetek Maša, Jurčkova cesta 70, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1549866, reg. št. 243722, izdala UE
Ljubljana. gnm-161709
Šaver Branko, Turjaško naselje 11,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1731034, reg. št.
14007, izdala UE Kočevje. gnr-161504
Šebat Janez, Smokuč 22, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, št. S1789191, izdala
UE Jesenice. gnr-161679
Šircelj Gorela Alenka, Nova vas 7/a,
Sečovlje – Sicciole, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 940123, reg. št. 11695, izdala UE Piran. gne-161317
Šobot Ranislav, Seidlova cesta 22,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 7249, izdala UE Novo mesto.
gnu-161326
Tihelj Viljem, Beblerjeva ulica 15, Vipava, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH,
št. S1456117, reg. št. 4421, izdala UE Ajdovščina. gnn-161337
Tihelj Viljem, Beblerjeva ulica 15,
Vipava, vozniško dovoljenje, kat. AB,
št. VI 1056, izdala UE Ajdovščina.
gnm-161338
Tomažič Aleš, Barklova ulica 13,
Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S1880242. gnn-161333
Tomšič Matej, Kernova cesta 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S1795454, reg. št.
219797. gnz-161346
Topole Gregor, Nova ulica 12, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S1802186, reg. št. 13538, izdala
UE Domžale. gnz-161821
Trampuš Ana, Vegova 10, Piran – Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
59979, reg. št. 14250. gns-161328
Trampuš Urška, Čolnišče 19, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1894945, izdala UE
Zagorje ob Savi. gnj-161637
Tršinar Martina, Groblje pri Prekopi 4,
Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 24052. gnw-161849
Uhan Peter, Štefanova ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1050575, reg. št. 208782. gnl-161510
Valič Fani, Celovška cesta 163, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1002879, reg. št. 105088. gns-161353
Videmšek Andrej, Breg ob Savi
66, Mavčiče, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S1542811, reg. št. 55176, izdala UE Kranj. gnt-161527
Virant Katja, Ob studencu 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1000033, reg. št. 208912. gnv-161850

Kuzma Samo, Čopova 12, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. AO1025860, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnb-161520
Macuh Fredi, Kropa 111B, Kropa,
zavarovalno polico, št. 00101423592,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d..
gnz-161296
Omahenm Jožefa, Lahova pot 29, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 1015857, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnx-161573
Peklaj Simon, Gabrje 81, Dobrova, zavarovalno polico, št. 40189662, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnl-161760
Polajnar Stanislav, Mestni trg 30, Škofja
Loka, zavarovalno polico, št. 196717, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gni-161838
Protner d.o.o., Pri vrtnariji 57, Maribor,
zavarovalno polico, št. 625099, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.. gnj-161562
Rozman Mojca, Dragočajna 16, Smlednik, zavarovalno polico, št. AO677524,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d..
gno-161832
Stojičevič Nebojša, Grahovo 46, Grahovo, zavarovalno polico, št. 1361658.
gnl-161835
Vlašič Vesna, Dolenjci 8, Adlešiči, zavarovalno polico, št. AO964553, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnj-161537
Žibert Vera, Brestovica pri Komnu
118, Komen, zavarovalno polico, št.
00041007999, izdala zavarovalnica Tilia
d.d.. gnz-161571

Vizjak ALbin, Večeslavci 125, Rogašovci, vozniško dovoljenje, reg. št. 28427.
gny-161522
Vodišek Drago, Celjska cesta 19A, Vojnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
38879. gnr-161629
Vodnik Ciril, Grintovška ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S2082314, reg. št. 63088. gnp-161806
Vovk Vojko, Jakčeva ulica 27, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S1503144, reg. št. 241781. gnr-161854
Vovri Štefan, Sveti Jurij 17D, Rogašovci, vozniško dovoljenje, reg. št. 16621.
gnp-161656
Vrhovšek Frančišek, Podgornikova
ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S1525883, reg. št. 96061.
gnx-161348
Vučnik Matevž, V Loki 21, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 14614, izdala UE Vrhnika.
gnh-161939
Vukovič Natalija, Kajuhova 3, Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001480113, reg. št. 30667. gnn-161908
Zagorjan Barbara, Črni potok pri Kočevju 1, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S870732, reg. št. 11206, izdala
UE Kočevje. gnz-161446
Zajc Miroslav, Kunaverjava ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S2030585, reg. št.
173476. gni-161888
Zalaznik Brigita, Pot čez Gmajno
100, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1341225, reg. št. 163647.
gng-161465
Zavadlav-Pahor Patricija, Opatje selo
25/b, Miren, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 30248, izdala UE Nova Gorica. gny-161672
Zejnić Emina, Bavdkova ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1298833, reg. št. 225935. gnr-161454
Zorko Darko, Potrčeva cesta 38,
Ptuj, vozniško dovoljenje, reg. št. 33615.
gnz-161796
Zorko Teodor, Šinkova ulica 8, Središče ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, reg. št. 130630, izdala UE Ormož.
gnz-161325
Zovko Bjanka, Bilečanska ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1296899, reg. št. 201692. gnb-161845
Žagar Polonca, Scopolijeva ulica
1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1138748, reg. št. 181678.
gnj-161712
Železnik Željko, Trg Pohorskega bataljona 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S1335892, reg. št. 12005.
gnc-161644

Zavarovalne police
Janžekovič
Branko,
Plečnikova 6, Maribor, zavarovalno polico, št.
AO00101723214, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d.. m-1026
Kokot Peter, Gorenjski vrh 49, Zavrč,
zavarovalno polico, št. 00101636323,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d..
gnm-161313

Stran

Spričevala
Ahec Dejan, Majšperk 32, Majšperk, indeks, št. 61157916, Pedagoška fakulteta
Maribor. m-1018
Avbar Tina, Vegova ulica 2, Trebnje,
spričevalo 6. letnika Glasbene šole Trebnnje, izdano leta 1998. gnn-161862
Avbar Tina, Vegova ulica 2, Trebnje,
spričevalo 1.letnika Srednje šole Josup
Jurčič Ivančna Gorica, izdano leta 2000.
gni-161863
Ažnik Damjan, Gortina 97, Muta, indeks, št. 12140130115, Višja lesarska
šola Maribor. m-1021
Balog Živa, Naselje heroja Maroka 7,
Sevnica, maturitetno spričevalo Srednja
ekonomska in gimnazija Brežice, izdano
leta 2001. gnm-161859
Barbarič Klavdija, Šalovci 52, Šalovci,
spričevalo ekonomske šole Murska Sobote za šolsko leto 2001/2002, izdano leta
2002. gng-161440
Bečirević Feriz, Gmajna 100, Notranje
Gorice, spričevalo o končanem usposabljanju poklicne gradbene šole smer tesar
opaža, izdano leta 1993. gnp-161556
Benedik Blaž, Jelovškova 2F, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika šolski center Ljubljana
– splošna in strokovna Gimnazija, izdano
leta 2003. gns-161853
Bojič Tatjana, Cesta dolenjskega odreda 18, Višnja Gora, spričevalo od 1. do 5.
razreda OŠ Jože Moškrič. gns-161803
Bojić Danijel, Čanžekova 56, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Domžale
– avtomehanik. gno-161711
Božič Branka, Jedinščica 55, Novo mesto, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije,
izdano leta 1977,1978. gnd-161318
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Daljević Snežana, Zakotnikova 1, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimanzije Moste, izdano leta 2003. gnt-161702
Dešman Franc, Planina 14, Ljubno
ob Savinji, indeks, št. 93532399, FERI.
m-1012
Gorjup Svetozar, Klavčičeva ulica 7,
Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu
Gradbene tehnične šole – geodezija., izdano leta 1981. gnm-161309
Grdina Edi, Bonini 19C, Koper – Capodistria, spričevalo 8. razreda OŠ Janka Premrla Koper, izdano leta 1976.
gnm-161334
Grušovnik Matjaž, Ruperče 48, Pernica, spričevalo o končani OŠ Malečnik leta
1990/1991, izdano leta 1991. m-1024
Hameršak Urška, Pergerjeva ulica 2,
Ptuj, spričevalo 4. letnika III gimnazije Maribor, izdano leta 1999. gnl-161435
Herman Jernej, Hacquetova ulica 3,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
šole za gostinsktvo in turizem v Ljubljani,
izdano leta 2003. gnr-161654
Holešek Mohor, Na Livadi 23, Rogaška Slatina, indeks, št. 37636, Fakulteta
za organizacijske vede Kranj leto izdaje
1997. gnm-161784
Horvat Marjana, Klepova 40, Ptuj, spričevalo OŠ Ljudski vrh Ptuj, izdano leta
1986. gnr-161929
Jalovec Tomaž, Malo Mraševo 36, Podbočje, spričevalo o zaključnem izpitu in 4.
letnika Srednje tehnične šole Krško za
šolsko leto 1983/1984, izdano leta 1984.
gnk-161615
Janovsky Ajda, Selanov trg 6, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Ledina, izdano leta 1994. gnb-161695
Ješovnik Peter, Zg. Kozji vrh 12, Radlje
ob Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu 1.,
2., in 3. letnika SERŠ Maribor, izdano leta
od 1994-1997. m-1020
Jovčić Irena, Dunajska cesta 113, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole Boris Kidrič v Ljubljani,
izdano leta 1990, izdano na ime Obrstar
Irena. gnb-161670
Kaplan Gregor, Ragovska 6A, Novo
mesto, indeks, št. 21011309, FDV leto izdaje 1995. gnf-161841
Kitak Maksimiljan, Tržišče 42, Rogaška
Slatina, spričevalo Srednje kmetijsko živiljske šole Celje št. I-566, izdano leta 1987.
gnw-161674
Kladnik Tina, Mestni trg 13, Slovenske Konjice, maturitetno spričevalo Gimnazije Celje – Center, izdano leta 2004.
gni-161563
Klepec Dušan, Tomšičeva 12, Murska Sobota, diplomo VEKS Maribor s
številko 360 od 1. 9. 1964 na smeri SK.
gnr-161604
Koplan Roman, Sorška cesta 12, Škofja Loka, spričevalo o zaključnem izpitu
poklicne kovinarkse šole v Ljubljani – IKŠ,
izdano leta 1967. gnf-161691
Korenčan Maja, Glavna cesta 5, Naklo,
spričevalo 3. letnika ekonomske gimnazije
Kranj, izdano leta 2002. gnx-161523
Kortnik Ivan, Dantejeva 11, Piran – Pirano, spričevalo o končani OŠ Vzgojno
izobraževalni zavod Frana Milčinskega V
Smledniku. gnr-161433
Košir Andrej, Runkova 22, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu in 1., 2., letnik srednje šole za avomehanike v Ljubljani. gnt-161352
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Kovačec Sonja, Varpolje 33, Rečica ob
Savinji, spričevalo OŠ Mozirje za šolsko
leto 1982/1983, številka matičnega lista
3/73, izdano leta 1983, izdano na ime
Boršnjak Sonja. gnr-161579
Kugler Ana Marija, Cesta bratov Milavcev 5, Brežice, maturitetno spričevalo Gimnazije Brežice, izdano leta 1965.
gns-161932
Kuhar Jure, Dankovci 28, Mačkovci,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Murska
Sobota. gnx-161848
Kukovec Srečko, Sv. Tomaž 12B,
Sveti Tomaž, spričevalo o zaključnem
izpitu PRŠ Maribor, izdano leta 1977.
gnp-161856
Kukovič Tadej, Ulica Tuga Vidmarja 2,
Kranj, spričevalo 4. letnika Ekonomske
šole Kranj, izdano leta 2003. gnv-161675
Kumpelj Darinka, Stražišče 37, Prevalje, spričevalo 8. razreda OŠ Danilo Kuhar,
izdano leta 1980. gnj-161391
Lazarevič Maja, Betnavska cesta 26,
Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole Maribor leta 2002/2003.
m-1027
Levc Nataša, Habatova ulica 13, Trzin, indeks, št. 12130071312, izdal Šolski
center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana – Višja strokovna šola.
gnk-161936
Logar Lea, Klavčičeva 2, Kamnik,
spričevalo 3. letnika, izdal Šolski center
Rudolfa Maistra v Kamniku, izdano leta
2002. gnn-161933
Lukanc Jože, Sp. Duplje 55, Duplje, diplomo Srednje lesarska šole leto
1988/1989. gnn-161833
Mikanović Zdravko, Ul. koroškega bataljona 9, Ljubljana-Črnuče, spričevalo 4.
letnika Srednje gradbene, geodetske in
ekonomske šole v Ljubljani. gnm-161434
Milavec Gorazd, Peruzzijeva 11, Ljubljana, indeks, št. 41040353, Fakulteta za
organizacijske vede. gnn-161758
Mlakar Ludvik, Seidlova cesta 66, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednja šola tehničnih usmeritev Novo
mesto – poklicna avtomehanična šola, izdano leta 1982. gni-161438
Mrak Polona, Pečine 46, Slap ob Idrijci,
spričevalo o zaključnem izpitu Tekstilne,
obutvene in gumarske šole Kranj, izdano
leta 1992. gnv-161300
Mrva Nada, Vače 101, Vače, spričevalo o zaključnem izpitu Center strokovnih šol v Ljubljani – smer frizer, izdano
leta 1977, izdano na ime Vrhovec Nada.
gnq-161805
Nedanovski Robert, Ilirska cesta
2, Šentjernej, spričevalo Osnovne
šole v Šentjerneju, izdano leta 1984.
gno-161432
Nedanovski Robert, Ilirska cesta 2,
Šentjernej, diplomo Srednje gozdarske
šole v Postojni, izdna dne 30. 6. 1988 s
številko 184. gnt-161431
Nikić Sandra, Sketova 11, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednja frizerska šola v Ljubljani, izdano leta 2002 in
2003. gnc-161869
Nusdorfer Boštjan, Plače 29, Ajdovščina, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesarske šole Joše Srebrnič Nova Gorica
program mizar tapetnik za poklic lesar tapetnik, izdano leta 1990. gnv-161450
Osojnik Mitja, Partizanska ulica 1, Slovenska Bistrica, maturitetno spričevalo

II. Gimnazija Maribor, izdano leta 1997.
gnj-161662
Osterman David, ulica padlih borcev
24, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole tehničnih strok Šiška,
izdano leta 1996. gnj-161737
Ostrelič Jure, Selska cesta 2, Dobova, indeks, št. 81605866, EPF Maribor.
m-1022
Ozimek Gorazd, Cesta Dolomitskega
odreda 17, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Ledina v Ljubljani, izdano
leta 2004. gni-161938
Pajek Tilen, Seča 34, Portorož – Portorose, spričevalo 1. letnika Srednje ekonomsko – poslovne šole Koper, izdano leta
2001. gnd-161693
Palčič Metka, Turjaško naselje 14,
Kočevje, spričevalo 2. letnika Srednje
poklicne in strokovne šole Bežigrad
– konfekcijski modelar, izdano leta 2004.
gnx-161827
Pejanovič Marjan, Dolnje mraševo
15, Novo mesto, spričevalo 3. letnika
Strojne tehniške šole, izdano leta 1977.
gnw-161324
Perić Petar, Jakčeva ulica 40, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu 3. in 4.
letnik Gimnazije Moste. gnv-161525
Perpar Mateja, Peščenik 9, Višnja
Gora, spričevalo 2. in 3. letnik Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 1993 in
1994. gnh-161714
Petan Janko, Hrastinska pot 9, Brežice, diplomo SŠ Krško št. 347, smer
elektr. teh.-energetik, izdana leta 1989.
gnt-161302
Pfeifer Tomislav, Nemški rovt 15A, Bohinjska Bistrica, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje kovinarski in cesto prometne šole v Škofji Loki, izdano leta 1996.
gnr-161879
Pičman Matevž, Zg. jezersko 57, Zgornje Jezersko, spričevalo Gimnazije Kranj
za šolsko leto 2003/2004, izdano leta
2004. gnf-161316
Pipuš Smiljana, Pod Lipami 24, Celje,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Via Janežič – Poljane v Ljubljani, izdano leta 1980.
gnw-161824
Podgornik Anja, Tržaška 16, Postojna, maturitetno spričevalo in 1., 2., 3.,
in 4. letnik Gimnazije Ledina v Ljubljani.
gnw-161724
Pogačnik Majda, Videm 24, Dol pri
Ljubljani, spričevalo 3. in 4. letnik srednje
gradbeno tehnične šole, izdano leta 1982
in 1983, izdano na ime Jurman Majda.
gns-161653
Pohleven Petra, Selca 115, Selca, spričevalo I. letnika Srednje šole za farmacijo,
kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani, izdano
leta 2001. gnt-161877
Ponikvar Teja, Puciharjeva ulica 16,
Škofljica, spričevalo 4. letnika srednje šole
za gostinsktvo in turizem – smer turistični
tehnik, izdano leta 1997, izdano na ime
Šimčič Teja. gnr-161404
Prevolnik Suzana, Platinovec 31,
Grobelno, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje poslovno – komercialne šole Celje. gnl-161335
Prijatelj Matevž, Kompolje 120, Videm-Dobrepolje, indeks, št. 31200105,
Fakulteta za farmacijo leto izdaje 2000.
gng-161315
Rihtavec Tina, Glava ulica 46, Lendava – Lendva, spričevalo o zaključnem
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izpitu dvojezične srednje šole Lendava.
gnr-161529
Rotovnik Lidija, Završe 18, Mislinja,
spričevalo 4. letnika srednje ekonomske šole, izdano na ime Tisnikar Lidija.
gnl-161660
Selič Zdenka, Ledina 2, Maribor, maturitetno spričevalo Srednje zdravstvene
šole Maribor, izdano leta 1979. m-1015
Sirovica Sabin, Stari trg 10, Trebnje,
spričevalo 1. letnika srednje šolski center
NM šole. gnu-161826
Stranjšak Danijel, Police 50, Gornja
Radgona, spričevalo 4. letnika SERŠ Maribor leta 2003/2004. m-1009
Strusa Janko, Bratovanci 24, Hrvaška,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gradbene šole v Ljubljani, izdano leta
1976. gns-161553
Šarić Sausan, Glavarjeva ulica 16,
Ljubljana, maturitetno spričevalo, 4. in
3. letnik Srednje vzgojiteljske in gimnazije Ljubljana, izdano leta 2001 in 2002.
gns-161478
Šarkezi Daniel, Trnje 155/a, Črenšovci, spričevalo I. letnika Kmetijske šole Rakičan, izdano leta 2002. gnl-161885
Šnuderl Bojan, Gorkega ulica 6, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu in 3.
letnika Srednje šole tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta 1981. gnw-161399
Špiček Tomaž, Gasilska 1, Kranj, spričevalo 4. letnika srednje elektro in strojne
šole Kranj, izdano leta 1993. gnc-161669
Špiček Tomaž, Gasilska 1, Celje, maturitetno spričevalo srednje ekonomske
in strojne šole Kranj, izdano leta 1993.
gns-161678
Težak Maja, Polanškova 14, Ljubljana,
spričevalo 2. letnik Srednje šole za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, izdano leta
2001. gnj-161612
Tornar Tanja, Predoslje 110, Kranj,
spričevalo I. letnika Srednje agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta 2004.
gnf-161866
Umbergar Sonja, Veliki Gaber 106,
Veliki Gaber, spričevalo 3 in 4. letnika
Srednje šole za oblikovanje in fotografijo v
Ljubljani, izdano leta 1980 in 1981, izdano
na ime Kozlevčar Sonja. gnb-161345
Vajagič Luka, Draga 18, Škofja Loka,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene in geodetske šole v Ljubljani,
izdano leta 1999. gnr-161804
Valentič Grega, Vojkova cesta 91,
Ljubljana, indeks, št. 1/477, Srednja šola
za oblikovanje in fotografijo. gnx-161548
Verhovec Nina, Koseskega 15, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje poklicne
in strokovne šole Bežigrad, izdano leta
2004. gng-161715
Vidmar Čagalj Tjaša, Gradnikove brigade 59, Nova Gorica, spričevalo 4.letnika ekonomske in trgovske šole Nova
Gorica, podjetniško poslovanje, izdano
leta 1999. gnc-161448
Zanjko Anton, Ul. Kozjanskega odreda
17, Rogaška Slatina, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Krško, izdano leta
1984. gno-161857
Zapušek Matjaž, Opekarniška 12A,
Celje, spričevalo gimnazije Celje, izdano
leta 2003. gns-161928
Zavec Janez, Orešje 177, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu Kovinarske šole
Ptuj, izdano leta 1982. gnn-161658

št. 41970147, Medicinska fakulteta.
gnp-161731
Golob Tjaša, Cankerjeva 5, Celje, študentsko izkaznico, št. 21030169, Fakulteta
za družbene vede. gnv-161825
Grabovac Tatjana, Stražišče 63A, Prevalje, delovno knjižico. gnh-161439
Grabrijan Tomaž, Vrhovci 7, Adlešiči,
delovno knjižico. gnb-161495
Grižon Sellan Karin, Zg. Škofije 51A, Škofije, vpisni list za čoln, št.
01-03-386/1-1987. gnx-161581
Gselman Maja, C. proletarskih brigad
61, Maribor, študentsko izkaznico, št.
5814424, Pedagoška fakulteta Maribor.
m-1019
Hamzić Edin, Tavčarjeva 36, Jesenice,
delovno knjižico. gnh-161839
Harter Maksimiljan, Vodovodna 46,
Ljubljana, delovno knjižico. gnh-161464
Hiršl Nina, Štefana Kuzmiča 18A,
Murska Sobota, študentsko izkaznico, št.
61168420, Pedagoška fakulteta Maribor.
gnu-161926
Hrnčič Matej, Prisojna ulica 39, Maribor,
delovno knjižico. m-1025
Ipavec Zvonko, Ul. ruške čete 12, Ruše,
certifikat št. 011412 za prevoz nevarnih
snovi v cestnem transportu izdan 4. 11.
2000 od MNZ. m-1014
Kocjančič Boštjan, Bilečanska 5,
Ljubljana, licenca za tovorno vozilo Zastava 80.10D z registracijo LJ X5-287.
gno-161557
Komel Damjan, Pod akacijami 47, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 13922, Fakulteta za družbene vede. gni-161713
Kosmač Barbara, Koširjeva cesta
18, Škofja Loka, študentsko izkaznico, št. 18010461, Filozofska fakulteta.
gnc-161752
Krauthaker Matej, Gorička ulica
28, Murska Sobota, delovno knjižico.
gnc-161844
Kreslin Robert, Litijska cesta 14, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 01002575,
Pedagoška Fakulteta. gnb-161595
Majnik Mojca, Aleševčeva 10, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimazija Šentvid,
št. 0005769462. gnu-161501
Majstorović Zoran, Preglov trg 13, Ljubljana, delovno knjižico. gnn-161533
Markočič Stanko, Tublje pri Hrpeljah
22A, Kozina, pomorsko knjižico s številko
001714.. gng-161340
Matijaščić Damir, Obrežje 1/a, Jesenice na Dolenjskem, delovno knjižico.
gnj-161312
Menoni Branko s.p., Svetozarevska 14,
Maribor, priglasitveni list št. 064-3470/95,
izdan 1. 3. 19995. gnt-161327
MICROSOFT d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana, delovno knjižico.
gnc-161694
Mihajlovič Nada, Šorlijeva 10, Kranj,
delovno knjižico. gnt-161927
Miljavec Mitja s.p., Zoletova 5, Ljubljana,
licenco št. 009778/16860/01-KN37/2001
za vozilo IVECO 35-10.1, z reg. oznako LJ
S6-21U, izdana 7. 2. 2001. gnr-161479
Oražem Maruša, Turjaško naselje 2,
Kočevje, delovno knjižico. gnk-161536
Osterc Mateja, Cenkova 17, Cerkvenjak, mesečno vozovnico št. 90678, relacija Maribor Cerkvenjak. m-1010
Pavel Dejan, Polana 17A, Puconci,
študentsko izkaznico, št. 81559992, EPF
Maribor. m-1016

Zupan Helena, Pot na brod 12, Radeče, spričevalo 3. letnik srednje šole za
kozmetiko v Ljubljani, izdano leta 2003.
gnl-161735
Zupančič Aleksander, Pod Lipa 1, Vrhnika, spričevalo 1. letnika Srednje šola za
elektrotehniko, Vegova Ljubljana, izdano
leta 1990. gnz-161871
Žigante Zdenka, Rakitovec 53, Črni
Kal, indeks, Srednje pedagoške in naravoslovne šole Koper leto izdaje letnik
1985/1986. gnf-161441

Ostali preklici
A & B Turizem d.o.o., Dunajska 197,
Ljubljana, licenco prevoza s številko
1011942, izdano 8. 4. 2004, za kombinirano vozilo z oznako LJ 21-79J znamke VW
Transporter.. gni-161513
ADRIATIC ZAVAROVALNA, Kidričeva
2, Kranj, dokumentov stroge evidence:
PV-2: št. 18701 in 20216, ZEL. KARTE::
št. 884723, 1-AO: št. 1237750 in 1275936.
gnj-161512
Antončič Ana, Vrh 20, Stari trg pri Ložu,
študentsko izkaznico, št. 30011302, Fakulteta za kemnijo in kemijsko tehnologijo.
gny-161447
Anžur Marko, Podmolniška 10, Ljubljana-Dobrunje, študentsko izkaznico,
št. 23030514, Fakulteta za strojništvo.
gnt-161902
Avtoprevoznik Pavlič Zvonko, Kladje 1, Blanca, dovolilnice za Belorusija
DO92446, Ukrajina DI49567, Ukrajina (3
države) DO43762. gnn-161458
Bauman Katja, Mariborska cesta 71,
Rače, študentsko izkaznico, št. 19390067,
Ekonomska fakulteta. gnq-161330
Beganović Džemo, Na Jasi 4, Kamnik,
delovno knjižico. gnh-161664
Besednjak Klavdija, Jurka vas 41, Straža, študentsko izkaznico, št. 21015261,
Fakulteta za družbene vede. gnk-161586
Bešić Suzi, Jakčeva 12, Ljubljana, delovno knjižico. gni-161613
Biderman Aleš s.p., Staneta Severja
3, Maribor, priglasitveni list, opravilna
št. 064-5792/98, izdan 16. 10. 1998.
gnr-161329
Bytyqi Haxhi, Rečica 54, Rečica ob
Savinji, dovolilnice SCG št. 000676 AL št.
153312, 153313, 153314. gnm-161459
Dekleva Jasmina, Cesta pos Slivnico 4A, Cerknica, študentsko izkaznico, št. 18030276, Filozofska fakulteta.
gnb-161770
Delaj Violeta, Cesta Polje VI/4, Ljubljana-Polje, delovno knjižico. gnl-161860
Ekart Dejan, Ulica 8. februarja 20, Miklavž na Dravskem polju, delovno knjižico.
m-1023
Fende Janez, Orehovlje 9, Kranj, izkaznico vojnega veterana, št. D002953.
gnn-161308
Gaspari Andrej, Plešičeva ulica 35,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-4330/99, VČ
3566/99, izdala Uprava RS za pomorstvo
v Kopru. gnk-161886
Golc Katarina, Herbersteinova ulica 16, Ljubljana, študentsko izkaznico,

Stran

Stran

5812 /

Št.

93 / 20. 8. 2004

Petrak Boštjan, Kosarjeva ulica 38, Maribor, študentsko izkaznico, št. 93534043,
Fakulteta za strojništvo. m-1011
Rangus Andraž, Ziherlova 40D, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20990218,
Pravna fakulteta. gne-161721
Rituper Bojana, Žihlava 5A, Sveti Jurij ob Ščavnici, delovno knjižico.
gnm-161659
Senegačnik Andreja, Tibilisijska ulica 34, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 18010247, Filozofska fakulteta.
gnr-161904
Strajnar Mitja, Cigaletova 1, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20202698, Pravna fakulteta v Ljubljani. gnn-161708
Straus Brina, Nazorjeva 7, Celje, študentsko izkaznico, št. 21030642, Fakulteta
za družbene vede. gnx-161598
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Šaruga Franc, Panonska 76, Beltinci,
odločbo o obrtnem dovoljenju in obrtno dovoljenje pod št. 000277/0352/00-46/1995
izdala OZS dne 6. 3. 1995. gnt-161652
TGM BOŠTANJ, Dolenji Boštanj
54D, Boštanj, izvod licence ser. številka
01006812, izdan 9. 12. 2002, za tovorno
vozilo Mercedes – Benz 2653 LK, z registrsko številko KK 82-75E. gnk-161911
TGM BOŠTANJ, Dolenji Boštanj
54D, Boštanj, izvod licence, ser. številka: 02000287, izdan 17. 2. 2003, za
tovorno vozilo Mercedes – Benz Actros
2040AS, z registrsko številko KK S8-034..
gnj-161912
Tominšek Tanja, Šmartno 51, Šmartno ob Dreti, študentsko izkaznico, št.
61199644, Pedagoška fakulteta, Univerza
v Mariboru. gnw-161449

Turner Štefan, Kobilje 123, Kobilje, delovno knjižico. gnd-161393
Unetič Katja, Jakčeva ulica 25, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 18010865,
Filozofska fakulteta. gnq-161555
Večko Rebeka, Šentjanž 100, Šentjanž
pri Dravogradu, študentsko izkaznico, št.
61203336. gnr-161429
Viher uroš, Šalek 81, Velenje, delovno
knjižico. gnc-161919
Zaman Frančiška, Šmartno 21, Šmartno pri Litiji, delovno knjižico. gnv-161475
Zorec Anton s.p., Smučidol 4, Izlake,
dovolilnico YU UNIVERSAL za tovorno
vozilo LJ U1-92D, številka dovolilnice
4652-coda D1 28503. gnb-161920
Žerdin Matija, Kersnikova cesta 37, Velenje, študentsko izkaznico, št. 41970137,
Medicinska fakulteta. gnw-161549

VSEBINA

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
ZJN-12.B
ZJN-15.B
ZJN-15.G
ZJN-15.S
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Blago in storitve
Storitve
Javni razpisi
Blago
Blago in storitve
Gradnje
Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila na vodnem,
energetskem, telekomunikacijskem in transportnem
področju
Blago
Gradnje
Mednarodni razpisi
Javni razpisi
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5714
5715
5715
5715
5715
5716
5716
5717
5717
5730
5731
5747
5756
5756
5757
5758
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5764
5766
5770
5770
5770
5771
5772

Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Razglasi in objave
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP
Odločbe in sklepi po ZPOmK
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Objava sklepov skupščin
Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Amortizacije
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Sodni register, vpisi po ZGD
Spremembe
Ljubljana
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Izgubljene listine
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici

5780
5782
5786
5787
5787
5788
5789
5789
5789
5793
5793
5793
5794
5794
5795
5795
5796
5796
5797
5797
5797
5797
5803
5803
5803
5803
5806
5809
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