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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
Ob-26277/04
Razveljavitev
V celoti razveljavljamo javni razpis za
dobavo daljinsko vodenih ločilnih stikal, ki je
bil objavljen v Ur. l. RS, št. 39-42 z dne
23. 4. 2004, Ob-10340/04. Naročnik je pri
ponovnem ocenjevanju ponudb ugotovil, da
nobeden od ponudnikov ni predložil pravilne
ponudbe.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor

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. 2
Ob-26076/04
1. Naročnik: Javni zavod mestne lekarne
Kamnik.
2. Naslov naročnika: Šutna 7, 1241 Kamnik.
3. Datum izbire: 25. 8. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava in montaža opreme lekarne Mengeš v prizidku k ZD Mengeš, za Javni zavod mestne lekarne Kamnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najugodnejši po merilih za oce-
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njevanje ponudnikov z zbranim največjim
številom točk (cena, rok izvedbe, reference,
garancijski rok).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Silvatica Mengeš, d.o.o.,
Gorenjska cesta 7, 1234 Mengeš.
7. Pogodbena vrednost: 23,476.170
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 23,615.138,40 SIT, 23,476.170 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: odprti postopek.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 9. 2004.
Javni zavod mestne lekarne Kamnik

ZJN-15.G

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila gradnje
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka 70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj
Št. 402-00-8/2004-39
Ob-25722/04
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: 2. 9. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: sanacija jezu na Kokri pri
deželni meji.
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: Vodnogospodarsko podjetje
Kranj, Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj.
7. Pogodbena vrednost: 46,151.812,69
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 68,379.325,56 SIT, 46,151.812,69 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 9. 2004.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Št. 403-01-32/2004
Ob-25802/04
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gradec.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec.
3. Datum izbire: 17. 5. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: rekonstrukcija cest v Mestni
občini Slovenj Gradec 2004 – I. faza: rekonstrukcija ceste Jenina–Graška gora
in rekonstrukcija ceste Podgorje–Razbor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena – 70%, kvaliteta – 20% in garancijski rok – 10%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradnje IGEM d.o.o., Celjska
cesta 7, 2380 Slovenj Gradec.
7. Pogodbena vrednost: 63,316.256,40
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 100,154.370 SIT, 63,316.256,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 9. 2004.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 080-09-6522
Ob-25926/04
1. Naročnik: Občina Železniki.
2. Naslov naročnika: Češnjica 48, p.p. 2,
4228 Železniki, tel. 04/500-00-00, faks
04/500-00-20, elektronska pošta: uprava@obcina.zelezniki.si.
3. Datum izbire: 6. 9. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: gradnja fekalne kanalizacije
na področju naselja Ovčja vas v Železnikih.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Strabag AG, Leskovškova 2,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 30,086.000,47
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 38,429.830,27 SIT, 30,086.000,47 SIT.
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: 6. 8. 2004 št.
21224/04.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 9. 2004.
Občina Železniki
Št. 132/04
Ob-26077/04
1.Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 17. 9. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: sanacija plazu »Kozjak – Liplje« na cesti R2-414/1349 v km 17.580.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Krajnc VNG s.p., Ulica Žalskega tabora 21, 3310 Žalec.
7. Pogodbena vrednost: 29,325.736
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje: 46,212.935 SIT in
najnižje ponudbe: 29,325.736 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: 24. 9. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 0124/04
Ob-26078/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 14. 9. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: gradnja nadomestnega mostu čez Savinjo pri Trbiški Zijavki na
R2-428/1250.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 178,061.154
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 201,776.870 SIT, 178,061.154 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: 24. 9. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 120/04
Ob-26079/04
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
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3. Datum izbire: 15. 9. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: preplastitev ceste G1 –
6/0338 Postojna – Pivka.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Primorje d.d., Vipavska c. 3,
5270 Ajdovščina.
7. Pogodbena vrednost: 71,705.416
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje: 77,263.157 SIT in
najnižje ponudbe: 71,705.416 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: 24. 9. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 115/04
Ob-26080/04
1.Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 8. 9. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: preplastitev glavne ceste
G1-9/351 Stanošina-Gruškovje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj d.d.,
Zagrebška 49a, 2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 63,420.396
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 73,606.068 SIT, 63,420.396 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: 24. 9. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 099/04
Ob-26081/04
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 27. 7. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izgradnja traktorske poti ob
cesti G1-3/322 Kapca – Hotiza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Asfalti d.o.o., Žnidaričevo nabrežje 13, 2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 46,664.245
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 49,101.928 SIT, 46,664.245 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: 24. 9. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 096/04
Ob-26082/04
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 14. 9. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: gradnja nadomestnega mostu čez Draganjo v Rogatcu na
G2-107/1276.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 79,859.882
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 83,078.968 SIT, 79,859.882 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: 24. 9. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 085/04
Ob-26083/04
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 22. 7. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: ureditev avtobusnega postajališča ob G1-5, odsek 0332 Mrtovec
– Lisičje jame km 8.325 (območje priključka za Lisičje jame).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kostak d.d., Leskovška 2a,
8270 Krško.
7. Pogodbena vrednost: 20,754.944
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,516.647 SIT, 20,754.944 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: 24. 9. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 053/04
Ob-26084/04
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
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3. Datum izbire: 17. 9. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: modernizacija na cesti
R2-432 odsek 1284 Rogatec – Stoperce
od km 4.100 do km 4.900.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Asfalti d.o.o., Žnidaričevo nabrežje 13, 2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 56,543.109
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 58,900.230 SIT, 35,957.709 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: 24. 9. 2004.
Direkcija RS za ceste

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. 404-01-6/2004
Ob-26110/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana,
tel.
01/487-42-00,
faks
01/478-4328.
3. Datum izbire: 28. 4. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: 1 A – 6B ﬁnančne storitve (najem s postopnim odkupom – leasing bivalnih prostorov (253
postelj) za potrebe študentske populacije
v Mariboru vključno s parkirnimi mesti.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša ponudba: 1. ponudbena cena 40%, 2. zagotavljanje lokacijskih pogojev nudenega
zemljišča po kriterijih: a) okolje lokacije 10%,
b) povprečna oddaljenost od fakultet v Mariboru 10%, c) oddaljenost od trgovne z živili 5%, d) oddaljenost od najbližje postaje
MPP 5%, 3. predvideni roki za oddajo nepremičnine v najem 20%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Projekt d.d., Nova Gorica,
Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost: HYPO Leasing
d.o.o., Trg OF 12, Ljubljana.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: 1.648,879.517 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2.978,702.846 SIT, 2.960,997.466,22
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /

Št.

13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 5-6 z dne 23. 1. 2004,
Ob-683/04.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 9. 2004.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
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II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
gradnja trase in objektov na AC A2 Karavanke–Obrežje, odsek Šentvid–Koseze od km
0+000 do km 5+550.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: gradnja trase in objektov AC A2 Karavanke–Obrežje,
odsek Šentvid–Koseze od km 0+000 do km
5+550.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
9 mrd SIT.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka gradnje: oktober 2004.
II.7) Datum zaključka: marec 2005.
II.8) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila:
projekt se ﬁnancira s kreditom EIB.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 9. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Predhodni razpisi
Blago
Št. 472/04
Ob-25959/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Služba za javna naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks 00386/1/522-27-64.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični center Ljubljana,
Služba za javna naročila, Bohoričeva 28,
1525
Ljubljana,
Slovenija,
faks
00386/1/522-27-64.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup radioizotopov.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: ocenjena vrednost 279,200.000 SIT.
II.5) Drugi podatki: javno naročilo bo oddano po sklopih, ki bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 9. 2004.
Klinični center Ljubljana

Gradnje
Ob-26069/04
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.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: gradnja trase in objektov
AC A2 Karavanke–Obrežje, odsek Šentvid–Koseze od km 0+000 do km 5+550.
II.2) Kraj izvedbe: Ljubljana, Šentvid.

Javni razpisi
Blago
Št. 279-04

Ob-25728/04

Zavrnitev vseh ponudb
Naročnik Lekarna Ptuj, 2250 Ptuj, Trstenjakova ul. 9, je na osnovi izvedenega javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004, Ob-20949/04,
za dobavo opreme za lekarno v Kidričevem
po odprtem postopku in v skladu z določili
77. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni
list RS, št. 36/04), izdala odločitev o zavrnitvi vseh ponudb.
Odločitev o zavrnitvi je bila izdana na
podlagi druge alinee 4. člena Pravilnika o
ugotovitvi, kdaj se šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni
list RS, št. 33/04). Naročnik bo javni razpis
ponovil.
Lekarne Ptuj
Ob-25942/04
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, Uradne objave, št.
95 z dne 27. 8. 2004, Ob-22694/04, je bil
objavljen javni razpis »Dobava in montaža
ultrazvočnega aparata in slikovno rentgenskega aparata za potrebe Rentgenološkega
oddelka«, Ob-22694/04.
Skladno s 25. členom ZJN-1-UPB1 (Ur.
l. RS, št. 36/04) podaljšujemo rok za predložitev ponudb na 18. 10. 2004 do 12. ure.
Odpiranje ponudb bo dne 18. 10. 2004 ob
13. uri.
Razpisno dokumentacijo in dopolnilne
dokumente je mogoče pridobiti do 18. 10.
2004.
Kraj predložitve in odpiranja ponudb
ostane nespremenjen.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-26237/04
Popravek
V javnem razpisu za dobavo prehrambenega blaga, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 104 z dne 24. 9. 2004, Ob-25501/04,
se popravijo naslednje točke:
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: telefonska številka 05/671-22-40.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 10. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 10. 2004 do 12.
ure vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
Dijaški dom Portorož
Ob-26376/04
Popravek
Na podlagi 25. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo ZJN-UPB1; v nadaljevanju:
ZJN-1) Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana (v
nadaljevanju: naročnik) v postopku oddaje
naročila blaga po odprtem postopku za nakup službenih vozil po sistemu staro za novo,
številka javnega naročila JN 0309-5/9-04-B,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 101 z
dne 17. 9. 2004, Ob-24613/04, spreminja objavo v točki IV.2) tako, da se pravilno glasi:
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče).
1. končna ponudbena cena za sklop, kot
je opredeljena v H. delu razpisne dokumentacije,
2. oprema ponujenega vozila,
3. garancijska doba ponujenega vozila,
4. dobavni rok ponujenega vozila.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
V primeru, da dva ali več ponudnikov doseže enako število ponderiranih točk, bo
izbrana ponudba tistega ponudnika, ki bo
ponudil nižjo ceno vozila (v SIT). Kolikor bi
tudi na ta način naročnik ne mogel opraviti
izbire, bo najugodnejšega ponudnika izbral
z žrebom. O kraju in času žreba bodo ponudniki z enakim številom ponderiranih točk
in enako ceno vozila (v SIT) obveščeni po
opravljenem ocenjevanju ponudb.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Št. 148/04
Ob-25723/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Področna enota Informacijski center, kontaktna oseba: Janez Škufca, Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana, Republika Slovenija, tel.
+386/1/30-77-361, faks +386/1/23-12-667,
elektronska pošta: janez.skufca@zzzs.si,
internetni naslov: www.zzzs.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.
1.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Opis: nakup LCD ekranov.
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: PE IC PC-17-018/04-B
(skrajšano: PC-17/04).
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II.1.6) Opis/predmeta javnega naročila:
nakup 400 kosov 17-inčnih LCD ekranov
za namizne računalnike – delovne postaje v računalniški mreži naročnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naslov naročnika pod I.1
in vsi regionalni centri naročnika.
II.1.9.) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 400
kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali roki za
zaključek: konec 30. 11. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti ali jamstva: obvezna bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2,000.000 SIT, bančna garancija za
dobro izvedbo dobave in bančna garancija
za dobro izvedbo garancijskih storitev po
pogojih razpisne dokumentacije.
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 po prvem odstavku 42. člena
ZJN-1,
– ponudnik ima poravnane vse carinske
in davčne obveznosti,
– ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– pozitivni poslovni izid v preteklem
letu,
– ni blokad žiro računa v zadnjih 6 mesecih,
– izvedeni posli v vrednosti najmanj
20,000.000 SIT v preteklem letu za razpisano opremo,
– plačilni rok 30 dni,
– dobavni rok do 21 dni,
– dobava opreme natančno po zahtevah
razpisne dokumentacije, naročnik si pridržuje pravico razlage speciﬁkacij oziroma razpisne dokumentacije,
– garancijski rok najmanj 3 leta. Garancijska izjava mora biti potrjena s strani proizvajalca opreme,
– garancijsko vzdrževanje za opremo
mora zagotavljati ponudnik, kar pomeni, da
za vse posege naročnik kontaktira izključno
s ponudnikom vsak delovni dan med 7. in
17. uro,
– odzivnost servisno/vzdrževalne službe
v garancijskem roku mora biti manjša od 3
ur, zamenjava okvarjene opreme v manj kot
48 urah,
– skladnost ponujene opreme z opremo
naročnika,
– naročnik si pridržuje pravico do poziva
za preverjanje skladnosti ponujene opreme
s speciﬁkacijami.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazila po drugem odstavku 42. člena
ZJN-1,
– potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa, da ima ponudnik poravnane
zapadle carinske in davčne obveznosti,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– zadnje pozitivno mnenje pooblaščene
revizorske hiše, če je ponudnik zavezan k
reviziji,
– bilanca stanja za preteklo leto,
– BON 1/P obrazec.

IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije ali dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 21. 10. 2004 na
spletnih straneh naročnika (www.zzzs.si)
pod rubriko Javna naročila.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: elektronska oblika
razpisne dokumentacija na spletni strani naročnika je brezplačna.
Za dostavo pisne oblike razpisne dokumentacije je potreben pisni zahtevek na naslov naročnika s priloženim potrdilom o nakazilu plačila na poslovni račun naročnika:
TRR: 01100-6030274014, s pripisom RD PE
IC PC-17-018/04-B.
IV.3.3.) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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 29. 12. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 10. 2004
ob 12.30; sedež naročnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo obvestilo odposlano: 22. 9. 2004.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Št. 1564/04
Ob-25724/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Infrastruktura Bled d.o.o., kontaktna oseba:
Mirko Ulčar, Rečiška cesta 2, 4260 Bled,
Slovenija,
tel.
04/578-05-34,
faks
04/578-05-11, elektronska pošta: info@infrastruktura-bled.si,
internetni
naslov:
www.infrastruktura-bled.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Infrastruktura Bled d.o.o.,
kontaktna oseba: Anton Potočnik, Rečiška
cesta 2, 4260 Bled, Slovenija, tel.
04/578-05-32, faks 04/578-05-11, elektronska pošta: anton.potocnik@infrastruktura-bled.si,
internetni
naslov:
www.infrastruktura-bled.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Infrastruktura Bled d.o.o., kontaktna oseba: Jožica Peljhan, Rečiška cesta 2,
4260 Bled, Slovenija, tel. 04/578-05-17, faks
04/578-05-11, elektronska pošta: Jozica.
peljhan@infrastruktura-bled.si, internetni
naslov: www.infrastruktura-bled.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-01/04-KI.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
smetarsko vozilo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: DDP sedež naročnika
– Bled.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 kos.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece in/ali 90 dni od oddaje
naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali menica za resnost ponudbe, ostalo 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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-01/04-KI.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 10. 2004.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred dvigom razpisne dokumentacije se mora ponudnik izkazati s potrdilom o vplačilu sredstev v višini
20.000 SIT na transakcijski račun pri Gorenjski banki d.d., številka 070000000491880 za povračilo stroškov razpisne
dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 10. 2004 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 10. 2004
ob 11. uri, Festivalna dvorana, Cesta svobode 11, 4260 Bled.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 9. 2004.
Infrastruktura Bled, d.o.o.
Št. 800330
Ob-25725/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Cankarjev dom, kulturni in kongresni center,
kontaktna oseba: Vinko Sever, Prešernova
cesta 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/241-71-79, faks 01/241-72-72, elektronska pošta: vinko.sever@cd-cc.si, internetni
naslov: http://www.cd.cc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.

II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: CD-TS-VS-JN-5-B/tonc.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava 13 zvočnikov (monitorskih aktivnih in koncertnih širokopasovnih aktivnih).
Natančna določila so v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naročnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 13
zvočnikov visoke kakovosti.
II.2.2) Opcije: dobava decembra 2004.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1 mesec.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: navedeni so v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeni so v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: navedeno je v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: navedeni so v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedena so v razpisni dokumentaciji
in so skladna z zakonskimi določili.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedena so v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedena so v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 10. 2004 vsak
delovni dan od 9. do 12. ure pri Vinku Severju na naslovu naročnika na osnovi pisnega
zahtevka za pridobitev.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb:
29. 10. 2004 do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost:
150 dni.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 10. 2004
ob 12. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 9. 2004.
Cankarjev dom,
kulturni in kongresni center
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Ob-25726/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., kontaktna oseba: Katarina Vavtar, vodja investicij, Savska cesta 34, 1230 Domžale,
Slovenija,
tel.
01/729-54-30,
faks
01/729-54-50.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava in dobava materiala za tesnjenje
zaključnih plasti.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: deponija Dob.
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 20. 12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe, bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona to 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 bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane,
– da v preteklih treh letih pred oddajo ponudbe njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma drug postopek
katerega posledica je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež,
– da je ponudnik ekonomsko-ﬁnančno
sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko:ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
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B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče)
1. cena,
2. rok dobave.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR 07/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 11. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: 10.000 SIT z
vključenim DDV poravnati na transakcijski
račun družbe št. 18300-0012119440, odprt
pri Banki Domžale d.d.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 11. 2004 do 9. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 11. 2004
ob 10. uri, sedež družbe, sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 9. 2004.
Javno komunalno podjetje Prodnik
d.o.o.
Ob-25727/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
d.d., kontaktna oseba: Milan Stevanovič,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava
Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/518-83-62, faks 01/518-83-03,
elektronska pošta: milan.stevanovic@dars.
si, internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., kontaktna oseba: Janez
Dolžan, Hrušica 224, 4276 Hrušica, Slovenija, tel. 04/587-12-51, faks 04/587-11-69,
elektronska pošta janez.dolzan@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d., kontaktna oseba: Milan Stevanovič, Grič 54, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/518-83-62, faks 01/518-83-03, elektronska pošta: milan.stevanovic@dars.si,
internetni naslov: www.dars.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., vložišče
– soba 107, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-67, faks 01/300-99-01,
internetni naslov: www.dars.si.
I.5) Vrsta naročnika: 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: 027/B/04-JR.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava opreme za začasno izpostavo
avtocestne baze – Hrušica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: PE – AC baza Hrušica
– izpostava Podtabor.
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: zabojnik – pisarna,
– sklop 2: silos za skladiščenje soli,
– sklop 3: skladiščna hala – šotor.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za sklop 1. ni potrebna,
za sklop 2. v višini 670.000 SIT in za sklop
3. v višini 700.000 SIT. Kolikor ponudnik
nudi ponudbo za vse tri sklope skupaj,
mora priložiti bančno garancijo v višini
1,535.000 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.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 027/B/04-JR.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 10. 2004.
Cena: 1.500 SIT.
Pogoji in način plačila: pridobiti jo je mogoče vsak delovni 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: 25. 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: 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: 26. 10. 2004
ob 14.30, 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: 22. 9. 2004.
Družba za avtoceste v RS, d.d.
Št. 148/04
Ob-25803/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Organizacija Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna enota Informacijski center, kontaktna oseba: Janez
Škufca, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/30-77-361, faks
+386/1/23-12-667, elektronska pošta: janez.skufca@zzzs.si, internetni naslov:
www.zzzs.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.
1.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Opis: nadgradnja produkcijskega
strežnika.
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: PE IC HO-10-019/04-B.
II.1.6) Opis/predmeta javnega naročila:
nadgradnja osrednjega produkcijskega
strežnika IBM 2064 - 104 v strežnik IBM
z/Series, z990 IBM 2086 303.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naslov naročnika pod
I.1.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30211500-6, dopolnilni besednjak: H014-5.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): CPA 30.02.13.
II.1.9.) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nadgradnja na ciljni model:
– z990 IBM 2086 303,
– troprocesorska izvedba,
– 1243 MIPS oziroma 191 MSU,
– 1243 MIPS, 191 MSU,
– 16 GB osrednjega spomina,
– 18 potrov FICON LX,
– 68 portov ESCON,
– 4 porte OSA Fast ETH,
– 2 porta OSA TR,
– 6 portov OSA GBit ETH,
– ICF procesor in T-DES enkripcija,
– opcijsko: vklop zAAP procesorja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali roki za
zaključek: konec 30. 11. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti ali jamstva: obvezna bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3,000.000 SIT, bančna garancija za
dobro izvedbo dobave in bančna garancija
za dobro izvedbo garancijskih storitev po
pogojih razpisne dokumentacije.
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:
– po ZJN-1, 42. člen, prvi odstavek,
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– ponudnik ima poravnane vse carinske
in davčne obveznosti,
– ponudnik ni v postopku prisilne porav-nave, stečaja ali likvidacije,
– plačilni rok 30 dni ali več,
– dobavni rok do 30 dni,
– pozitivni poslovni izid v preteklem
letu,
– ni blokad žiro računa v zadnjih 6
me-secih,
– ponudnik mora imeti s proizvajalcem
(principalom) ustrezno pogodbo za trženje
razpisane opreme, tako za področje zSeri-es strežnikov
– garancijski rok: najmanj 1 leto,
– dobava opreme natančno po zahtevah
razpisne dokumentacije, naročnik si pridržuje pravico razlage speciﬁkacij oziroma razpisne dokumentacije,
– skladnost ponujene opreme z opremo
naročnika,
– garancijsko vzdrževanje za opremo iz
speciﬁkacij mora zagotavljati proizvajalec.
III.2.1.1) Pravni status-obvezna dokazila:
– dokazila po 42. členu, drugi odstavek;
– potrdilo davčnega ali drugega pristoj-nega organa, da ima ponudnik poravnane zapadle carinske in davčne obveznosti;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– zadnje pozitivno mnenje pooblaščene
revizorske hiše, če je ponudnik zavezan k
reviziji,
– bilanca stanja za preteklo leto,
– BON 1/P obrazec.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– fotokopija pogodbe s proizvajalcem
(principalom) za trženje razpisane 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.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 71-72/2004, Ob-17784/04 z
dne 2. 7. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije ali dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 18. 10. 2004 na
spletnih straneh naročnika (www.zzzs.si)
pod rubriko javna naročila.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: elektronska oblika
razpisne dokumentacije na spletni strani naročnika je brezplačna.
Za dostavo pisne oblike razpisne do-kumentacije je potreben pisni zahtevek na naslov naročnika s priloženim potrdilom o nakazilu plačila na poslovni račun naročnika:
TRR: 01100-6030274014 s pripisom RD PE
IC HO-10-019/04-B.
IV.3.3.) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 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 29. 12. 2004.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 10. 2004
ob 12.30, sedež naročnika, sejna soba,
342/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo obvestilo odposlano: 22. 9. 2004.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Ob-25894/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunalno podjetje Vrhnika, d.d., kontaktna
oseba: Jožica Rupnik, Pot na Tojnice 40,
1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/750-50-62,
faks 01/755-20-13, elektronska pošta: kpv.
analize@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/11-04/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zvonasti poliestrski zabojniki za ekološke otoke.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pot na Tojnice 40, 1360
Vrhnika.
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 24. 9. 2004 in/ali konec
28. 2. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena 80% = 80 točk,
2. plačilni pogoji 10% = 10 točk,
3. dobavni pogoji 10% = 10 točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/11-04/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 11. 2004.
Cena: 5.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: stroške razpisne
dokumentacije je potrebno poravnati na poslovni račun št. 02027-0011262773 ali na
blagajni podjetja. Razpisno dokumentacijo
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se lahko prevzame vsak delovni dan od 8.
do 12. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 11. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 2. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 11. 2004
ob 13. uri, Komunalno podjetje Vrhnika d.d.,
Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 9. 2004.
Komunalno podjetje Vrhnika d.d.
Ob-25916/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, kontaktna oseba: Jožica Miklavčič Kerš, univ.
dipl. ek., Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, Slovenija, tel. 03/78-00-104, faks 03/78-00-200,
elektronska pošta: uprava@pb-vojnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, kontaktni osebi: Magda Novak,
Mira Mastnak, Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, Slovenija, tel. 03/78-00-182, faks
03/78-00-200, elektronska pošta: uprava@pb-vojnik.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik tajništvo
uprave, kontaktni osebi: Magda Novak, Mira
Mastnak, Celjska cesta 37, 3212 Vojnik,
Slovenija,
tel.
03/78-00-182,
faks
03/78-00-200, elektronska pošta: uprava@pb-vojnik.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporaz
um: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kurilno olje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik in DE Ravne, Ravne 18/a, Šoštanj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 500 000
litrov.
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:
– garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT;
– izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
in jo bo predložil, če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60-dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
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potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: kot ponudnik lahko na javnem razpisu konkurira vsaka pravna ali ﬁzična
oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je
predmet razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu – potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad (potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma za oddajo ponudbe);
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno – potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne sodne, upravne ali druge evidence oziroma lastno izjavo, da po posebnem zakonu
takšno dovoljenje ni 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 –
potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco (potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od datuma za oddajo ponudbe);
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava;
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države v kateri ima sedež – potrdilo ali izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence (potrdilo/izpisek ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma za oddajo ponudbe);
– da ni bil kaznovan za dejanja v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane – potrdilo ministrstva, pristojnega
za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma za oddajo ponudbe);
– da ni dal zavajajoče podatke v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega
naročila – pisna izjava ponudnika;
– da sprejema razpisne pogoje – pisna
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 Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati – potrdilo da
je poravnal davke in prispevke, ki ga izda
davčni urad ali drug pristojni organ države
kjer ima ponudnik svoj sedež (potrdilo mora
biti v originalu in ne starejše od 30 dni od
datuma za oddajo ponudbe);
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – BON – 2 ali
potrdilo banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2); (obrazec/potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni od datuma za
oddajo ponudbe);
– da nudi 60-dnevni plačilni rok – pisna
izjava ponudnika;
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– da bo pri vsaki sukcesivni dobavi ekstra lahkega kurilnega olja kupcu priznal ponujeni rabat v% – pisna izjava ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da zagotavlja vso razpisano letno količino ekstra lahkega kurilnega olja – pisna
izjava ponudnika;
– da zagotavlja dostavo fco PB Vojnik in
DE Ravne pri Šoštanju – iztočeno – pisna
izjava ponudnika;
– da bo dostavljal cenike ob vsaki spremembi cene – pisna izjava ponudnika;
– da bo odzivni čas 1 delovni dan – pisna
izjava ponudnika;
– da ima organizirano službo za kontrolo kakovosti oziroma da mu kvaliteto kontrolira pooblaščeni zavod – pisna izjava
ponudnika;
– da ima dokazilo o usposobljenosti za
prevoz lahko vnetljivih snovi – certiﬁkat o
brezhibnosti vozila za prevoz določenega
nevarnega blaga oziroma licenca za opravljanje prevozov v cestnem prometu;
– da razpolaga z vozili prostornine ca.
7000 litrov in ca. 3000 litrov – pisna izjava
ponudnika;
– da je seznanjen z načinom dostopa in
načinom manipulacije pri dobavi kurilnega
olja – pisna izjava ponudnika;
– da je ponudnik pravilno in pravočasno
izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih
pred objavo tega razpisa oziroma, da naročnik ni vlagal upravičenih reklamacij glede
kakovosti in nespoštovanja drugih določil
pogodbe – pisna izjava ponudnika.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena na dan 26. 10. 2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 12.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne dokumentacije: po predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije, faks
03/78-00-200. Prevzem razpisne dokumentacije vsak delovni dan med 8. in 13. uro.
Negotovinsko plačilo na TRR št.: 01100 –
6030279349 pri UJP Žalec s pripisom za
razpisno dokumentacijo »kurilno olje«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 11. 2004 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 11. 2004
ob 10. uri; sejna soba uprave na naslovu:
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik;
Celjska cesta 37, Vojnik.
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 javnega naročila: 43,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 9. 2004.
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Št. 473/04
Ob-25917/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, kontaktna oseba: Albin Apotekar, inž. les., Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, Slovenija, tel.
03/78-00-106, faks 03/78-00-200, elektronska pošta: albin.apotekar@pb-vojnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, kontaktni osebi: Magda Novak,
Mira Mastnak, Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, Slovenija, tel. 03/78-00-182, faks
03/78-00-200, elektronska pošta: uprava@pb-vojnik.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, tajništvo
uprave, kontaktni osebi: Magda Novak, Mira
Mastnak, Celjska cesta 37, 3212 Vojnik,
Slovenija,
tel.
03/78-00-182,
faks
03/78-00-200, elektronska pošta: uprava@pb-vojnik.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
osnovna sredstva:
1. sklop: kuhinjska oprema,
2. sklop: druga oprema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: kuhinjska oprema.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 12. 2004, dobava
30. 12. 2004.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: druga oprema.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 12. 2004, dobava
30. 12. 2004.
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: razvidna iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 12. 2004 in/ali konec
30. 12. 2004.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60-dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: kot ponudnik lahko na javnem razpisu konkurira vsaka pravna ali ﬁzična
oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je
predmet razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu – potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni
prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda
pristojni davčni urad (potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni od datuma za oddajo ponudbe);
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– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno – potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne sodne, upravne ali druge evidence oziroma lastno izjavo, da po posebnem zakonu
takšno dovoljenje ni 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 –
potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco (potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od datuma za oddajo ponudbe);
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež – potrdilo ali izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence (potrdilo/izpisek ne sme biti starejše od
30 dni od datuma za oddajo ponudbe);
– da ni bil kaznovan za dejanja v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane – potrdilo ministrstva, pristojnega
za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma za oddajo ponudbe);
– da ni dal zavajajoče podatke v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega
naročila – pisna izjava ponudnika;
– da sprejema razpisne pogoje – pisna
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 Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati – potrdilo, da
je poravnal davke in prispevke, ki ga izda
davčni urad ali drug pristojni organ države
kjer ima ponudnik svoj sedež (potrdilo mora
biti v originalu in ne starejše od 30 dni od
datuma za oddajo ponudbe);
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – BON – 2 ali
potrdilo banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2); (obrazec/potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni od datuma za
oddajo ponudbe);
– da nudi 60-dnevni plačilni rok – pisna
izjava ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da zagotavlja vse razpisane vrste blaga iz sklopa za katerega se prijavlja na razpis – pisna izjava ponudnika;
– da zagotavlja dostavo fco PB Vojnik –
razloženo in zmontirano – pisna izjava ponudnika;
– da nudi 30-dnevni dobavni rok – pisna
izjava ponudnika;
– da bo na zahtevo naročnika predložil
vzorce blaga – pisna izjava ponudnika;
– da je izdelal ponudbo po sistemu
»funkcionalni ključ v roke« – pisna izjava
ponudnika;

– da je predložil izjavo o odgovornosti
ponudnika v času dobave in montaže – pisna izjava ponudnika.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 12.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne dokumentacije: po predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije, faks
03/78-00-200. Prevzem razpisne dokumentacije vsak delovni dan med 8. in 13. uro.
Negotovinsko plačilo na TRR št.: 01100 –
6030279349 pri UJP Žalec, s pripisom za
razpisno dokumentacijo »osnovna sredstva«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 11. 2004 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 12. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 11. 2004
ob 10. uri; sejna soba uprave na naslovu:
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik;
Celjska cesta 37, Vojnik.
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 javnega naročila:
1. sklop: kuhinjska oprema 3,273.000
SIT,
2. sklop: druga oprema 2,870.800 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 9. 2004.
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Št. 86
Ob-25921/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Velenje, kontaktna oseba: Sovič Tončka,
Kraigherjeva 1, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/898-24-10, faks 03/898-24-10, elektronska pošta: tonckas@volja.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Vrtec Velenje, kontaktna
oseba: Sovič Tončka, Šlandrova 11, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 03/898-24-10, faks
03/898-24-10, elektronska pošta: tonckas@volja.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Vrtec Velenje, kontaktna oseba:
Tončka Sovič, Šlandrova 11, 3320 Velenje,
Slovenija,
tel.
03/898-24-10,
faks
03/898-24-10, elektronska pošta: tonckas@volja.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Vrtec Velenje, kontaktna oseba: Tončka Sovič, Šlandrova 11, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/898-24-10, faks 03/898-24-10, elektronska pošta: tonckas@volja.net.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava živil in prehrambenih artiklov po
posameznih sklopih od 2005 do 2007.
Ocenjena vrednost javnega naročila z
vsemi sklopi je 37,537.000 SIT (12 mesecev).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: enote: Tinkara (Šlandrova 11), Lučka (Kardeljev trg 12), Najdihojca
(Prešernova 3), Vrtiljak (Cesta talcev 20),
Ciciban (Koželjskega 8), Jakec (Pohorskega
bataljona 14).
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1.
2) Kratek opis: kruh in pekovsko pecivo.
Sklop št. 2.
2) Kratek opis: mlevski izdelki.
Sklop št. 3.
2) Kratek opis: testenine.
Sklop št. 4.
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
Sklop št. 5.
2) Kratek opis: sadje:
– podskupina 5/a jabolka.
Sklop št. 6.
2) Kratek opis: zelenjava:
– podskupina 6/a – krompir,
– podskupina 6/b – očiščena zelenjava,
– podskupina 6/c – zmrznjena zelenjava.
Sklop št. 7.
2) Kratek opis: suho sadje.
Sklop št. 8.
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
Sklop št. 9.
2) Kratek opis: ribe.
Sklop št. 10.
2) Kratek opis: jajca.
Sklop št. 11.
2) Kratek opis: sokovi in sirupi.
Sklop št. 12.
2) Kratek opis: olje in maščobna živila.
Sklop št. 13.
2) Kratek opis: konzervirano sadje.
Sklop št. 14.
2) Kratek opis: konzervirana zelenjava.
Sklop št. 15.
2) Kratek opis: splošno prehrambeno
blago.
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. 2007.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot je navedeno
v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 11. 2004.
Cena: 10.000 SIT (DDV vključen).
Pogoji in način plačila: izključno na transakcijski račun št.: 01333-6030642837, sklic
na št.: 300920041.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 11. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 11. 2004
ob 12. uri; Vrtec Velenje – uprava, Šlandrova 11, Velenje.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 9. 2004.
Vrtec Velenje
Ob-25966/04
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 komerc. zadeve in javna naročila
RTV – Katarina Novak, Kolodvorska 2,
SI-1550, Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/
475-21-92, faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup strežniške opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.25.00.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: postavitev sistema.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe (izdana s strani
banke ali zavarovalnice), brezpogojna in nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv, veljavna
do 31. 12. 2004 v višini 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: obvezni
minimalni plačilni rok je najmanj 30 dni po
količinskem prevzemu opreme na lokaciji
naročnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani javna naročila – Public Procurement pod oznako Javno naročilo RTV 054/2004.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi
na podstrani Javna naročila – Public Procurement pod oznako Javno naročilo RTV
054/2004.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Jav-
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na naročila – Public Procurement pod oznako Javno naročilo RTV 054/2004.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 80%,
2. tehnična ustreznost – 15%,
3. reference – 5%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu
določil
naročnik:
RTV
054/2004-E-ODP/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 10. 2004.
Pogoji in način plačila: spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, je brezplačna. Razpisna dokumentacija v pisni obliki pa bo na razpolago
za 6.000 SIT z vključenim DDV po enodnevni predhodni najavi po telefaksu na št.
1/475-21-86 in na podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na podračun EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska 25, št.
podračuna: 01100-6030355106, sklic na
številko 00-51-634-566 z oznako predmeta
plačila (RTV 054/2004-E-ODP/B) in z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 10. 2004, do 8.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb (kjer je znano)
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 10. 2004
ob 9. uri, velika sejna soba RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 9. 2004.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-26052/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Murska Sobota, kontaktna oseba: Slavica Heric, Rakičan, Ul. dr.
Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, Slovenija,
tel. 02/512-31-00, faks 02/521-10-07, elektronska pošta: bolnisnica_m.sobota@email.
si, internetni naslov: http://www.sb-ms.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:
RTG aparat za slikanje skeleta in pljuč.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: rentgenološki oddelek
Splošne bolnišnice Murska Sobota.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.

II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 komad.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2% ponudbene vrednosti (če ponudbena vrednost preseže 30,000.000 SIT).
Pismo o nameri banke, da bo ponudniku
izdala bančno garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
20% vrednosti v 30 dneh po dobavi, ostalo
v 6 brezobrestnih mesečnih obrokih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu, za kar mora predložiti izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– da ima potrdilo o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov, ki ga
izdaja Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen;
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica je prenehanje ponudnikovega
poslovanja; da poslovanje ponudnika ne
vodi izredna uprava;
– da ima poravnane davke in prispevke,
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, zapadle od dneva dviga potrdila, ki
ga izda pristojni davčni urad ali carinska
uprava;
– da ponudniku v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje v
zvezi z njegovim poslovanjem ali izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero bi bilo ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila oziroma so posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON-1/P, ki ga izdaja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve;
– potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran;
– referenčna lista z navedbo vsaj treh
kupcev oziroma naročnikov, ki jim je dobavil
in opremil podobne RTG aparate z dokazili
v obliki potrdila za vsak posel posebej, izdanih s strani naročnikov ter referenčno listo
proizvajalca opreme, da je dobavil najmanj
10 RTG aparatov enakega tipa uporabnikom v EU;
– izpolnjena lastna izjava o plačilnih pogojih, ki so 20% vrednosti 30 dni od datuma
podpisa zapisnika o prevzemu, ostalo pa v
6 brezobrestnih mesečnih obrokih (lahko so
ugodnejši);
– izpolnjena lastna izjava, da so v ponudbeni ceni vključeni vsi nabavni stroški v
smislu transportne klavzule DDP Splošna
bolnišnica Murska Sobota, davek na dodano
vrednost, stroški montaže in stroški poduka
delavcev naročnika za ravnanje in delo z
opremo – minimalno 40 ur.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
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– izpolnjena lastna izjava o sposobnosti
dobaviti opremo iz razpisa najkasneje 60 dni
od podpisa pogodbe;
– izpolnjena lastna izjava o zagotovljenem odzivnem času za servisiranje opreme,
ki ne sme biti daljši od 6 ur (lahko je krajši)
od javljanja napake;
– izpolnjena lastna izjava o zagotavljanju
dobave rezervnih delov in pooblaščenega
servisa, tako v času garancije, kot tudi po
njenem izteku, v za to opremo normalni življenjski dobi;
– izpolnjena lastna izjava o garancijski
dobi za aparat;
– predložen CE certiﬁkat pooblaščene
institucije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena – 75%,
2. kvaliteta – 10%,
3. obročno odplačevanje – 10%,
4. garancijska doba – 5%.
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 4. 11. 2004.
Cena: 8.000 SIT.
Pogoji in način plačila: UJP-MS:
01100-6030278282 s pripisom plačilo RD –
JN 07.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 11. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 1. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 11. 2005
ob 12.30; Splošna bolnišnica Murska Sobota.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 9. 2004.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Ob-26085/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Novo mesto, kontaktna
oseba: Marija Puhek, univ. dipl. inž., Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija,
tel. 07/39-16-100, faks 07/33-23-097, elektronska pošta: tajnistvo@sb-nm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Splošna bolnišnica Novo
mesto, kontaktna oseba: Vincenc Dular,
univ. dipl. inž., Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-16-135,
faks 07/33-21-095, elektronska pošta: marija.puhek@sb-nm.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica Novo mesto,
kontaktna oseba: Kočevar Irena, Šmihelska
cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-16-132, faks 07/33-21-095, elektronska pošta: nabavna-sl@sb-nm.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica Novo mesto, kontaktna oseba:
Kočevar Irena, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-16-132,
faks 07/33-21-095, elektronska pošta: nabavna-sl@sb-nm.si.

II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 16-37/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– sklop I: bifazni deﬁbrilatorji – 3 kosi,
– sklop II: holterski sistem za 24-urno
dinamično elektrokardiograﬁjo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto.
II.1.9) Razdelitev na sklope: 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: predmet javnega naročila:
– sklop I: bifazni deﬁbrilatorji – 3 kosi,
– sklop II: holterski sistem za 24-urno
dinamično elektrokardiograﬁjo – 1 kos.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: dobava 30 dni po podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: zavarovanje za resnost ponudbe v višini 5%
ponudbene vrednosti brez DDV in z rokom
veljavnosti 90 dni od datuma, določenega
za dostavo ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
treh enakih mesečnih obrokih pri čemer prvi
obrok zapade v tridesetih dneh po podpisu
primopredajnega zapisnika.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da predloži najmanj 3 potrjene reference o dobavi razpisanega blaga za sklop
I in sklop II v zdravstvenih ustanovah v Sloveniji;
5. da zagotavlja izpolnjevanje vseh strokovnih zahtev naročnika za sklop I in sklop
II;
6. da ima za vse ponujeno blago priložen
prospektni material ali lasten opis, ki izkazuje skladnost ponujenega blaga z
naročnikovimi strokovnimi zahtevami;
7. da zagotavlja s strani proizvajalca
pooblaščen in usposobljen servis v Sloveniji;
8. da zagotavlja 24-urni odzivni čas v
garancijskem in po garancijskem obdobju;
9. da zagotavlja za sklop I. in sklop II.
nadomestni aparat v času popravila;
10. da zagotavlja rezervne dele v času
garancije (na svoje stroške) in v po garancijskem obdobju (na stroške naročnika) v
skupnem obdobju uporabe najmanj 5 let po
izteku garancijske dobe;
11. da nudi najmanj 2-letno garancijo za
vse dobavljeno blago;
12. da zagotavlja šolanje naročnikovega
osebja za pravilno uporabo blaga;
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13. da zagotavlja dostavo blaga ddp
Splošna bolnišnica Novo mesto, razloženo
in montirano v prostore internega oddelka v
sklopu ponudbene cene;
14. da nudi naslednje plačilne pogoje:
3 enake brezobrestne mesečne obroke, pri
čemer prvi obrok zapade v tridesetih dneh
po podpisu primopredajnega zapisnika;
15. da predloži menico ali bančno garancijo za zavarovanje resnosti ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti brez DDV;
16. da sprejema vse pogoje razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) 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 29. 10. 2004.
Cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: samo negotovinsko na podračun pri upravi RS za javna
plačila št. 01100-6030278379, sklic na
številko 16-37/04.
Ponudnik mora dokazilo o plačilu razpisne dokumentacije poslati po faksu
07/33-21-095 na naslov naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 10. 2004 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski jezik.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 2 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 10. 2004
ob 10. uri; Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 6. 2004.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Ob-26087/04
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: 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.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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 39/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava vozil za opravljanje dejavnosti
naročnika:
– sklop A: 2 kosa – vozili za odvoz nenevarnih komunalnih odpadkov,
– sklop B: 1 kos – vozilo za pranje cestnih in podobnih površin,
– sklop C: 1 kos – vozil za čiščenje in
pometanje cestnih in podobnih površin.
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: 2 kosa – vozili za odvoz nenevarnih komunalnih odpadkov,
– sklop B: 1 kos – vozilo za pranje cestnih in podobnih površin,
– sklop C: 1 kos – vozilo za čiščenje in
pometanje cestnih in podobnih površin.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
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: 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.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 10. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 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 31. 11. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavnik
ponudnika.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 10. 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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 9. 2004.
Snaga, javno podjetje d.o.o.
Ob-26088/04
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: 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.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 40/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava posod za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov:
– 4000 kosov posod za ločeno zbiranje
biorazgradljivih odpadkov prostornine 120
litrov,
– 600 kosov posod za ločeno zbiranje
biorazgradljivih odpadkov prostornine 240
litrov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Nasipna ulica 64, Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– 4000 kosov posod za ločeno zbiranje
komunalnih biorazgradljivih odpadkov prostornine 120 litrov,
– 600 kosov posod za ločeno zbiranje
komunalnih biorazgradljivih odpadkov prostornine 240 litrov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
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: 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.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,

ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 10. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 10. 2004 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 11. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavnik
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 10. 2004
ob 10.30; 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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 9. 2004.
Snaga, javno podjetje d.o.o.
Ob-26108/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Arnes, kontaktna oseba: Branka Esih, Jamova
39, p.p. 7, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/479-88-77, faks 01/479-88-78, elektronska pošta: razpis@arnes.si, internetni naslov: www.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: ADSL 2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ADSL BRAS (usmerjevalnik za priklop
ADSL uporabnikov) z rezervnimi deli ter
vzdrževanje ponujene opreme za nedoločen čas.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Arnes, Jamova 39, Ljubljana.
II.1.8.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
32.41.31.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ADSL
BRAS (usmerjevalnik za priklop ADSL uporabnikov) z rezervnimi deli ter vzdrževanje
ponujene opreme za nedoločen čas.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 35 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
vrednosti 500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30-dnevni rok plačila.
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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:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
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. izkazana zanesljivost pri poslovanju:
ni uveljavljenih jamstev ali izgubljenih pravd,
ki kažejo na nezanesljivost poslovanja;
4. ni blokad žiro računa (v zadnjih 6 mesecih pred objavo razpisa);
5. proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali ponudnik ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
6. poravnani davki, prispevki in druge
obveznosti v skladu s predpisi. Ponudnik, ki
ima sedež v tujini, v Republiki Sloveniji nima
neporavnanih tistih dajatev, katere bi moral
poravnati v Republiki Sloveniji;
7. zadovoljiva stopnja ﬁnančne varnosti;
(doseganje letne realizacije v višini
150,000.000 SIT);
8. ustrezne referece ponudnika na razpisanem področju;
9. vsaj ena referenca proizvajalca ponujene opreme o dobavi istovrstne ali sorodne
opreme v podobnem okolju (hrbtenično
omrežje večjega ISP-ja, nacionalno akademsko omrežje);
10. minimalno število usposobljenih kadrov pri ponudniku:
– vsaj en redno zaposleni s funkcionalno
izobrazbo iz ponujene opreme;
– vsaj 4 redno zaposlenih s funkcionalno
izobrazbo iz IP omrežij;
– vsaj 6 redno zaposlenih s funkcionalno
ali strokovno izobrazbo iz telekomunikacij,
– redno zaposleni kadri morajo imeti
ustrezno strokovno izobrazbo in funkcionalna znanja za opremo, ki je predmet vzdrževanja po tem razpisu. Kot ustrezna strokovna izobrazba šteje vsaj VI. stopnja
izobrazbe;
11. veljavna pogodba s proizvajalcem ali
dobaviteljem, v skladu z zahtevami v javnem
razpisu. Kolikor ima ponudnik pogodbo z
dobaviteljem, ki ni proizvajalec, mora predložiti tudi dokaz o pogodbenem odnosu med
dobaviteljem in proizvajalcem;
12. dobavni rok za ponujeno opremo ne
sme biti daljši od 35 dni od dneva podpisa
pogodbe;
13. ponudnik mora za vso razpisano
opremo zagotoviti 1-letni garancijski rok in v
vzdrževanje opreme za nedoločen čas;
14. plačilni rok najmanj 30 dni;
15. ponudnik mora priložiti izjavo, da bo
imel na zalogi, oziroma z ustrezno pogodbo
za dostop do centralnega skladišča izkazati
zagotovljene potrebne količine rezervnih delov za opravljanje garancijskih obveznosti
ter vzdrževanja ponujene opreme, glede na
statistike in normative proizvajalca;
16. skladnost opreme;
17. veljaven ponudnikov cenik iz katerega mora biti podrobno razvidna cena vseh
možnih posameznih sestavnih delov opreme, pri čemer se morajo cene brez popustov v predračunu ujemati s cenami v
ceniku.

III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: dokazila potrebna po prvem odstavku
42. člena ZJN-1, dokazilo o zanesljivosti pri
poslovanju (razvidno iz obrazca prijava).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: obrazec BON
1/P, ki odraža zadnje ponudnikovo stanje v
mesecu pred oddajo ponudbe. Lastna izjava, da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali ponudnik ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilneodločbe.
Potrdilo davčne uprave o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznostih v skladu s predpisi. Dokazila o zadovoljivi stopnji
ﬁnančne varnosti (doseganje letne realizacije v višini 150,000.000 SIT – podatki razvidni iz obrazca prijava ter bilance uspeha,
bilanca stanja na dan 31. 12. 2003.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora s potrjeno referenco ali kopijo pogodbe izkazati, da je v
preteklih dveh letih opravil vsaj en podoben
posel za dobavo in vsaj en podoben posel
za vzdrževanje istovrstne ali sorodne opreme. Referenco mora potrditi naročnik, kolikor ni priložena kopija pogodbe. Upoštevane bodo reference za dobavo in vzdrževanje,
kakor tudi ločene reference o dobavi in reference o vzdrževanju, kakor tudi reference
dobav ali vzdrževanja in podpore v teku. Iz
referenc mora biti razviden obseg poslov.
Reference se morajo nanašati na leto 2002,
2003 ali 2004). Ponudnik mora predložiti
najmanj eno potrjeno referenco proizvajalca
ponujene opreme o dobavi istovrstne ali sorodne opreme v podobnem okolju. Certiﬁkati in potrdila o opravljenem šolanju ter izpolnjen obrazec A11 (kapacitete), ki je del
ponudbene dokumentacije. Kopija ponudnikove pogodbe s proizvajalcem. Izpolnjen
obrazec Predračun, ki je del ponudbene dokumentacije, iz katerega je razviden dobavni rok za ponujeno opremo, garancijski rok
za opremo in vzdrževanje za nedoločen
čas, ter plačilni rok. Ustrezna izjava oziroma
pogodba ponudnika o zagotavljanju potrebne količine rezervnih delov, Izjavo o skladnosti “Declaration of Ec Conformity”; Izjavo,
da ima vsa ponujena oprema oznako CE,
izjavo, da bo na željo ponudnikov omogočil
vpogled v tehnično mapo (v kolikor ponudnik ne razpolaga z zahtevanimi dokazili, zadošča izjava ponudnika, da bo dokazila pridobil najkasneje do dne dobave opreme)
veljaven ponudnikov cenik iz katerega mora
biti podrobno razvidna cena vseh možnih
sestavnih delov 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.
V.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila: (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena,
2. ocena kvalitete sestave opreme,
3. reference in kvaliﬁciranost ponudnika
na področju dobave in vzdrževanja razpisane opreme ter podpore.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 10. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati na TR 01100-6030345406.
Brezplačno je ponudbena dokumentacija
na voljo na internetnem naslovu: www.arnes.
si/razpisi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 10. 2004 do
9.45.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 22. 12. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 10. 2004
ob 10. uri, Arnes, Jamova 39, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 9. 2004.
Arnes
Št. 220/2004
Ob-26229/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola 16. decembra Mojstrana, kontaktna oseba: Urša Oman, Ulica Alojza Rabiča 7, Mojstrana, 4281 Mojstrana, Slovenija, tel. 04/589-12-94, faks 04/589-12-94,
elektronska pošta: urska.oman@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Vodenje postopkov javnih
naročil in svetovanje, Jerala Marija s.p., kontaktna oseba: Jerala Marija, Cesta m. Tita 1,
4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/58-63-101
ali 041/648-599, faks 04/58-63-101, elektronska pošta: mar.jerala@volja.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Vodenje postopkov javnih naročil
in svetovanje, Jerala Marija s.p., kontaktna
oseba: Jerala Marija, Cesta m. Tita 1, 4270
Jesenice, Slovenija, tel. 04/58-63-101 ali
041/648-599, faks 04/58-63-101, elektronska pošta: mar.jerala@volja.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.1.2) 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: 220/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava:
a) živil za potrebe šolske prehrane (1.
mleko in mlečni izdelki; 2. meso in mesni
izdelki; 3. ribe, 4. sveža zelenjava in sadje;
5. zamrznjena in konzervirana zelenjava in
sadje; 6. sadni sokovi in sirupi; 7. kruh, pekovsko pecivo in slaščičarsko pecivo; 8.
ostalo prehrambeno blago);
b) čistil in toaletnega papirja;
c) pisarniškega materiala, materiala
za pouk in učnih pripomočkov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave je fco šolska kuhinja in fco tajništvo šole – Ulica Alojza Rabiča 7, Mojstrana.
II.1.9) Razdelitev na sklope:
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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: ocenjena vrednost je 15,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 2. 11. 2004 in/ali konec
31. 10. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: 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: 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.
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.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 10. 2004.
Cena: 9.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun Marija Jerala s.p., C. m. Tita
1, Jesenice, številka: 07000-0000936334,
odprt pri Gorenjski banki, d.d. Kranj, namen
plačila: RD OŠ Mojstrana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 10. 2004 ali 26 dni
od odposlanja obvestila; do 12. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 4. 10. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 10. 2004
ob 14. uri; Osnovna šola 16. decembra Mojstrana, Ulica Al. Rabiča 7, Mojstrana, I. nadstropje, tajništvo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 9. 2004.
Osnovna šola 16. decembra Mojstrana
Ob-26231/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Banka Slovenije, kontaktna oseba: Mitja Anžur, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/47-19-142,
faks
01/25-15-516, elektronska pošta: razpis.
SW2004@bsi.si,
internetni
naslov:
http://www.bsi.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) 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: Jav-raz-03-IT/2004.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup programske opreme za podporo
pisarniškemu poslovanju in strežnikom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sedež naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: do 31. 12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija:
1. za resnost ponudbe,
2. za dobro izvedbo posla (izbrani dobavitelj).
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) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: 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 3. 11. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na poravnalni račun Banke Slovenije: 01000-0000100090,
sklic M05-31-2709927-3000-3.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 11. 2004 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 11. 2004
ob 10.15 uri; Banka Slovenije, Slovenska
cesta 35, Ljubljana, soba 537.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 10. 2004.
Banka Slovenije
Ob-26381/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Inštitut za varovanje zdravja RS, kontaktna
oseba: Miha Kmet, Trubarjeva 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-41-400,
faks 01/24-41-447, elektronska pošta:

Miha.kmet@ivz-rs.si, internetni naslov:
www.gov.si/ivz.
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: najem – nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 800-037-96/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava potrošnega pisarniškega materiala in potrošnega računalniškega materiala.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop: dobava potrošnega pisarniškega materiala,
2. sklop: dobava potrošnega računalniškega materiala.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 30 dni od izstavitve računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež in da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je skladno z
veljavnimi predpisi ustrezna za izvedbo javnega naročila;
– da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali, da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
– da mu ni bila v zadnjih petih letih 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.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnaval davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati v Republiki
Sloveniji;
– da je ﬁnančno in poslovno sposoben
ter da je ﬁnančno in poslovno sposoben izpolniti javno naročilo, za katerega podaja
ponudbo, slednje zlasti s tem:
– da je v letu 2003 dosegel prihodke
najmanj 5 krat višje od ocenjene vrednosti
javnega naročila oziroma sklopa, za katerega podaja svojo ponudbo,
– da je v zadnjih 6 mesecih od izdaje
dokazila po tč. 5.5.2 razpisne dokumentacije za izdelavo ponudbe imel dospele neporavnane obveznosti 0 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
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– da predloži vse vzorce po sledečem
seznamu:
K sklopu 1:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

STENOGRAMSKI BLOK A5
50 listni
KOLEGIJ BLOK A4 50 listni
BLOK 38 x 51, TIX ali podobno,
LUKNJAČ, LEITZ 5038 ali
podobno
FOTOKOPIRNI PAPIR A4
80 gr-ROTOKOP ali podobno
KUVERTA SAMOL. B6
KUVERTA AMER. L.O.
REGISTRATOR A4 širok, samostoječ, HERMES ali podobno
obr. 5,40
Arhivska mapa s kovinsko
sponko, obr. 13,14
ETIKETE LASERSKE
64,6 x 33,8 1/100

K sklopu 2:
1.
2.
3.
4.

TRAK, LQ 570 EPSON ali
podobno
Glava s črnilom za tiskalnik,
HP C 4127 A ali podobno
Glava s črnilom za tiskalnik,
HP 51625 A ali podobno
DISKETE 3,5 HD
FORMATIRANE 1/10

– ponudniki predložijo po en kos posameznega vzorca, ki je s samolepilno etiketo
označen z ustrezno zaporedno številko po
seznamu. Po končanem razpisu bodo vzorci neizbranim ponudnikom vrnjeni. Vzorci
izbranemu ponudniku bodo vrnjeni po prenehanju pogodbenega razmerja;
– pri sukcesivnih dobavah je izvajalec
dolžan naročniku na njegovo zahtevo predložiti vzorce blaga, ki še niso bili predmet
delnega naročila;
– da bo dobavljal blago, ki je predmet
javnega naročila oziroma sklop, ki ga ponuja, v kakovosti, najmanj enaki kakovosti
zahtevanih vzorcev;
– da bo zagotavljal celotne naročene količine blaga celotnega javnega naročila
(100%) oziroma celotnega sklopa, za katerega daje ponudbo;
– da bo zagotavljal ﬁksne cene dobavljenega blaga v višini, določeni v njegovi ponudbi, razen v primerih po naslednji alinei;
– da bo sproti pisno obveščal naročnika
in zagotavljal cene s popusti in drugimi znižanji za druge kupce pri posameznih sukcesivnih dobavah pogodbenega blaga, če
bodo te cene nižje od ﬁksnih pogodbenih
cen;
– da bo zagotavljal prevzem pogodbenega blaga fco skladišča naročnika na lokacijah Trubarjeva 2, Grablovičeva 44 in/ali Bohoričeva 15, skladno z vsakokratnim
sukcesivnim naročilom naročnika;
– da bo zagotavljal dobavni rok pogodbenega blaga največ 3 dni od posameznega
sukcesivnega naročila;
– da je v zadnjih treh letih pred objavo
tega javnega razpisa izvedel najmanj tri istovrstne dobave, kot je dobava tega javnega
naročila oziroma sklopa, za katerega podaja
ponudbo, pri čemer je vrednost vsake dobave brez DDV znašala vsaj 50% ocenjene

vrednosti tega javnega naročila oziroma
istega sklopa (reference);
– da bodo kartuše v originalni embalaži
in od originalnega proizvajalca;
– da bo naročnik lahko reklamiral blago
v roku 15 dni od prejema posameznega
blaga. Reklamacijski zahteveki bodo rešeni
najkasneje v roku 15 dni od prejema reklamacije;
– da je ponudnik seznanjen, da gre za
ocenjene količine potreb po blagu in bodo
lahko končne količine blaga odstopale.
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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 800-037-96/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 11. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR naročnika
01100-6030926242, sklic 803.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 11. 2004 do
12. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 11. 2004
ob 13. uri; Trubarjeva 2, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 9. 2004.
Inštitut za varovanje zdravja RS
Št. 46
Ob-26387/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Braslovče, kontaktna oseba:
za predmet JN: Irena Kraljič, tel.
041/605-658; za pravna vprašanja: Manja
Rajh, tel. 041/922-385, Rakovlje 15b, 3314
Braslovče, Slovenija, tel. 03/703-23-50, faks
03/703-23-59.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: živila in material za prehrano.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup živil in materiala za prehrano za
naročnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: OŠ Braslovče, OŠ Letuš, OŠ Trnava, OŠ Gomilsko.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
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1. kruh, pekovsko pecivo,
2. slaščičarski izdelki,
3. sadje, zelenjava sveža,
4. mleko, mlečni izdelki,
5. meso, mesni izdelki, jajca,
6. piščančje meso, izdelki,
7. ribe zamrznjene,
8. drobni prehrambeni izdelki,
9. zamrznjeni izdelki, zamrznjena zelenjava,
10. čaji, suho sadje,
11. testenine, zakuhe,
12. sokovi, sirupi.
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: v
skladu z Zakonom o izvajanju proračuna
RS.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo priznal sposobnost
ponudnikom, ki bodo izpolnjevali naslednje
pogoje:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
2. da ima veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da nudi 60-dnevni plačilni rok;
5. da je ponudnik pravilno in pravočasno
izpolnjeval pogodbene obveznosti do naročnika in da naročnik ni vlagal upravičenih
reklamacij glede kakovosti blaga in nespoštovanja drugih določil pogodbe;
6. da zagotavlja zahtevane letne količine
za vse razpisane vrste blaga posameznega
sklopa, za katerega se prijavlja.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati
dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad;
2. potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne
sodne, upravne ali druge evidence oziroma
lastno izjavo, da po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
4. izjavo o plačilnih pogojih;
5. izjavo o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti.
Dokazila od točke 1 do 3 ne smejo biti
starejša kot 60 dni. Velja navadna fotokopija. V primeru dvoma bo naročnik zahteval
original.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 10. 2004.
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Cena: 15.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR št.
01351-6030644768 s pripisom za razpisno
dokumentacijo. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po pošti ob
predhodni predložitvi potrdila o vplačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 10. 2004, do do
12.30.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 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: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 10. 2004
ob 13. uri, v OŠ Braslovče.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 9. 2004.
Osnovna šola Braslovče
Ob-26389/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom starejših občanov Ljubljana Beižgrad,
kontaktna oseba: Dragica Šušteršič, Komanova ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/568-20-59, faks 01/568-20-49, elektronska pošta: sustersic@dsolj-bezigrad.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-02/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: živila in material za prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dom starejših občanov
Ljubljana Bežigrad.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. sveže meso,
3. mesni izdelki,
4. perutnina in perutninski izdelki,
5. jajca,
6. zamrznjene in sveže ribe,
7. kruh in pecivo,
8. domače sadje,
9. južno sadje,
10. suho sadje in zelenjava,
11. konzervirano sadje in zelenjava,
12. gomolnice in kisana zelenjava,
13. sveža zelenjava,
14. zamrznjena živila,
15. instant proizvodi,
16. mlevski in močnati izdelki,
17. kremne juhe in omake,
18. ostalo prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 12. 2004 in/ali konec
30. 11. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: navedeno v razpisni dokumentaciji.
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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 ponudbe 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 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;
– 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 45-dnevni plačilni rok;
– izjavo, da zagotavlja izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 28. 10. 2004,
cena: 15.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijio je treba plačati na račun pri UJP
Ljubljana, št. 01100-6030266642 s pripisom
– javni razpis. Razpisno dokumentacijo je
mogoče prevzeti osebno, vsak delovni dan
med 11. in 13. uro ali po pošti s potrdilom o
plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 29. 10. 2004 do
10. ure vsak delovni dan med 8. in 10. uro.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum 30. 10. 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.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 11. 2004
ob 11. uri, Dom starejših občanov Ljubljana
Bežigrad.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 9. 2004.
Dom starejših občanov Ljubljana
Beižgrad

Gradnje
Ob-26103/04
Podaljšanje roka za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 93 z dne 20. 8.
2004 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za »Sistem podajalcev magnetnih
listkov za cestninjenje; cestnine zaprtega
sistema
na
AC
Ljubljana–Kozina«
(Ob-22143/04).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb na 6. 10. 2004 do 10.30. Odpiranje
ponudb bo dne 6. 10. 2004 ob 11. uri. Kraj
predložitve in odpiranja ponudb ostane nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-26102/04
Popravek
V javnem razpisu za izvajanje zimske
službe na območju Občine Šmarje pri Jelšah, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
101 z dne 17. 9. 2004, Ob-24368/04, 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: 18. 10. 2004 ali 40
dni od odposlanja obvestila, do 10. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 10. 2004
ob 12. uri, sejna soba Občine Šmarje pri
Jelšah, (II. nadstropje), Aškerčev trg 12.
Občina Šmarje pri Jelšah
Št. 352-01-7/2004-2001

Ob-26238/04

Popravek
V objavi javnega razpisa gradnje skupne
javne komunalne infrastrukture v sklopu ZN
Adria, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
101 z dne 17. 9. 2004, Ob-24594/04, se popravita točki:
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudni-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
ka storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 8,000.000 SIT veljavno še mesec dni po preteku pogodbenega roka.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava o izvajanju kontrole
kakovosti.
Mestna občina Novo mesto
Št. 3350-9/2004/42

Ob-26279/04

Popravek
V javnem razpisu z oznako 3350-9/2004
»Optika 2004« objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 70 z dne 28. 6. 2004, Ob-17543/04,
naročnika javnega naročila Republika Slovenija, Ministrstvo za informacijsko družbo,
Tržaška 21, 1508 Ljubljana, ter po pooblastilu v imenu in za račun Republike Slovenije, Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana, se popravijo naslednje točke objave, ki se glasijo:
II.2.1) Celotna količina ali obseg: do
802.694 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali roki za
zaključek: začetek december 2004 predviden zaključek najkasneje 15. oktober
2005.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Spremeni se pogoj b, da se glasi:
b) predložena so pisma o nameri
končnih prejemnikov (vzorec je priložen).
Spremeni se pogoj d), da se glasi:
d) skrajni rok izvedbe projekta 15. 10.
2005.
Ostali pogoji ostanejo nespremenjeni
(enaki kot so bili objavljeni v prvotni objavi).
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije ali dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 22. 10. 2004.
IV.3.3.) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 10. 2004 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum november 2004.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 20. 1. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 10. 2004
ob 13. uri; Ministrstvo za informacijsko
družbo, Tržaška 21, Ljubljana.
Ministrstvo za informacijsko družbo
Ob-25729/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komuna Beltinci d.o.o., kontaktna oseba: Janez
Senica, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci, Slovenija, tel. 02/54-13-535, faks 02/54-13-570,
elektronska pošta: obcina@beltinci.si, internetni naslov: www.beltinci.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot
v I.1.

I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo gradnje po odprtem postopku (na podlagi 66. člena in 1. točke prvega odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba gradbenih del – vodovodni sistem
v Občini Beltinci – odsek BYPASS v Beltincih II. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Beltinci.
II.1.9) Razdelitev na sklope:
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope (kot celota II. faze).
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
gradbenih del – Vodovodni sistem v Občini
Beltinci – odsek BYPASS v Beltincih, II. faza
dolžine 2268 m.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: gradnja istočasna.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1 mesec od oddaje naročila; začetek 10. 11. 2004 in/ali konec 10. 12.
2004.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo plačeval izvršena dela na osnovi
začasnih mesečnih situacij z zamikom 60
dni od potrditve situacije s strani nadzornega organa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: ni znano.
IV.2) Merila za oddajo: v skladu z razpisno dokumentacijo.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče od 30. 9. 2004 naprej
med 10. in 14. uro.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko plačilo,
na transakcijski račun št. 02346-0089970790
pri NLB d.d. Ljubljana, Divizija za Pomurje,
Enota Beltinci.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 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: 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 10. 2004
ob 13. uri; Beltinci, prostori občinske
uprave.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Janez Senica,
Komuna Beltinci, d.o.o., Mladinska ul. 2,
9231
Beltinci,
tel.
02/54-13-547,
02/54-13-570.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 9. 2004.
Komuna Beltinci d.o.o.
Ob-25730/04
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: Kavčič Alenka, univ. dipl.
prav., Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-71-69, faks 01/478-74-23,
elektronska pošta: alenka.kavcic@gov.si,
internetni naslov: http://www.mope.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
priznanje usposobljenosti za graditev
montažnih objektov, namenjenih popotresni obnovi po potresu dne 12. 7. 2004,
ki obsega: projektantska, rušitvena,
gradbena, montažna, obrtniška, instalacijska dela, s tehničnim pregledom in pridobitvijo uporabnega dovoljenja po sistemu »funkcionalni ključ v roke« za
obdobje treh let.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na območju, ki ga je prizadel potres.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: usposobljenost bo priznana za graditev v celotnem obsegu.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ponudba mora veljati do 31. 12.
2007.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: do 31. 12. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
ﬁnancira razpisana dela v celoti iz sredstev
proračunske rezerve in poravnava plačila v
skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna
RS in podzakonskimi predpisi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno na-
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ročilo oddano: naročnik bo sklepal pogodbe
z usposobljenimi ponudniki.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
A) da je registriran pri pristojnem organu
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
B) da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
C) da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom, oziroma da
izpolnjuje posebne pogoje za začetek opravljanja dejavnosti (novela ZGD – F, Ur. l. RS,
št. 45/01 in 59/02 – popravki),
D) da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek,
E) da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi,
F) da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma da so posledice že
izbrisane.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
A) dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
B) dokazilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
C) dokazilo, da ima veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom,
D) dokazilo, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek,
E) dokazilo, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi,
F) dokazilo, da ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma da so posledice že izbrisane.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
A) dokazilo, da je sposoben proizvesti v
enem mesecu najmanj 5 montažnih objektov z 200 m2 neto uporabne površine – izjava št.: 1 iz razpisne dokumentacije,
B) dokazilo, da je sposoben postaviti v 2
mesecih najmanj 10 montažnih objektov –
izjava št.: 2 iz razpisne dokumentacije,
C) dokazilo, da je sposoben v največ 60
dneh po sklenitvi pogodbe zgraditi posamezen montažni objekt z 200 m2 neto uporabne površine, pri čemer postavitev obsega
vsa dela od projektiranja do vključno tehničnega pregleda (brez pridobitve uporabnega
dovoljenja) po sistemu »funkcionalni ključ v
roke« – izjava št.: 3 iz razpisne dokumentacije,
D) dokazilo, da ponudbena cena na m2
neto uporabne površine s korigiranimi površinami skladno s 3. členom Odredbe o
cenah in normativih za določanje cen projektne dokumentacije za popotresno obnovo
objektov (Uradni list RS, št. 59/98) za obdobje od sklenitve pogodbe do enega leta po
sklenitvi pogodbe ne presega 190.000 SIT
(brez DDV) – izjava št.: 4 iz razpisne dokumentacije,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
E) dokazilo, da v celoti sprejema pogoje,
ki so predpisani v dokumentih iz razpisne
dokumentacije – izjava št.: 5 s Prilogami 5A,
5B, 5C in D.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo: usposobljenost
bo priznana vsem ponudnikom, katerih ponudbe bodo pravilne in ki bodo izpolnjevali
vse zahtevane pogoje.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu
določil
naročnik:
351-00-320/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti
do 18. 10. 2004, dopolnitve je mogoče pridobiti v skladu z določbami ZNJ 1.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 10. 2004 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: po priznanju
usposobljenosti bodo investitorji, katerih objekti so bili v potresu poškodovani ali uničeni, pri izvajalcu s priznano sposobnostjo
naročili idejno zasnovo, katera bo po predhodni odobritvi državne tehnične pisarne,
podlaga za sklenitev izvajalske pogodbe.
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: ni omejitev. predstavniki
ponudnikov se morajo izkazati s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 10. 2004
ob 10. uri; Dunajska 47, 1000 Ljubljana, 3.
nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 9. 2004.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Ob-25731/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Kranj, kontaktna oseba:
Boštjan Zavrl, Slovenski trg 1, 4000 Kranj,
Slovenija,
tel.
04/23-73-152,
faks
04/23-73-107, elektronska pošta: bostjan.
zavrl@kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 35101-0210/2004-46/09.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev Ceste na Rupo v naselju Kokrica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kokrica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502.1 Splošna dela na
področju nizkih gradenj.

ne.

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

II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
celotnega naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 100 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 7,000.000 SIT z veljavnostjo najmanj
do 20. 12. 2004 (vzorec 1).
2. Izjava banke, da bo ponudniku izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
s trajanjem garancije 60 dni od poteka roka
za dokončanje del, in jo bo predložil najkasneje v 10 dneh po sklenitvi pogodbe
(vzorec 2).
3. Izjava banke, da bo ponudniku izdala
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% pogodbene vrednosti in jo
bo predložil ob prevzemu del; veljavnost
garancije mora biti še en dan po izteku garancijskega roka (vzorec 4).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni po
uradnem prejemu računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: poleg garancij iz točke III.1.1. Obvezni depoziti in jamstva, mora ponudnik
predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju
pogojev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Dokaz o veljavni registraciji – izpisek
iz sodne ali druge ustrezne evidence (dokazilo ne sme biti starejše od 2 mesecev od
datuma oddaje ponudbe).
2. Kopija dovoljenja za opravljanje dejavnosti, če je na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno – izpisek iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence ali izjava, da za njegovo dejavnost takšno dovoljenje ni potrebno.
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (dokazilo ne sme biti starejše
od 2 mesecev od datuma oddaje ponudbe).
4. Kopija zavarovalne police o zavarovani odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi
z opravljanjem dejavnosti v skladu s 33.
členom Zakona o graditvi objektov (Ur. l.
RS, št. 110/02 in 47/04).
5. Izpolnjeno priloženo izjavo, da ponudnik upošteva obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in
delovnih pogojih, veljavnih v RS.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. Dokazilo o ekonomsko-ﬁnančni sposobnosti: ponudnik mora imeti v preteklem
letu prihodke najmanj v višini dvakratne ponudnikove vrednosti tega javnega naročila,
v preteklih 6 mesecih pa ne sme imeti blokiranega računa – dokazilo obrazca BON 1 in
BON 2 ali za samostojne podjetnike zadnja
odločba o odmeri davka in poročilo banke,
da račun ni bil blokiran (dokazila ne smejo
biti starejša od 2 mesecev od datuma oddaje ponudbe).
7. Poročilo pooblaščenega revizorja, ki
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe, da ima ponudnik poravna-
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ne vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8. Dokazilo o tehnični in kadrovski sposobnosti: ponudnik mora imeti vsaj tri reference za gradnje v zadnjih 5 letih v enaki ali
višji vrednosti, s potrdili o dobro opravljenem
delu z vrednostmi in datumi izvedbe.
9. Dokazilo, da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi: ponudnik mora imeti najmanj 10 za nedoločen
čas zaposlenih ljudi – dokazilo izpolnjena
tabela, priložiti pogodbo o stalni zaposlitvi
odgovornega vodja del, ki mora izpolnjevati
zahteve Zakona o graditvi objektiv (Ur. l. RS,
št. 110/02 in 47/04); ponudnik mora biti lastnik vsaj enega kamiona, enega bagra ali
rovokopača, enega vibracijskega valjarja in
enega pisarniško-skladiščnega kontejnerja
– dokazilo izpolnjena tabela.
10. Izpolnjeno priloženo izjavo o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije in o
tem, da podatki niso zavajajoči.
11. Izpolnjen obrazec o predvidenih podizvajalcih.
12. Izpolnjen vzorec pogodbe, ponudnik
mora paraﬁrati vsako stran pogodbe posebej in pogodbo podpisati in žigosati.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena,
2. rok izvedbe,
3. garancijska doba,
4. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 10. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun enotnega
zakladniškega
računa
št.
01252-0100006472, sklic na številko odobritve: 18 75515-7130996-46090004 pri čemer mora biti naveden tudi namen plačila:
Plačilo razpisne dokumentacije za ureditev
Ceste na Rupo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 10. 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 20. 12. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 10. 2004
ob 12. uri; Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, soba št. 9.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 9. 2004.
Mestna občina Kranj

Ob-25780/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Domžale, Oddelek za komunalne zadeve, kontaktna oseba: Jože Kump, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale, Slovenija, tel.
01/72-42-022, faks 01/72-14-005, elektronska pošta: komunalne.zadeve@domzale.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba GOI del pri izgradnji meteornega
kanala in vodovoda dela naselja Prelog
pri Domžalah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Prelog pri Domžalah.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
celotnega javnega naročila po razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 12. 2004 in/ali konec
15. 5. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– menica za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene cene,
– menica za izpolnitev pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
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 potrditvi situacije s
strani nadzora.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo samo z enim izvajalcem.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu.
2. Da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno, oziroma da izjavo, da ne potrebuje
posebnega dovoljenja.
3. Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.
2. 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.
3. Da v zadnih 5 letih ni bil kaznovan za
dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane.
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4. Da ponudnik ni imel v zadnjem letu
blokiranega transakcijskega računa in da je
plačilno sposoben.
5. Da nudi 60-dnevni plačilni rok.
6. Menica za izpolnitev pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
7. Menica za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene cene.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za
izvedbo predmeta 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:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od
najpomembnejšega do najmanj pomembnega, kjer je to mogoče):
1. ponudbena cena – 90%,
2. reference – 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 10. 2004.
Cena: 1.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
01223-0100001491.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 11. 2004, do 11.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 11. 2004
ob 16. uri; Občina Domžale, Ljubljanska 69,
konferenčna soba Občine Domžale v I. nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 9. 2004.
Občina Domžale
Ob-25781/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Domžale, Oddelek za komunalne
zadeve, kontaktna oseba: Jože Kump,
Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale, Slovenija, tel. 01/72-42-022, faks 01/72-14-005,
elektronska
pošta:
komunalne.zadeve@domzale.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba GOI del pri izgradnji kanalizacije
po Vaški poti v Preserjah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vaška pot v Preserjah.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
celotnega javnega naročila po razpisni dokumentaciji.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 12. 2004 in/ali konec
15. 5. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– menica za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene cene,
– menica za izpolnitev pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
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 potrditvi situacije s
strani nadzora.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo samo z enim izvajalcem.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu.
2. Da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno, oziroma da izjavo, da ne potrebuje
posebnega dovoljenja.
3. Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.
2. 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.
3. Da v zadnih 5 letih ni bil kaznovan za
dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane.
4. Da ponudnik ni imel v zadnjem letu
blokiranega transakcijskega računa in da je
plačilno sposoben.
5. Da nudi 60-dnevni plačilni rok.
6. Menica za izpolnitev pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
7. Menica za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene cene.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za
izvedbo predmeta 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:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od
najpomembnejšega do najmanj pomembnega, kjer je to mogoče):
1. ponudbena cena – 90%,
2. reference – 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 10. 2004.
Cena: 1.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
01223-0100001491.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 11. 2004, do 11.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 11. 2004
ob 16. uri; Občina Domžale, Ljubljanska 69,
konferenčna soba Občine Domžale v I. nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 9. 2004.
Občina Domžale
Št. 403-01-109/2004
Ob-25915/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Slovenj Gradec, kontaktna
oseba: Zvonko Kuhelnik, dipl. ek., tel.
02/881-21-43,
e-mail:
zvonko.kuhelnik@slovenj-gradec.si, 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) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-01-109/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja cestno komunalne infrastrukture
v Podjetniški coni Pameče.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pameče.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja cestno komunalne infrastrukture v
Podjetniški coni Pameče: vodovod v dolžini
ca. 1461 m; plinovod v dolžini ca. 1600 m;
izgradnja meteornega in fekalnega kanalizacijskega omrežja v dolžini ca. 2512 m;
cesta v dolžini ca. 1345 m, vključno s križiščem (križišče A); druge prometne površine in ustrezna prometna oprema – parkirišče v izmeri ca. 4025 m2; elektrorazvod,
vključno z optičnim kablom v dolžini ca.
5790 m; telekom razvod v dolžini ca.
5790 m; zelene površine v izmeri ca.
4120 m2; ustrezno zazelenjen in varovan
vodni pas in brežine v izmeri ca. 4100 m2;
hortikulturna ureditev.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 20. 11. 2004 in/ali konec
30. 4. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2 mio SIT;
– garancija banke za dobro izvedbo del
in dokončanje v pogodbenem roku;
– garancija banke za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
s pogodbo, 60 dni od izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali

ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži skupina izvajalcev, mora priložiti pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi tega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
– da ima poravnane davke ali prispevke
določene z zakonom;
– predložen obrazec BON1, BON2 za
pravne osebe, za samostojne podjetnike:
potrdilo o povprečnem stanju sredstev
na TRR za zadnje 3 mesece in zaključni
račun za preteklo leto.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge evidence;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drugi pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– družbe: BON1, BON2;
– samostojni podjetniki: potrdilo o povprečnem stanju sredstev na TRR za zadnje
3 mesece in zaključni račun za preteklo
leto;
– letni promet mora presegati vsaj
200,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– lastna izvedba 50% vrednosti vseh
del;
– vsaj 3 reference iz zadnjih petih let za
izgradnjo primerljivih objektov (cestno komunalna infrastruktura);
– seznam zaposlenih in seznam podizvajalcev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o graditvi objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. ponudbena cena – 85%,
2. reference – 15%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 11. 2004.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija se lahko prevzame vsak delovni
dan od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z virmanom na
TRR
št.
01312-0100010322,
sklic
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403-01-109/2004. Priložiti je potrebno tudi
potrdilo o registraciji, ki ga izda DURS.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 11. 2004 do 10.
ure.
Če je ponudba poslana po pošti, se šteje
za pravočasno le, če je prispela v vložišče
do zgoraj navedenega roka.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 4. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 11. 2004
ob 12. uri; Mestna občina Slovenj Gradec,
sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 9. 2004.
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-25943/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Izola, kontaktni osebi: Martin Podbreznik, Boris Stupar, Sončno nabrežje 8, 6310
Izola,
Slovenija,
tel.
05/660-02-20,
660-02-22, faks 05/660-02-10, elektronska
pošta: posta.oizola@izola.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Izola, Sekretariat za
računovodstvo, ﬁnance in splošne zadeve,
kontaktni osebi: Martin Podbreznik, Boris
Stupar, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Slovenija, tel. 05/660-01-00, faks 05/660-01-10,
elektronska pošta: posta.oizola@izola.si,
Martin.podbreznik@izola.si, Boris.stupar@izola.si, internetni naslov: http://www.izola.
si/.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Izola, Sekretariat za računovodstvo, ﬁnance in splošne zadeve,
kontaktni osebi: Martin Podbreznik, Boris
Stupar, Postojnska 5, 6310 Izola, Slovenija,
tel. 660-02-20, faks 660-02-10, elektronska
pošta: Martin.podbreznik@izola.si, Boris.
stupar@izola.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Izola, vložišče, kontaktna oseba: Klara Giassi, Postojna 3, 6310 Izola, Slovenija, tel.
660-02-00, faks 660-02-10, elektronska
pošta: posta.oizola@izola.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Opis: gradnja povezovalne ceste od
C. Drevoreda do Žustovičeve ulice –
»Vzhodna vpadnica« v Izoli z izgradnjo komunalne infrastrukture (vodovod, javna razsvetljava, meteorna kanalizacija, NN
omrežje).
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja povezovalne ceste od C. Drevoreda do Žustovičeve ulice – »Vzhodna
vpadnica« v Izoli z izgradnjo komunalne
infrastructure v cesti (vodovod, javna
razsvetljava, meteorna kanalizacija, NN
omrežje).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Izola.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50 500, 50 500,1.

ne.

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

II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
celotnega obsega naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece in/ali 100 dni od oddaje
naročila; začetek 28. 11. 2004 in/ali konec
10. 3. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancijo banke v višini 10% ocenjene vrednosti za resnost ponudbe.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev. Taka skupina izvajalcev je
dolžna predložiti pravni pravni akt o skupni
izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek ali fotokopijo izpiska iz sodnega
registra za pravne osebe, ki izkazuje zadnje
pravno stanje ponudnika; za samostojne
podjetnike pa potrdilo (t.i. priglasitveni list),
ki ga izda krajevno pristojni davčni urad iz
katerega izhaja, da je ponudnik vpisan pri
davčnem organu ali potrdilo o vpisu ponudnika v seznam zainteresiranih izvajalcev
gradenj;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge evidence (Gospodarska zbornica, Obrtna zbornica, Inženirska zbornica, druga zbornica
ustanovljena na podlagi zakona), če je za
dejavnost na podlagi posebnega predpisa
dovoljenje potrebno ali potrdilo o vpisu ponudnika v seznam zainteresiranih izvajalcev
gradenj;
– potrdilo pristojnega Ministrstva za pravosodje, ki vodi kazensko evidenco, da mu
ni bila v zadnjih petih letih pred objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje v zvezi s podkupovanjem in je
povezano z njegovim poslovanjem ter podpisano izjavo, pod kazensko in materialno
odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku
v zvezi s podkupovanjem. Potrdilo ministrstva nadomesti tudi izjava ponudnika dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku v zvezi s podkupovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge evidence, da
proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe. Izpisek ne sme biti starejši od 30 dni. Ponudnik mora podpisati in žigosati izjavo, dano
pod materialno in kazensko odgovornostjo,
da ni pod vodstvom izredne uprave ter da
proti njemu ni uveden katerikoli drugi postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v kateri ima ponudnik
sedež;
– potrdilo pristojnega davčnega organa
ali drugega pristojnega organa države v kateri ima ponudnik sedež, da ima poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
v skladu s predpisi države, kjer ima ponudnik sedež. Potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni. Ponudnik mora, pod materialno in
kazensko odgovornostjo, podpisati izjavo,
da ima na dan oddaje ponudbe poravnane
vse zapadle davke in prispevke ter druge
obvezne dajatve;
– pogoj za udeležbo na predmetnem razpisu je, da niti ponudnikov žiro račun, niti
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žiro račun nobenega izmed njegovih podizvajalcev, ki s ponudnikom sodelujejo v
predmetnem postopku, v zadnjih šestih mesecih ni bil blokiran. Ponudnik mora v dokaz
predložiti BON 2 oziroma davčno napoved
za samostojne podjetnike in potrdilo ponudnikove poslovne banke, da ponudnikov žiro
račun in žiro račun podizvajalca v zadnjih
šestih mesecih ni bil blokiran. Navedeni obrazci in potrdila na smejo biti starejša od 60
dni;
– mnenje pooblaščenega revizorja, ki bo,
po knjigovodskih podatkih ponudnika, potrjevalo in izkazovalo pravočasno poravnavanje obveznosti do ponudnikovih dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov do datuma mnenja revizorja. Mnenje ne sme biti
starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: pogoj za udeležbo na predmetnem razpisu je ta, da je bil ponudnik v zadnjih treh letih glavni izvajalec pri izvedbi
vsaj enega gradbenega dela (pozor: ne nujno javnega naročila), ki je po naravi gradnje
in vrednosti vsaj enakovredno razpisanemu.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi objektov ZGO – 1A.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 11. 2004.
Cena: 20.000 SIT; valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: prevzem razpisne
dokumentacije na podlagi potrdila o vplačilu
stroškov razpisne dokumentacije. Plačilo
razpisne dokumentacije se nakaže na TRR
01240-0100006381 z navedbo predmeta
naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 11. 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 19. 1. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pisnimi pooblastili ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 11. 2004
ob 9.15; prostori Sekretariata za računovodstvo, ﬁnance in splošne zadeve, Postojnski
3, Izola.
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: 24. 9. 2004.
Občina Izola
Ob-25974/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Energetika Celje, j.p., d.o.o., kontaktna oseba: Ivan Jurak 03/425-33-14, Andrej Marin-
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ček 03/425-33-20, Smrekarjeva 1, 3000
Celje, Slovenija, telefon 03/425-33-00,
faks 03/425-33-60, elektronska pošta:
ivo.jurak@energetika-ce.si, internetni naslov: www.energetika-ce.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Energetika Celje, j.p., d.o.o., kontaktna oseba: Mateja Fideršek-poslovna
sekretarka, Smrekarjeva 1, 3000 Celje,
Slovenija,
tel.
03/425-33-11,
faks
03/425-33-60.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: MO Celje,
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo,
kontaktna oseba: Romana Zabret, Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/426-56-00, faks 03/426-56-32.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: E-JN-GEO 02/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je izvedba raziskovalno kaptažne vrtine za ugotovitev
možnosti izkoriščanja geotermalne energije za gospodarske namene.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Celje, območje KS Babno – Medlog.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava globoke vrtine z vrtanjem in vgradnja
tehnične kolone globine 650 m.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 11. 2004 in/ali konec
10. 1. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
resnost ponudbe predložitev nepreklicne
bančne garancije plačljive na prvi poziv v
višini 3,000.000 SIT z veljavnostjo do 30. 11.
2004. Kot zagotovilo za izpolnitev prevzetih
obvez priložiti izjavo banke, da bo pridobil
bančno garancijo za izpolnitev prevzetih obveznosti v višini, ki jo bo naročnik zahteval,
in jo ob podpisu pogodbe o izdelavi vrtine
predložil.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 60 dni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
1. da je registriran pri pristojnem organu,
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti (v primeru, da dovoljenje ni
potrebno, mora ponudnik v posebni izjavi to
navesti),
3. da ni v kazenskem postopku storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da ni bil zaradi kaznivega dejanja pravnomočno obsojen,
4. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali da ni prenehal poslovati na
osnovi sodne ali druge prisilne odločbe,
5. da ni bil kaznovan za dejanja v zvezi s
poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila
1. da ima poravnane davke in prispevke
in poslovne obveznosti v skladu s predpisi
države,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
2. da je ﬁnančno in poslovno sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
1. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi (vrtalne garniture z možnostjo
vrtanja do 1.000 m,…),
2. da ima minimalno 3 reference globokih vrtin preko 500 m v zadnjih treh letih.
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,
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 21. 10. 2004.
Cena: 10.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun Energetike Celje, j.p., d.o.o., št.
06000-0141785102, pri Banki Celje, d.d., z
navedbo predmeta plačila: razpisna dokumentacija za izvedbo vrtine.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 10. 2004 do 12.
ure (ta rok in ura prispetja ponudbe na sedež MOC OOPK je zahtevan tudi v primeru
posredovanja ponudbe priporočeno po pošti).
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: člani komisije, predstavnik naročnika, predstavniki ponudnikov s
predloženim pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 10. 2004
ob 12. uri, v prostorih MOC Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 8, Celje, II. nadstropje, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije:
1. naročnik si pridržuje pravico, da naročilo ne odda nobenemu ponudniku,
2. naročnik si pridržuje pravico, da lahko
do najkasneje 6 dni pred potekom roka za
predložitev ponudbe spremeni razpisno dokumentacijo. To spremembo bo naročnik izdal v obliki »Dopolnila k razpisni dokumentaciji«, ki jo bo poslal vsem, ki so dvignili
razpisno dokumentacijo,
3. naročnik si pridržuje pravico, da zavrne ponudbo ponudnika, če se je le-ta pri
realizaciji dosedanjih poslovnih zadevah izkazal kot neprimeren v smislu upoštevanja
pogodbenih rokov, kakovosti izvajanja, plačevanja poslovnih in drugih obveznosti.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 9. 2004.
Energetika Celje, j.p. d.o.o.
Ob-26072/04
Ali je to naročilo vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Škoﬂjica, kontaktna oseba: Vesna To-

mažin, Šmarska cesta 3, 1291 Škoﬂjica,
faks 01/366-78-72, e-pošta: obcina.skoﬂjica@moj.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot 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: 40308/02/2004/25-6.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja mrliške vežice Želimlje.
II.1.7) Lokacija in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedba: Občina Škoﬂjica, Želimlje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbeno-obrtniška-inštalacijska dela.
II.3) Trajanje javnega naročila: začetek
15. 1. 2005, konec 15. 5. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,200.000 SIT, ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
/ter sklic na ustrezne določbe: 60 dni od potrditve situacij s strani nadzornega organa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: gradbena pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika 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 obveznosti – 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 vezano na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 10. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanskim
nalogom
na
podračun
pri
UJP
št. 01323-0100000956 sklicna številka:
00 40308-02/04.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 11. 2004 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 5. 2. 2005.
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IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki so oddali ponudbo v zahtevanem roku.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 11. 2004,
ob 12.30, sejna soba Občina Škoﬂjica,
Šmarska cesta 3, 1291 Škoﬂjica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo ﬁnancira iz
sredstev EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo obvestilo odposlano: 27. 9. 2004.
Občina Škoﬂjica
Ob-26112/04
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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena, obrtniška in inštalacijska vzdrževalna dela.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Maribor.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 500, 503 in 504.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: elektroinštalaterstvo.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji – Spisek predvidenih del.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: inštalaterstvo.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji – Spisek predvidenih del.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: keramičarstvo.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji – Spisek predvidenih del.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: kleparstvo.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji – Spisek predvidenih del.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: ključavničarstvo.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji – Spisek predvidenih del.
Sklop št. 06
2) Kratek opis: slikopleskarstvo.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji – Spisek predvidenih del.
Sklop št. 07
2) Kratek opis: talne obloge.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji – Spisek predvidenih del.
Sklop št. 08
2) Kratek opis: zidarstvo.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji – Spisek predvidenih del.
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 – Spisek predvidenih
del.

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 izdaje računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: 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. potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdaja pristojni davčni urad; Potrdilo ne sme biti starejše
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 del sklopa oziroma sklopov na katere se
prijavlja;
9. izjava o redno zaposlenih delavcih;
10. izjava o redno zaposlenem tehnologu
(velja za sklop elektroinštalaterstvo);
11. izjava o redno zaposlenem tehnologu
in vsaj 10 operativnih delavcih (velja za
sklop slikopleskarstvo);
12. izjava o odzivnem času (velja za
sklopa elektroinštalaterstvo in inštalaterstvo);

Št.

107 / 1. 10. 2004 /

Stran

6687

13. izjava o opravljanju del po potrebi 24
ur na dan, vse dni v letu pod enakimi pogoji
(velja za sklopa elektroinštalaterstvo in inštalaterstvo);
14. izjava o usposobljenosti izvajanja del
inštalacij šibkega in jakega toka (velja za
sklop elektroinštalaterstvo);
15. izjava o usposobljenosti izvajanja del
na področju vodovodnih inštalacij, inštalacij
centralnega ogrevanja in pare ter medicinskih in tehničnih plinov (velja za sklop inštalaterstvo);
16. pooblastilo za izvajanje inštalacij v S
izvedbi od pooblaščene institucije (velja za
sklop elektroinštalaterstvo).
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 80, z dne 23. 7.
2004, Ob-19926/04.
IV.2) Merila za oddajo
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 11. 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: GOI
vzdrževalna dela.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 11. 2004 do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: 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 254,000.000 SIT z
DDV.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 9. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 14-08/04
Ob-26247/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340
Črnomelj, Slovenija, kontaktna oseba: Vinko Kunič, tel. 07/30-61-102, faks
07/30-61-130, elektronska pošta: vinko.kunic@crnomelj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Komunala Črnomelj d.o.o.,
Belokranjska cesta 24, 8340 Črnomelj, Slovenija, kontaktna oseba: Danilo Vranešič,
tel. 07/30-61-670, faks 07/30-61-665, elektronska pošta: danilo.vranesic@komunala-crnomelj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta 24, 8340
Črnomelj, Slovenija, kontaktna oseba: Anica
Mihelič, tel. 07/30-61-682.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta 24, 8340 Črnomelj, Slovenija,
kontaktna oseba: Anica Mihelič, tel.
07/30-61-682.
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: 14-JN-08/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja, oziroma izvedba zapiranja deponije nenevarnih odpadkov Vranoviči v
Občini Črnomelj – zunanja ureditev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: izvedba v kraju Vranoviči pri Črnomlju.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
zapiranja deponije nenevarnih odpadkov
Vranoviči v Občini Črnomelj – zunanja ureditev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok za zaključek javnega naročila
oziroma za dobavo predmeta javnega naročila je 30. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora ponudbi predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razvidno
iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem. Ponudnik mora navesti eventualne podizvajalce v ponudbi. V
primeru skupnega nastopanja pri ponudbi
pa mora skupina ponudnikov predložiti pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
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:
B.1. cena z davkom: št. točk je 80 * najnižja ponudba / ponujena cena,
B. 2. reference oziroma kakovost ponudnika: maks. št. točk je 20.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti
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vsak delovni dan od 7. do 14. ure v tajništvu
Javnega podjetja Komunala Črnomelj d.o.o.
do 29. 10. 2004.
Cena: 12.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: stroški razpisne
dokumentacije znašajo 12.000 SIT (z upoštevanim DDV) in jo ponudniki lahko poravnajo pred prejemom razpisne dokumentacije na blagajni Javnega podjetja Komunala
Črnomelj ali na transakcijski račun št.
02430-0018415109 pri NLB d.d., z navedbo
predmeta javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 11. 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: ponudbe morajo veljati še 90 dni
od dneva, ki je določen za javno odpiranje
ponudb.
IV:3.7) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: na odpiranju lahko sodelujejo samo predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki bodo svoja pisna pooblastila komisiji oddali pred odpiranjem.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 11. 2004
ob 13.30; v sejni sobi Javnega podjetja Komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta
24, 8340 Črnomelj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik predvideva sprejeti odločitev o oddaji javnega
naročila do 8. 11. 2004.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 9. 2004.
Javno podjetje
Komunala Črnomelj d.o.o.
Ob-26264/04
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. 02/88-121-11,
faks 02/88-121-18, elektronska pošta: info@slovenj-gradec.si,
internetni
naslov:
http://www.slovenj-gradec.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Slovenj Gradec,
kontaktna oseba: Andreja Pažek, Šolska 5,
2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel.
02/88-121-11, faks 02/88-121-18, elektronska pošta: info@slovenj-gradec.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.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-01-100/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prenova poslovno stanovanjskega objekta Trg svobode 1.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenj Gradec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.

ne.

II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:

II.2.1) Celotna količina ali obseg: prenova historičnega objekta Trg svobode 1 in
Glavni trg 25.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 12. 2004 in/ali konec
30. 10. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke kot garancija za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT,
– garancija banke za dobro izvedbo posla 5% od pogodbene vrednosti,
– garancija banke za odpravo napak v
garancijskem roku 5% od obračunske vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z gradbeno pogodbo in razpisno dokumentacijo, plačilo 60 dni od izstavitve začasnih
situacij.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži skupina izvajalcev, mora priložiti pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu – izpisek iz sodne ali druge evidence,
– ustrezno dovoljenje za opravljanje tovrstnih dejavnosti – obrtno dovoljenje,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi tega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen – potrdilo ministrstva za pravosodje,
– potrdilo, da ima poravnane davke ali
prispevke določene z zakonom, ki ga izda
davčni organ.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– družbe: BON1,
– samostojni podjetniki: potrdilo o povprečnem stanju sredstev na TRR za zadnje
3 mesece in zaključni račun za preteklo
leto,
– letni promet ponudnika mora presegati vsaj 100,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izvedba vsaj 30% vrednosti vseh del z
lastnim kadrom,
– reference iz zadnjih petih let za izdelavo primerljivih objektov,
– seznam zaposlenih in seznam podizvajalcev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o graditvi objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. ponudbena cena – 75%,
2. reference – 10%,
3. garancijski roki – 10%,
4. zmožnost izvedbe posla – 5%.
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V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 10. 2004.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR
01312-0100010322,
sklic
00
40301-100-2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 11. 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: do 30. 12. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 11. 2004
ob 9. uri; Mestna občina Slovenj Gradec,
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: 27. 9. 2004.
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-26267/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Tišina, kontaktna oseba: Mateja Krizmanič Telkeš, Tišina 4, 9251 Tišina, Slovenija,
tel.
+386/2/539-17-18,
faks
+386/2/539-17-11, elektronska pošta PROSTOR@TISINA.SI.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: SL Consult d.o.o., kontaktna
oseba: Urška Marovt, univ. dipl. ek., Tržaška
cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/241-90-90, faks +386/1/241-90-92,
elektronska
pošta:
URSKA.MAROVT@SL-CONSULT.SI.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: SL Consult d.o.o., kontaktna oseba: Urška Marovt, univ. dipl. ek. Tržaška
cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/241-90-90, faks +386/1/241-90-92,
elektronska
pošta:
URSKA.MAROVT@SL-CONSULT.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 kakršnimi koli načini gradnje ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: SI 0106.01.01.0001.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet projekta Čistilna naprava Petanjci je izgradnja biološke čistilne naprave kapacitete 1800 PE z aerobno stabilizacijo blata.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Območje naselja Petanjci, Občina Tišina, Slovenija.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): NACE 502,6 (Specia-

lizirana gradbena dela povezana z vodo (z
namakanjem, izsuševanjem zemlje, vodno
oskrbo, odstranjevanjem odpadnih voda,
kanalizacijo itd.)).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet projekta Čistilna naprava Petanjci je
izgradnja biološke čistilne naprave kapacitete 1800 PE z aerobno stabilizacijo blata.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 150 dni od oddaje naročila, in/ali
konec 30. 4. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo skupaj s ponudbo predložiti
garancijo za resnost ponudbe v znesku, ki
presega 2% ponudbene cene brez davka na
dodano vrednost (DDV), v EUR. Garancija
za resnost ponudbe mora veljati 120 dni od
dne odpiranja ponudb. Garancija za resnost
ponudbe bo neuspešnim ponudnikom vrnjena po zaključku postopka javnega razpisa in
uspešnemu (im) ponudniku(om) po podpisu
pogodbe s strani vseh pogodbenih partnerjev.
Uspešni ponudnik bo moral ob podpisu
pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti, v EUR. Garancija mora biti predložena v
28 dneh od dneva podpisa pogodbe. V primeru, če izbrani ponudnik ne predloži take
garancije v predpisanem roku, bo pogodba
nična. Pripravljena je lahko nova pogodba in
poslana v podpis drugemu najugodnejšemu,
ustreznemu ponudniku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: glede na
Zakon o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2004 in 2005 /ZIPRS0405/
(Ur. l. RS, št. 130/03).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: na razpisu lahko enakopravno sodelujejo ﬁzične in pravne osebe (posamezno ali na osnovi skupnega nastopa
–Joint Venture/Konzorcij) iz držav članic Evropske Unije in Bolgarije, Romunije, Albanije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Republike Srbije in Črne Gore, bivše jugoslovanske
Republike Makedonije in Turčije. Vse blago,
ki bo dobavljeno v okviru pogodbe, mora izvirati iz teh držav.
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: komisija za ocenjevanje ponudb
bo izbrala ponudnika, čigar ponudba bo
ustrezala administrativnim in tehničnim kriterijem in bo imela najnižjo ceno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ponudbe lahko predložijo samo družbe
in posamezniki, ki zadoščajo naslednjim minimalnim kvaliﬁkacijskim pogojem, lahko pa
jih presegajo:
– ponudnik mora biti sposoben izvesti
najmanj 70% razpisanih del, če nastopa samostojno ali 50% del, če je vodilni partner v
ponudbenem konzorciju.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudbe lahko
predložijo samo družbe in posamezniki, ki
zadoščajo naslednjim minimalnim kvaliﬁkacijskim pogojem, lahko pa jih presegajo:
– povprečje ponudnikovih (samostojnega ponudnika ali vseh partnerjev ponudbe-
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nega konzorcija) letnih prometov v letih
2001, 2002 in 2003 mora biti najmanj
1,500.000 EUR;
– ponudnik (samostojni ponudnik ali vsi
partnerji ponudbenega konzorcija) mora
imeti dostop do posojila v višini najmanj
200.000 EUR.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudbe lahko predložijo samo
družbe in posamezniki, ki zadoščajo naslednjim minimalnim kvaliﬁkacijskim pogojem,
lahko pa jih presegajo:
– uspešna izvedba gradbenih del v zadnjih
5 letih na vsaj 3 projektih, pri katerih je bil ponudnik glavni izvajalec in ki so po naravi in
zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli;
gradbena dela, ki so po naravi in zapletenosti
primerljiva z razpisanimi deli, so izvedba čistilne naprave kapacitete 1000 PE ali več;
– ključno osebje (vodja projekta, vodja
gradbišča in delovodja) mora imeti vsaj 3
leta izkušenj na podobnem položaju in na
področju, podobnem razpisanim delom.
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.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: zaradi ponovitve razpisa je uporabljen skrajšan čas objave razpisa na 40
dni.
IV.1.3.2)
Druge
prejšnje
objave:
Ob-9803/04 z dne 16. 4. 2004.
IV.2) Merila za oddajo
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu
določil
naročnik:
SI
0106.01.01.0001.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 11. 2004.
Cena: 300 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo na naslednjem naslovu: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, SI
– 1000 Ljubljana, ob predložitvi dokazila o
vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo
v višini 300 EUR ali enake vsote v SIT, na
račun: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118,
SI – 1000 Ljubljana, pri Hypo Alpe – Adria
– Bank d.d., Dunajska cesta 117, SI – 1000
Ljubljana, št. računa 33000– 6617471620,
IBAN koda / št. računa SI5633000-6617471620, Swift koda: KLHBSI22, s
pripisom “Petanjci”. Za vplačila v SIT je veljaven prodajni menjalni tečaj Banke Slovenije na dan objave tega razpisa v Uradnem
listu Republike Slovenije. Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave. 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 s tem razpisom poslati pisno, svetovalnemu inženirju, ki deluje v imenu naročnika, SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118,
SI – 1000 Ljubljana, faks +386/1/241-90-92
(z navedbo Številke objave iz točke 1) v roku
najkasneje 16 dni pred rokom za oddajo ponudb, ki je določen v točki IV.3.3. Naročnik
mora odgovoriti na vsa vprašanja ponudnikov v roku najkasneje 6 dni pred rokom za
oddajo ponudb.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 11. 2004 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: angleški.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 11. 2004
ob 10. uri, Občina Tišina, Tišina 4, SI – 9261
Tišina, Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic
a) Program
[ Phare / Ispa / Meda / Drugo ]
PHARE: Council Regulation (EEC) št.
3906/89 z dne 18 december 1989 (spremenjen s strani Council Regulation (EEC) št.
2698/90 z dne 17 september 1990, Council
Regulation (EEC) št. 3800/91 z dne 23 december 1991,Council Regulation (EEC) št.
2334/92 z dne 7 august 1992, Council Regulation (EEC) št. 1764/93 z dne 30 junij
1993, Council Regulation (EC) št. 1366/95 z
dne 12 junij 1995, Council Regulation (EC)
št. 463/96 z dne 11 marec 1996, Council
Regulation (EC) št. 753/96 z dne 22 april
1996, Council Regulation (EC) št. 1266/1999
z dne 21 junij 1999, Council Regulation (EC)
št. 2666/2000 z dne 5 december 2000 in
Council Regulation (EC) št. 2500/2001 z
dne 17 december 2001).
b) Financiranje
[Kreditna linija / Finančni sporazum /
Drugo ]
Program: krepitev Slovenije na lokalni
ravni – Čistilna naprava Petanjci
VI.4) Dodatne informacije: za zainteresirane ponudnike, ki bodo dvignili razpisno
dokumentacijo, bo organiziran informativni
sestanek in ogled kraja gradbišča, dne
13. 10. 2004, ob 10. uri po lokalnem času,
na naslovu: Občina Tišina, Tišina 4, SI –
9261 Tišina. Sodelovanje na informativnem
sestanku in ogledu kraja gradbišča je priporočeno, čeprav ni obvezno.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 9. 2004.
Občina Tišina
Ob-26268/04
Is this contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes.
I.1) Ofﬁcial name and address of the
contracting authority: Municipality of Tišina,
for the attention of: Mateja Krizmanič Telkeš,
Tišina 4, 9251 Tišina, Slovenija, tel. +386/2/
539-17-18, fax +386/2/539-17-11, electronic
mail: PROSTOR@TISINA.SI.
I.2) Address from which further information can be obtained: SL Consult d.o.o., for
the attention of: Urška Marovt, Ba.Econ, Tržaška Cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. +386/1/241-90-90, fax +386/1/241-90-92,
electronic
mail:
URSKA.MAROVT@SL-CONSULT.SI.
I.3) Address from which documentation
may be obtained: SL Consult d.o.o., for the
attention of: Urška Marovt, Ba.Econ, Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/241-90-90, fax +386/1/241-90-92,
electronic
mail:
URSKA.MAROVT@SL-CONSULT.SI.
I.4) Address to which tenders/requests to
participate must be sent: as in I.1.
I.5) Type of contracting authority: Regional/local level.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
II.1.1) Type of works contract: Execution,
by whatever means of work, corresponding
to the requirements speciﬁed by the contracting authority.
II.1.4) Is it a framework agreement: no.
II.1.5) Title attributed to the contract by
the contracting authority: SI 0106.01.01.
0001.
II.1.6) Description/object of the contract:
the project Wastewater Treatment Plant
Petanjci consists of construction of biological wastewater treatment plant for
1800 PE with an aerobe sludge stabilisation.
II.1.7) Site or location of works, place of
delivery or performance: The area of settlement Petanjci, Municipality of Tišina, Slovenia.
NUTS code: EO38.
II.1.8.2) Other relevant nomenclature
(CPA/NACE/CPC): NACE 502,6 (Specialized construction works in
connection
with water (with: soaking, drainage of land,
water supply, removing of wastewater, sewerage etc.)).
II.1.9) Division into lots: no.
II.1.10) Will variants be accepted: no.
II.2.1) Total quantity or scope: The project Wastewater Treatment Plant Petanjci
consists of construction of biological wastewater treatment plant for 1800 PE with an
aerobe sludge stabilisation.
II.3) Duration of the contract or time limit
for completion: 150 days from the award of
the contract, and/or ending 30. 4. 2005.
III.1.1) Deposits and guarantees required: Tenderers must provide a tender guarantee in an amount of not less than 2% of
tender price excluding Value Added Tax
(VAT) in EUR when submitting their tender.
The Tender Guarantee shall have validity of
not less than 120 days from the date of opening the Tenders. This guarantee will be
released to unsuccessful tenderers once the
tender procedure has been completed and
to the successful tenderer (s) upon signature of the contract by all parties.
The successful tenderer will be requested to provide a performance guarantee of
10% of the contract value in EUR when signing the contract. This must be delivered
within 28 days after signing the contract. If
the selected tenderer fails to provide such a
guarantee within this period, the contract will
be void and a new contract may be drawn
up and sent to the tenderer, which has submitted the next lowest, compliant tender.
III.1.2) Main terms of ﬁnancing and payment and/or reference to the relevant provisions: Please refer to Republic of Slovenia
Budget for 2004 and 2005 Implementation
Act (O.J.of the RS, No. 130/2003).
III.1.3) Legal form to be taken by the grouping of suppliers, contractors or service
providers to whom the contract is awarded:
Participation is open on equal terms to all
natural and legal persons (participating either individually or in grouping – Joint Venture/Consortium of Tenderers) of the Member
States of the European Union and Bulgaria,
Romania, Albania, Bosnia and Herzegovina,
Croatia, the Republic of Serbia and Montenegro, the former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey. All goods provided for
in the contract must originate in these countries.
III.2.1) Information concerning the personal situation of the contractor, supplier or
service provider and information and forma-

lities necessary for the evaluation of the
minimum economic, ﬁnancial and technical
capacity required: the Evaluation Committee
shall select the Tenderer whose Tender has
been determined to meet the administrative
and technical criteria, and has the lowest
price.
III.2.1.1) Legal position – means of proof
required: Tenders should be submitted only
by companies and natural persons meeting
the minimum qualifying criteria including, but
not limited to:
– A sole Tenderer shall have the ability to
carry out at least 70% of the contract works
by his own means; in case of a Joint Venture/Consortium the Leading Partner shall
have the ability to carry out at least 50% of
the contract works.
III.2.1.2) Economic and ﬁnancial capacity – means of proof required: Tenders should be submitted only by companies and
natural persons meeting the minimum qualifying criteria including, but not limited to:
– The average of Tenderer’s (either a
single company or Joint Venture/Consortium)
annual turnovers in the years 2001, 2002
and 2003 shall be of at least EUR
1,500,000.00;
– Tenderer (either a single company or
Joint Venture/Consortium) access to credit
line shall be of at least EUR 200,000.00.
III.2.1.3) Technical capacity – means of
proof required: Tenders should be submitted
only by companies and natural persons meeting the minimum qualifying criteria including, but not limited to:
– Successful experience as a prime contractor in construction of at least 3 projects
of the same nature and complexity comparable to the tendered works during last 5
years; construction project of similar nature
and complexity means construction of wastewater treatment plant for 1000 PE or bigger;
– All his key personnel (Project Manager,
Site Manager, and Foreman) shall have at
least 3 years of experience on relevant position and proven qualiﬁcations relevant to
works similar to tendered project.
III.3.2) Will legal entities be required to
state the names and professional qualiﬁcations of the personnel responsible for execution of the contract: yes.
IV.1) Type of procedure: open.
IV.1.2) Justiﬁcation for the choice of accelerated procedure: because of relaunching the tender, the time limit is reduced to
40 days.
IV.1.3.2) Other previous publications:
Ob-9804/04 of 16. 4. 2004.
IV.2) Award criteria
(A) Lowest price.
IV.3.1) Reference number attributed to
the ﬁle by the contracting authority: SI
0106.01.01.0001.
IV.3.2) Conditions for obtaining contract
document and additional documents: Obtainable until 9. 11. 2004.
Price: 300,00 EUR.
Terms and method of payment: the tender dossier is available from the following
address: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta
118, SI – 1000 Ljubljana, against the proof
that a non-refundable tender fee of EUR
300.00 or equivalent in SIT, which excludes
courier delivery, has been credited to the
account name SL Consult d.o.o., Tržaška
cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, at Hypo
Alpe-Adra-Bank d.d., Dunajska cesta 117,
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SI – 1000 Ljubljana, Account No:
33000-6617471620, IBAN CODE / Account
No: SI5633000-6617471620, Swift code:
KLHBSI22, with the notice “Petanjci”. For
the payments, the selling exchange rate issued by the Bank of Slovenia on the day of
the publication of this procurement notice in
the Ofﬁcial Gazette of the Republic of Slovenia is relevant. 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 the
Consulting Engineer, acting on behalf of the
Contracting Authority, SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, fax No
+386 1 241 90 92 (mentioning the Publication reference shown in item 1) at least 16
days before the deadline for submission of
tenders given in item IV.3.3. The Contracting
Authority reply to all tenderers' question at
least 6 days before the deadline for submission of tenders.
IV.3.3) Timelimit for receipt of tenders or
requests to participate: 9. 11. 2004 time
9:00.
IV.3.5) Language or languages in which
tenders or requests to participate can be
drawn up: english.
IV.3.6) Minimum time frame during which
the tenderer must maintain its tender: 90
days from the deadline stated for receipt of
tenders.
IV 3.7.1) Persons authorised to be present at the opening of tenders: the tenders
will be opened in public session.
IV.3.7.2) Date, time and place: 9. 11.
2004 time: 10:00 hrs.
Place Municipality of Tišina, Tišina 4, SI
– 9261 Tišina, Slovenia.
VI.1) Is this notice a non-mandatory one:
no.
VI.3) Does the contract relate to a project/programme ﬁnanced by EU funds: yes.
If yes, indicate the project/programme
and any useful reference
a) Programme
[ Phare / Ispa / Meda / other ]
PHARE: Council Regulation (EEC) No
3906/89 of 18 December 1989 (as amended
by Council Regulation (EEC) No 2698/90 of
17 September 1990, Council Regulation
(EEC) No 3800/91 of 23 December
1991,Council Regulation (EEC) No 2334/92
of 7 August 1992, Council Regulation (EEC)
No 1764/93 of 30 June 1993, Council Regulation (EC) No 1366/95 of 12 June 1995,
Council Regulation (EC) No 463/96 of 11
March 1996, Council Regulation (EC) No
753/96 of 22 April 1996, Council Regulation
(EC) No 1266/1999 of 21 June 1999, Council Regulation (EC) No 2666/2000 of 5 December 2000 and Council Regulation (EC)
No 2500/2001of 17 December 2001).
b) Financing
[ Budget line / Financing agreement / Other ]
Programme: Strengthening Slovenia at
local level – Wastewater Treatment Plant
Petanjci.
VI.4) Additional information: an information meeting and site visit for prospective
Tenderers having obtained the tender dossier, will be held by the Contracting Authority and the Consulting Engineer, on _13. 10.
2004, at 10:00 hrs local time, at the premises of the Municipality of Tišina, Tišina 4, SI
– 9261 Tišina. Participation to the informati-

on meeting and site visit is recommended,
but not compulsory.
VI.5) Date of dispatch of this notice: 27.
9. 2004.
Municipality of Tišina
Št. 1/03
Ob-26371/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šenčur, kontaktna oseba: župan Miro
Kozelj, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, Slovenija, tel. 04/25-19-100, faks 04/25-19-111,
elektronska pošta: obcina@sencur.si, internetni naslov: www.sencur.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Šenčur, kontaktna
oseba: Aleš Puhar, Kranjska cesta 11, 4208
Šenčur, Slovenija, tel. 04/25-19-105, faks
04/25-19-111, elektronska pošta: obcina.puhar@sencur.si,
internetni
naslov:
www.sencur.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Šenčur, kontaktna oseba:
Aleš Puhar, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur,
Slovenija,
tel.
04/25-19-105,
faks
04/25-19-111, elektronska pošta: obcina.puhar@sencur.si,
internetni
naslov:
www.sencur.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Šenčur, kontaktna oseba: Aleš Puhar, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, Slovenija, tel.
04/25-19-100, faks 04/25-19-111, elektronska pošta: obcina@sencur.si, internetni naslov: www.sencur.si.
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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Zbirni center Šenčur.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja Zbirnega centra Šenčur.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Šenčur.
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:
– pripravljalna dela,
– gradbeno obrtniška dela,
– elektro in strojne instalacije,
– zunanja ureditev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
resnost ponudbe se zahteva bančna garancija v višini 10 % od ponujene vrednosti del,
ki mora veljati 30 dni od datuma odpiranja
ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 80 %
plačila na podlagi začasnih mesečnih situacij, rok plačila najmanj 60 dni od potrditve
situacije. 10 % po opravljeni primopredaji
del, 10 % po pridobitvi uporabnega dovoljenja. Rok plačila je najmanj 60 dni od opravljenega posameznega primopredajnega zapisnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
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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: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti - obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 4. 11. 2004, cena:
50.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačljivo na transakcijski
račun
Občine
Šenčur
št.
01317-0100006973 s pripisom razpisna dokumentacija zbirni center.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 4. 11. 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: 30 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb..
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 11. 2004
ob 11. uri; Šenčur.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: v skladu z razpisno dokumentacijo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 9. 2004.
Občina Šenčur
Št. 2949-2
Ob-26386/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, kontaktna oseba: Vanda Škerjanc, 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: 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: 09G/2004-2949.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija sistema požarne zaščite v skladišču naftnih derivatov v Celju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: skladišče naftnih derivatov Celje.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50; 501; 502; 503.
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: 2 meseca od oddaje naročila.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančna zavarovanja:
– 1 mio SIT za resnost ponudbe,
– 10% od pogodbene vrednosti za dobro
izvedbo del,
– 5% obračunske vrednosti za odpravo
napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 60 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz točk 2.1.1., 2.1.2.,
2.1.3.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: dokazila iz 42. člena ZJN-1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti - obvezna dokazila: obrazec BON 1
ali BON 2.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: ustrezna izjava in seznam potrebne opreme ter kadrovska usposobljenost za izvedbo 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:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR
Zavoda RS za blagovne rezerve št.
01100-6030230073 s pripisom požarni sistem ND Celje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 11 2004, do do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 3 mesece.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani strokovne komisije
in predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 11 2004
ob 9. uri, Ljubljana, Dunajska 106/1. nadstropje (restavracija).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 9 2004.
Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve

Storitve
Ob-26385/04
Preklic
Naročnik Republika Slovenija, Servis
skupnih služb Vlade, skladno z XVIII. točko
Navodil na str. 11 razpisne dokumentacije
preklicuje objavo javnega razpisa za projektiranje IP, PGD, PZR in PZI na Mejnem
prehodu Sočerga in Mejnem prehodu Zavrč,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 98-99 z
dne 10. 9. 2004, Ob-23775/04.
Republika Slovenija
Servis skupnih služb Vlade
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Št. 260-10/04-17

Ob-25732/04

Zavrnitev vseh ponudb
Na podlagi javnega razpisa objavljenega
v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti (št.:
2004/S 147-127244 z dne 30. 7. 2004) in v
Ur. l. RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004,
Ob-20731/04) za izvedbo JN »pranje in kemično čiščenje tekstila in perila« po odprtem
postopku v skladu s 23. členom Zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00
in 2/04) v nadaljevanju naročnik, skladno z
določbo 77. člena Zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04), izdaja
odločitev o zavrnitvi vseh ponudb.
Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Ob-25934/04
Popravek
V objavi javnega naročila za oddajo del
»Geološka in geomehanska spremljava
gradnje predora s priključnima cevema na
severni strani predora ter vključevalnim in
izključevalnim pasom v predoru Šentvid« na
odseku Šentvid – Koseze, ki je bilo objavljeno v Ur. l. RS, št. 93 z dne 20. 8. 2004, se
spremeni točka IV.3.7.2.) tako, da se glasi:
IV.3.7.2.) Datum, čas in kraj: 6. 10. 2004
ob 9. uri; Ljubljana, Kersnikova 6, V. nadstropje, sejna soba.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-26251/04
Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila storitve po odprtem postopku za »Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju
Savinje«, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
104 z dne 24. 9. 2004, Ob-25504/04, se spremeni, tako, da se glasi:
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava predinvesticijske zasnove (feasibility study) Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih
voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe za sodelovanje:
predinvesticijska zasnova se izdela v slovenskem jeziku. Feasibility study se izdela v slovenskem in angleškem jeziku.
Vodovod-kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o. Celje
Št. 90/04
Ob-25919/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Lukovica, kontaktna oseba: Tomaž Cerar, Lukovica pri Domžalah 46, 1225 Lukovica, Slovenija, tel. 01/72-96-300, faks
01/72-96-313, elektronska pošta: Obcina.
lukovica@lukovica.si, internetni naslov:
www.lukovica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Lukovica, kontaktna
oseba: Tomaž Cerar, Šentvid pri Lukovici
16, 1225 Lukovica, Slovenija, tel.
01/72-96-316, faks 01/72-96-319, elektronska pošta: Obcina.lukovica@lukovica.si, internetni naslov: www.lukovica.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Lukovica, kontaktna oseba: Tomaž Cerar, Šentvid pri Lukovici 16,

1225 Lukovica, Slovenija, tel. 01/72-96-316,
faks 01/72-96-319, elektronska pošta: Obcina.lukovica@lukovica.si, internetni naslov:
www.lukovica.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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 01; storitve vzdrževanja in
popravila.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževanje javne razsvetljave na celotnem območju Občine Lukovica za obdobje 2005–2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Lukovica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): šifra ravni: 5; šifra kategorije: F45.310 Električne inštalacije (SKD,2002).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobna speciﬁkacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005 in/ali konec
31. 12. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 60 dni po prejemu in potrditvi računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. dokazila, navedena v drugem odstavku 42. člena Zakona o javnih naročilih, o
izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti iz prvega odstavka 42. člena Zakona
o javnih naročilih;
2. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi; dokazilo: seznam najpomembnejših dobav ali storitev v zadnjih treh
letih, skupaj s potrdili o dobro opravljenem
delu, z vrednostmi in datumi izvedbe;
2. da razpolaga z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi; dokazilo: izobrazbene in
strokovne kvaliﬁkacije izvajalca storitve.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 10. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 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 31. 12. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 11. 2004
ob 9. uri; Občina Lukovica, Lukovica pri
Domžalah 46, 1225 Lukovica.
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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: 24. 9. 2004.
Občina Lukovica
Ob-25944/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Grad, kontaktna oseba: Lidija Krpič,
Grad 172, 9264 Grad, Slovenija, tel.
02/551-88-84, faks 02/551-88-86, elektronska pošta: obcina.grad@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 2 – šolski prevozi.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevozi osnovnošolskih otrok OŠ Grad v
šolskih letih 2004/2005 in 2005/2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: šolski okoliš OŠ Grad.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kot v
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pogodba se bo sklenila za šolski
leti 2004/2005 in 2005/2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 30 dni od prejema fakture.
III.2) Pogoji za sodelovanje: splošni pogoji po ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Uradni
list RS, št. 85-87 z dne 6. 8. 2004,
Ob-21408/04.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 10. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 11. 2004 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 2. 1. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavnik ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 11. 2004
ob 12. uri; Občina Grad, Grad 172, 9264
Grad.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 9. 2004.
Občina Grad
Ob-26053/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnikov:
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, kontaktna oseba: Mira Koren Mlačnik, u.d.i.a.,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-72, faks 01/478-43-28, elektronska pošta: mira.koren@gov.si, internetni naslov: www.mszs.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Proplus d.o.o., kontaktna
oseba: Bojana Sovič, u.d.i.g., Strma ul. 8,
2000, Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-10,
faks 02/250-41-35, elektronska pošta: proplus@proplus.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Proplus d.o.o., kontaktna oseba:
Bojana Sovič, u.d.i.g., Strma ul. 8, 2000,
Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-10, faks
02/250-41-35, elektronska pošta: proplus@proplus.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, kontaktna oseba: Mira Koren Mlačnik, u.d.i.a., Trg OF 13,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-42-72,
faks 01/478-43-28, elektronska pošta: mira.
koren@gov.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve IA6.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: ﬁnančni najem s postopnim odkupom – leasing objekta »prenova II. Gimnazije v
Mariboru – I. faza (novogradnja naravoslovnega in športnega trakta z ostalimi
pripadajočimi deli«.
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: predmet javnega naročila je ﬁnančni najem s
postopnim odkupom (leasing) opremljenega
objekta v skupni izmeri 3474,08 m2 neto zazidanih površin, z izvedbo zunanje ureditve
za izvajanje pouka za potrebe II. Gimnazije
Maribor v skladu s PGD, PZI dokumentacijo
in gradbenim dovoljenjem.
Izvesti gradnjo in opremiti objekt, strokovni nadzor, zagotoviti uporabno dovoljenje in zagotoviti elaborat in koordinatorja za
varnost in zdravje pri delu.
Vse v skladu z razpisno dokumentacijo ter
v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 2004 in/ali konec 2016.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti izstavljena v skladu z
vzorcem garancije,
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– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo bo izbrani ponudnik moral predložiti v 10. dneh
po podpisu pogodbe. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem garancije,
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, ki jo bo
najemodajalec izstavil ob primopredaji objekta. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem
garancije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: pogodbeno ceno mesečnega obroka bo naročnik
pričel plačevati na transakcijski račun najemodajalca 30. dan od dneva uradnega prejema računa, vendar ne pred 1. 2. 2006.
Plačeval bo od pridobitve uporabnega dovoljenja skozi celotno obdobje (10 let) v enakomernih obrokih, skladno s pripadajočim
amortizacijskim načrtom; vrednosti mesečne najemnine, ki so določene v amortizacijskem načrtu, se ne spreminjajo ves čas
trajanja najema, oziroma se lahko spremenijo le na osnovi določil pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Dokazilo, da je registriran pri pristojnem
sodišču za dejavnost, ki je predmet ponudbe.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence, in sicer:
– za gospodarske družbe (pravne družbe):
– izpisek iz sodnega registra podjetij.
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega posledica je namen prenehanja poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim skladno s predpisi države, v kateri ima sedež,
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane,
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke, v skladu s predpisi države, kjer ima sedež in da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki
bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji: obrazca BON-1 in BON-2, mnenje
pooblaščenega revizorja o ugotovitvah v
zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi,
izvleček iz bilance stanja in iz izkaza poslovnega izida za leto 2003 ter potrdila o plačilni
sposobnosti vseh bank, pri katerih ima odprte transakcijske račune,
– ponudnik dokaže ekonomsko-ﬁnančno
sposobnost – pogoji:
– v zadnjih šestih mesecih ni bil v blokadi,
– na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti,
– prihodki brez DDV v letu 2002 in v letu
2003 so bili najmanj za 100% večji od njegove ponudbene vrednosti (brez DDV) za
izvedbo naročila po tem razpisu.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
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– odgovorni vodja GOI del (najmanj dve
potrjeni referenci za zgrajene objekte nad
500 mio SIT vrednosti GOI del na objektih
visokih gradenj) v zadnjih 5 letih.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o gradnji objektov, Zakon o
ﬁnančnih storitvah
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 81-84, str. 5228,
Ob-20865/04 z dne 30. 7. 2004.
IV.2) Merila za oddajo
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 29. 11. 2004.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Novi KBM d.d. št.
04515-0000334091, pred dvigom razpisne
dokumentacije; Razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti pri Proplus d.o.o., Strma
ulica 8, 2000 Maribor ob predložitvi dokazila
o plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 11. 2004 do 10.
ure, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Urad za investicije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana – vložišče.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe:minimalno 90 dni od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 12. 2004
ob 12. uri, Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Urad za investicije, Kotnikova 38, sejna soba – 3. nadstropje, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 9. 2004.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Ob-26054/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnikov:
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, kontaktna oseba: Milena Todorić Toplišek,
u.d.i.a., Trg OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-42-72, faks 01/478-43-28,
elektronska pošta: milena.toplisek@gov.si,
internetni naslov: www.mszs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: LIZ inženiring d.d., kontaktna
oseba: Janez Sitar, Vurnikova 2, 1000 Slovenija,
tel.
01/23-44-000,
faks
01/23-44-050.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: LIZ inženiring d.d., kontaktna
oseba: Janez Sitar, Vurnikova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-44-031, faks
01/23-44-050, elektronska pošta: majda.
krampelj@liz-inzeniring.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, kontaktna ose-
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ba: Milena Todorić Toplišek, u.d.i.a., Trg OF
13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-72, faks 01/478-43-28, elektronska pošta: milena.toplisek@gov.si, internetni naslov: www.mszs.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve IA6.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: ﬁnančni najem s postopnim odkupom – leasing objekta »Športna dvorana Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole
v Ljubljani«.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila je ﬁnančni najem s
postopnim odkupom (leasing) opremljenega
objekta v izmeri minimalno 2490 m2 neto
zazidanih površin, z izvedbo zunanje ureditve za izvajanje pouka športne vzgoje za
potrebe Srednje gradbene, geodetske in
ekonomske šole v Ljubljani v skladu z idejno
zasnovo, programsko projektno nalogo ter
lokacijsko informacijo.
Izdelati celotno projektno dokumentacijo
in revizijo le-te in tehnično dokumentacijo,
izvajati projektantski in strokovni nadzor, izvesti gradnjo in opremiti objekt, pridobiti
gradbeno in uporabno dovoljenje in zagotoviti elaborat in koordinatorja za varnost in
zdravje pri delu.
Vse v skladu z razpisno dokumentacijo
ter v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 2004 in/ali konec 2016.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti izstavljena v skladu z
vzorcem garancije,
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo bo izbrani ponudnik moral predložiti v 10. dneh
po podpisu pogodbe. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem garancije,
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, ki jo bo
najemodajalec izstavil ob primopredaji objekta. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem
garancije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: pogodbeno ceno mesečnega obroka bo naročnik
pričel plačevati na transakcijski račun najemodajalca 30. dan od dneva uradnega prejema računa. Plačeval bo od pridobitve uporabnega dovoljenja skozi celotno obdobje
(10 let) v enakomernih obrokih, skladno s
pripadajočim amortizacijskim načrtom; vrednosti mesečne najemnine, ki so določene v
amortizacijskem načrtu, se ne spreminjajo
ves čas trajanja najema, oziroma se lahko
spremenijo le na podlagi določil pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je registriran pri pristojnem sodišču za dejavnost, ki je predmet
ponudbe.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence, in sicer:
za gospodarske družbe (pravne družbe):
– izpisek iz sodnega registra podjetij;

– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega posledica je namen prenehanja poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim skladno s predpisi države, v kateri ima sedež;
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane;
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke, v skladu s predpisi države, kjer ima sedež in da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki
bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji: obrazca BON-1 in BON-2, mnenje
pooblaščenega revizorja o ugotovitvah v
zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi,
izvleček iz bilance stanja in iz izkaza poslovnega izida za leto 2003 ter potrdila o plačilni
sposobnosti vseh bank, pri katerih ima odprte transakcijske račune;
– ponudnik dokaže ekonomsko-ﬁnančno
sposobnost – pogoji:
– v zadnjih šestih mesecih ni bil v blokadi,
– na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti,
– prihodki brez DDV v letu 2002 in v
letu 2003 so bili najmanj za 100% večji od
njegove ponudbene vrednosti (brez DDV)
za izvedbo naročila po tem razpisu.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– odgovorni vodja GOI del (najmanj dve
potrjeni referenci za zgrajene objekte nad
500 mio SIT vrednosti GOI del na objektih
visokih gradenj) v zadnjih 5 letih;
– odgovorni vodja projekta – koordinator
izdelave PGD, PZI projektne dokumentacije
in projektiranja objektov visokih gradenj
(najmanj dve potrjeni referenci v vrednosti
nad 500 mio SIT v zadnjih 5 letih).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko; da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o gradnji objektov, Zakon o
ﬁnančnih storitvah.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 81-84, str. 5227,
Ob-20763/04 z dne 30. 7. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 29. 11. 2004.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri banki SZ KB št.
19100-0010023743, pred dvigom razpisne
dokumentacije; razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti pri LIZ inženiring d.d.,
Vurnikova 2, 1000 Ljubljana, ob predložitvi
dokazila o plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: datum prejema:
29. 11. 2004 do 10. ure, Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, Urad za investicije,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana – vložišče.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: minimalno 90 dni od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 12. 2004
ob 10. uri, Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Služba za investicije, Kotnikova 38,
sejna soba – 3. nadstropje, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 9. 2004.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Ob-26056/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnikov:
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, kontaktna oseba: Milena Todorić Toplišek,
u.d.i.a., Trg OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-42-72, faks 01/478-43-28,
elektronska pošta: milena.toplisek@gov.si,
internetni naslov: www.mszs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Proplus d.o.o., kontaktna
oseba: Bojana Sovič, u.d.i.g., Strma ul. 8,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-10,
faks 02/250-41-35, elektronska pošta: proplus@proplus.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Proplus d.o.o., kontaktna oseba:
Bojana Sovič, u.d.i.g., Strma ul. 8, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-10, faks
02/250-41-35, elektronska pošta: proplus@proplus.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, kontaktna oseba: Milena Todorić Toplišek, u.d.i.a., Trg OF
13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-72, faks 01/478-43-28, elektronska pošta: milena.toplisek@gov.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: IA6.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: ﬁnančni najem s postopnim odkupom – leasing objekta »Ekonomska šola Murska
Sobota«.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Murska Sobota.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila je ﬁnančni najem s
postopnim odkupom (leasing) opremljenega
objekta v izmeri minimalno 8896,39 m2 neto
zazidanih površin, z zunanjo ureditvijo ter
površinami za izvajanje pouka športne vzgoje za potrebe Ekonomske šole Murska Sobota v skladu z idejnim projektom in projektno nalogo.
Izdelati projektno (PGD, PZI) in revizijo
le-te ter tehnično dokumentacijo, izvesti
gradnjo in opremiti objekt, izvajati projektantski in strokovni nadzor, pridobiti gradbeno in uporabno dovoljenje in zagotoviti ela-

borat in koordinatorja za varnost in zdravje
pri delu.
Vse v skladu z razpisno dokumentacijo
ter v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 2004 in/ali konec 2016.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti izstavljena v skladu z
vzorcem garancije;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo bo izbrani ponudnik moral predložiti v 10. dneh
po podpisu pogodbe. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem garancije;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, ki jo bo najemodajalec izstavil ob primopredaji objekta. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem garancije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: pogodbeno ceno mesečnega obroka bo naročnik pričel plačevati na transakcijski račun
najemodajalca 30. dan od dneva uradnega
prejema računa. Plačeval bo od pridobitve
uporabnega dovoljenja skozi celotno obdobje (10 let) v enakomernih obrokih, skladno
s pripadajočim amortizacijskim načrtom;
vrednosti mesečne najemnine, ki so določene v amortizacijskem načrtu, se ne spreminjajo ves čas trajanja najema, oziroma se
lahko spremenijo le na osnovi določil pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je registriran pri pristojnem
sodišču za dejavnost, ki je predmet ponudbe.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence, in sicer:
za gospodarske družbe (pravne družbe):
– izpisek iz sodnega registra podjetij;
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega posledica je namen prenehanja poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim skladno s predpisi države, v kateri ima sedež;
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane;
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke, v skladu s predpisi države, kjer ima sedež in da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki
bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji: obrazca BON-1 in BON-2, mnenje
pooblaščenega revizorja o ugotovitvah v
zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi,
izvleček iz bilance stanja in iz izkaza poslovnega izida za leto 2003 ter potrdila o plačilni
sposobnosti vseh bank, pri katerih ima odprte transakcijske račune;
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– ponudnik dokaže ekonomsko-ﬁnančno
sposobnost – pogoji:
– v zadnjih šestih mesecih ni bil v blokadi,
– na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti,
– prihodki brez DDV v letu 2002 in v
letu 2003 so bili najmanj za 100% večji od
njegove ponudbene vrednosti (brez DDV)
za izvedbo naročila po tem razpisu.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
– odgovorni vodja GOI del (najmanj dve
potrjeni referenci za zgrajene objekte nad
500 mio SIT vrednosti GOI del na objektih
visokih gradenj) v zadnjih 5 letih;
– odgovorni vodja projekta – koordinator
izdelave PGD, PZI projektne dokumentacije
in projektiranja objektov visokih gradenj
(najmanj dve potrjeni referenci v vrednosti
nad 500 mio SIT v zadnjih 5 letih).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o gradnji objektov, Zakon o
ﬁnančnih storitvah.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 81-84, str. 5227,
Ob-20866/04 z dne 30. 7. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 29. 11. 2004.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Novi KBM d.d. št.
04515-0000334091, pred dvigom razpisne
dokumentacije; razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti pri Proplus d.o.o., Strma
ulica 8, 2000 Maribor, ob predložitvi dokazila o plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 11. 2004 do 10.
ure, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Urad za investicije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana – vložišče.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: minimalno 90 dni od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 12. 2004
ob 10. uri, Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Urad za investicije, Kotnikova 38, sejna soba – 3. nadstropje, 1000 Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 9. 2004.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Ob-26057/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnikov:
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, kontaktna oseba: Mira Koren Mlačnik, u.d.i.a.,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
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01/478-42-72, faks 01/478-43-28, elektronska pošta: mira.koren@gov.si, internetni naslov: www.mszs.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: LIZ Inženiring d.d., kontaktna
oseba: Janez Sitar, Vurnikova 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/234-40-00,
faks 01/234-40-50.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: LIZ Inženiring d.d., kontaktna
oseba, Janez Sitar, Vurnikova 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/234-40-31,
faks 01/234-40-50, elektronska pošta: majda.krampelj@liz-inzeniring.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, kontaktna oseba, Mira Koren Mlačnik, u.d.i.a., Trg OF 13,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-42-72,
faks 01/478-43-28, elektronska pošta: mira.
koren@gov.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: IA6.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: ﬁnančni najem s postopnim odkupom – leasing objekta »Športna dvorana pri Gimnaziji Jurija Vege Idrija«.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Idrija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila je ﬁnančni najem s
postopnim odkupom (leasing) opremljenega
objekta v izmeri 1031,06 m2 neto zazidanih
površin, z izvedbo zunanje ureditve za izvajanje pouka športne vzgoje za potrebe
Gimnazije Jurija Vege Idrija v skladu s PGD,
PZI dokumentacijo in gradbenim dovoljenjem.
Izvesti gradnjo in opremiti objekt, strokovni nadzor, zagotoviti uporabno dovoljenje in zagotoviti elaborat in koordinatorja za
varnost in zdravje pri delu.
Vse v skladu z razpisno dokumentacijo
ter v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 2004 in/ali konec 2016.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti izstavljena v skladu z
vzorcem garancije;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo bo izbrani ponudnik moral predložiti v 10. dneh
po podpisu pogodbe. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem garancije;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, ki jo bo
najemodajalec izstavil ob primopredaji objekta. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem
garancije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: pogodbeno ceno mesečnega obroka bo naročnik
pričel plačevati na transakcijski račun najemodajalca 30. dan od dneva uradnega prejema računa, vendar ne pred 1. 2. 2006.
Plačeval bo od pridobitve uporabnega dovoljenja skozi celotno obdobje (10 let) v enakomernih obrokih, skladno s pripadajočim
amortizacijskim načrtom; vrednosti mesečne najemnine, ki so določene v amortizacijskem načrtu, se ne spreminjajo ves čas

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
trajanja najema, oziroma se lahko spremenijo le na osnovi določil pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
– dokazilo, da je registriran pri pristojnem
sodišču za dejavnost, ki je predmet ponudbe.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence, in sicer:
za gospodarske družbe (pravne družbe):
– izpisek iz sodnega registra podjetij.
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega posledica je namen prenehanja poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim skladno s predpisi države, v kateri ima sedež,
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane,
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke, v skladu s predpisi države, kjer ima sedež in da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki
bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila
– pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji: obrazca BON-1 in BON-2, mnenje
pooblaščenega revizorja o ugotovitvah v
zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi,
izvleček iz bilance stanja in iz izkaza poslovnega izida za leto 2003 ter potrdila o plačilni
sposobnosti vseh bank, pri katerih ima odprte transakcijske račune;
– ponudnik dokaže ekonomsko-ﬁnančno
sposobnost – pogoji:
– v zadnjih šestih mesecih ni bil v blokadi,
– na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti,
– prihodki brez DDV v letu 2002 in v letu
2003 so bili najmanj za 100% večji od njegove ponudbene vrednosti (brez DDV) za
izvedbo naročila po tem razpisu.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: odgovorni vodja GOI del (najmanj dve potrjeni referenci za zgrajene objekte nad 500 mio sit vrednosti GOI del na
objektih visokih gradenj) v zadnjih 5 letih.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o gradnji objektov, Zakon o
ﬁnančnih storitvah.
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. 81-84, str.
5227, z dne 30. 7. 2004, Ob-20764.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 29. 11. 2004.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri banki SZ KB št.

19100-0010023743, pred dvigom razpisne
dokumentacije; Razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti pri LIZ Inženiring d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana, ob predložitvi dokazila o plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: datum prejema:
29. 11. 2004 do 10. ure, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad za investicije,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana – vložišče.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: minimalno 90 dni od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 11. 2004
ob 10. uri, Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Urad za investicije, Kotnikova 38, sejna soba – 3. nadstropje, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 9. 2004.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Ob-26058/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnikov:
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, kontaktna oseba: Milena Todorić Toplišek,
u.d.i.a., Trg OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-42-72, faks 01/478-43-28,
elektronska pošta: milena.todoric@gov.si:
internetni naslov: www.mszs.si;
Občina Kočevje, kontaktna oseba: Leon
Behin, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje, Slovenija, tel. 01/893-82-20, faks 01/893-82-30,
elektronska pošta: leon.behin@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: LIZ Inženiring d.d., kontaktna
oseba: Janez Sitar, Vurnikova 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/234-40-00,
faks 01/234-40-50.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: LIZ Inženiring d.d., kontaktna
oseba: Janez Sitar, Vurnikova 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/234-40-31,
faks 01/234-40-50, elektronska pošta: majda.krampelj@liz-inzeniring.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, kontaktna oseba: Milena Todorić Toplišek, u.d.i.a., Trg OF
13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-72, faks 01/478-43-28, elektronska pošta: milena.toplisek@gov.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: IA6.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: ﬁnančni najem s postopnim odkupom – leasing objekta »Športne dvorane Gimnazije in Srednje šole ter za potrebe javnega
programa športa v Kočevju«.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kočevje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Predmet javnega naročila je ﬁnančni najem s postopnim odkupom (leasing) opremljenega objekta v izmeri 2594,32 m2 neto
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zazidanih površin, z izvedbo zunanje ureditve za izvajanje pouka športne vzgoje za
potrebe Športne dvorane Gimnazije in Srednje šole ter za potrebe javnega programa
športa v Kočevju v skladu s PGD, PZI dokumentacijo.
Izvesti gradnjo in opremiti objekt, zagotoviti projektantski in strokovni nadzor, tehnično dokumentacijo, uporabno dovoljenje
in zagotoviti elaborat in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.
Vse v skladu z razpisno dokumentacijo
ter v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: Začetek 2004 in/ali konec 2016.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti izstavljena v skladu z
vzorcem garancije,
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo bo izbrani ponudnik moral predložiti v 10 dneh po
podpisu pogodbe. Izjava se izdaja v skladu
z vzorcem garancije;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, ki jo bo
najemodajalec izstavil ob primopredaji objekta. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem
garancije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: pogodbeno ceno mesečnega obroka bo naročnik
pričel plačevati na transakcijski račun najemodajalca 30. dan od dneva uradnega prejema računa, vendar ne prej kot 1. 2. 2006.
Plačeval bo od pridobitve uporabnega dovoljenja skozi celotno obdobje (10 let) v enakomernih obrokih, skladno s pripadajočim
amortizacijskim načrtom; vrednosti mesečne najemnine, ki so določene v amortizacijskem načrtu, se ne spreminjajo ves čas
trajanja najema, oziroma se lahko spremenijo le na osnovi določil pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je registriran pri pristojnem sodišču za dejavnost, ki je predmet
ponudbe.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence, in sicer:
za gospodarske družbe (pravne družbe):
– izpisek iz sodnega registra podjetij;
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega posledica je namen prenehanja poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim skladno s predpisi države, v kateri ima sedež;
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane;
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke, v skladu s predpisi države, kjer ima sedež in da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki
bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:

– pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji: obrazca BON-1 in BON-2, mnenje
pooblaščenega revizorja o ugotovitvah v
zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi,
izvleček iz bilance stanja in iz izkaza poslovnega izida za leto 2003 ter potrdila o plačilni
sposobnosti vseh bank, pri katerih ima odprte transakcijske račune;
– ponudnik dokaže ekonomsko-ﬁnančno
sposobnost – pogoji:
– v zadnjih šestih mesecih ni bil v blokadi,
– na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti,
– prihodki brez DDV v letu 2002 in v letu
2003 so bili najmanj za 100% večji od njegove ponudbene vrednosti (brez DDV) za
izvedbo naročila po tem razpisu.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: Odgovorni vodja GOI del (najmanj dve potrjeni referenci za zgrajene objekte nad 500 mio SIT vrednosti GOI del na
objektih visokih gradenj) v zadnjih 5 letih.
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, Zakon
o ﬁnančnih storitvah.
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. 81-84, str.
5228, Ob-20765/04 z dne 30. 7. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 29. 11. 2004.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri banki SZ KB št.
19100-0010023743, pred dvigom razpisne
dokumentacije; Razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti pri LIZ Inženiring d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana ob predložitvi dokazila o plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: datum prejema:
29. 11. 2004 do 10. ure, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad za investicije,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana – vložišče.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: minimalno 90 dni od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 11. 2004
ob 12. uri, Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Urad za investicije, Kotnikova 38, sejna soba – 3. nadstropje, 1000 Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 9. 2004.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Ob-26063/04
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,
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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: 67/04 VV; številka zadeve: 351-05-57/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava projektne dokumentacije s projektantskim nadzorom za izgradnjo Policijske postaje Ormož.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ormož.
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 Ormožu, in sicer: idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega 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 1,000.000 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: 60. 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 drža-

Stran

6698 /

Št.

107 / 1. 10. 2004

ve; 5. 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
20,000.000 SIT z vključenim davkom na dodano vrednost; 6. 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;
7. 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. fotokopija potrdila Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva 3, da v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila ponudniku ni
bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim
poslovanjem ter potrjen obrazec izjave, da
ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem; 3. fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali druge enakovredne evidence;
4. originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: 5. 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); 6. fotokopija veljavne zavarovalne police za predmet javnega naročila; 7. 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: 67/04
VV; številka zadeve: 351-05-57/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 10. 2004.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
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: 27. 10. 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 28. 2. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 10. 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: 24. 9. 2004.
Republika Slovenija
Servis skupnih služb vlade
Št. 389
Ob-26071/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Jesenice, kontaktna
oseba: Primož Reškovac, Cesta maršala
Tita 112, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/586-82-48, faks 04/586-84-01, elektronska pošta: Primoz.reskovac@sb-je.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1 – po predhodni najavi in ob predložitvi dokazil o plačilu razpisne
dokumentacije.
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: priloga 1A ZJN 1-A: 2 in
14.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čiščenje prostorov in opreme ter notranjega transporta s prevozom in spremstvom bolnikov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, Jesenice.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 2 in 14.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: čiščenje
prostorov in opreme ter notranjega transporta s prevozom in spremstvom bolnikov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija v višini 16 mio SIT, ki mora
veljati do izteka veljavnosti ponudbe do 1. 3.
2005.
II.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni po

izstavitvi računa in njegove potrditve s strani
odgovorne osebe naročnika.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: splošni pogoji po 41. in 43. členu
ZJN 1A.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v
tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati;
– da 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:
– revidirana bilanca stanja za zadnja 3
leta, če je ponudnik po ZGD zavezan k revidiranju;
– bilanca stanja in bilanca uspeha za
zadnja tri leta, če po ZGD ni zavezan k revidiranju;
– BON 1 ter BON 2 ali BON 3 obrazec;
– potrdilo poslovne banke o razvrstitvi v
bonitetni razred in potrdilo, da ponudnikov
transakcijski račun v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran;
– letno poročilo o poslovanju za pretekla
tri obračunska obdobja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– navedba kvaliﬁkacij in izkušenj (referenc) vodstvenega in tehničnega osebja,
predvidenega za izvedbo javnega naročila,
pri čemer mora ponudnik dokazati, da ima
zaposlenih najmanj 30 delavcev, od tega
najmanj enega delavca z najmanj VI. stopnjo izobrazbe zdravstvene smeri in najmanj
dve letnimi izkušnjami za opravljanje predmeta javnega naročila;
– da zagotavlja osemurno prisotnost
vodje ekipe od ponedeljka do petka, preostali čas pa doseglivost po telefonu, pri čemer
mora imeti vodja ekipe najman VI. stopnjo
izobrazbe ustrezne smeri;
– pisno dokazilo o razpolaganju z minimalno opremo oziroma lastna izjava ponudnika, da bo v obrazcu navedeno opremo
zagotovil najkasneje do dneva podpisa pogodbe;
– dokazilo (pogodba), da opravlja storitve čiščenja v vsaj enem javnem zdravstvenem zavodu v neto tlorisni talni izmeri najmanj 3.500 m2.
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.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: Uradni list RS, št. 44-47 z
dne 30. 4. 2004, Ob-11081/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od
najpomembnejšega do najmanj pomembnega, kjer je to mogoče):
1. cena – 80%,
2. reference – 20%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 29. 11. 2004 do 10.
ure.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
znesek
nakazati
na
TR
št.
01100-6030277215, s pripisom za RD –
čiščenje prostorov.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 29. 11. 2004 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 3. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 11. 2004
ob 12.30; sejna soba Splošne bolnišnice
Jesenice, Cesta maršala Tita 112, Jesenice.
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: 24. 9. 2004.
Splošna bolnišnica Jesenice
Št. 07
Ob-26086/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom upokojencev Ptuj, Volkmerjeva 10,
2250 Ptuj, Slovenija.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: SIB d.o.o., kontaktna oseba:
Darja Čerič, Malečnik 18, 2229 Malečnik,
Slovenija,
tel.
02/473-01-71,
faks
02/473-01-51, elektronska pošta: darjaceric@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: SIB d.o.o., kontaktna oseba: Darja Čerič, razpisno dokumentacijo prejmejo
zainteresirani ponudniki po pošti; tel.
02/473-01-71, 041/323-084.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: SIB d.o.o.,
kontaktna oseba: Darja Čerič, Malečnik 18,
2229 Malečnik, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 14.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN – 3/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dnevno čiščenje prostorov Doma upokojencev Ptuj.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dom upokojencev Ptuj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupna
površina prostorov predstavlja 3.507 m2.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 16. 11. 2004 in/ali konec
15. 11. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katerega je razvidno kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe in kakšna
so medsebojna razmerja med ponudniki in
natančno opredelitvijo odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo naročila in del,
ki jih bo opravil.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – potrdilo sodišča o registraciji oziroma drugo ustrezno dokazilo (za
pravne osebe redni izpis iz sodnega registra, za samostojne podjetnike potrdilo o
vpisu v register samostojnih podjetnikov;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – dovoljenje pristojnega organa ali lastno izjavo, da po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni
predpisano;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo Ministrstva za pravosodje. Potrdilo predloži ponudnik in vsak izmed zakonitih zastopnikov. Potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni šteto od datuma oddaje
ponudbe;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, če
poslovanje vodi izredna uprava ali če je bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države v kateri ima sedež – potrdilo sodišča
oziroma drugega pristojnega organa, če ponudnik ni registriran pri sodišču;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane – potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila – izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež
ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v tujini,
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati – originalno potrdilo davčnega
urada. Potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni, šteto od datuma oddaje ponudbe;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokira-
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nega transakcijskega računa – BON obrazci
ali potrdilo banke iz katerega je razvidno, da
ni imel blokiranega računa;
– da ponudnik nudi 60-dnevni plačilni
rok;
– da bo ponudnik dodatna dela opravil
po cenah iz ponudbenega predračuna – izjava ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najvažnejših storitev;
– izjavo o izplačevanju plač v skladu s
kolektivno pogodbo;
– da razpolaga z ustrezno tehnično opremo za izvajanje nalog čiščenja prostorov in
da bo storitev opravljali v skladu s pravili
stroke in splošnimi pogoji naročnika iz razpisne dokumentacije – izjava ponudnika;
– ponudnik se zaveže zaposliti delavce
naročnika, ki so do sedaj opravljali dela, ki
so predmet razpisa – izjava ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena storitve – 90 točk,
2. kvaliteta – pridobljen standard kakovosti ISO – 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
Cena se preračuna v točke po naslednji
formuli:
Cena v točkah je najnižja cena / ponujena cena krat 90.
Po tej formuli dobi najnižja cena 90 točk
ostale pa ustrezno manj.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 10. 2004.
Dokumentacijo je možno pridobiti izključno po predhodnem telefonskem naročilo in
s pošiljanjem po pošti.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: številka računa:
SIB d.o.o. – NLB 02280-0014954030.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 11. 2004 do 12.
ure; vsak delavnik.
V.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 11. 2004
ob 11. uri; v prostorih Doma upokojencev
Ptuj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: Darja Čerič.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 9. 2004.
Dom upokojencev Ptuj
Ob-26118/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javna agencija za železniški promet Republike
Slovenije, kontaktna oseba: Marija Deban,
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Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/234-14-22, faks 02/234-14-52, elektronska pošta: dzp-info@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 6 a.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zavarovanje Javne železniške infrastrukture in postajnih poslopij za leto 2005 za
naslednje zavarovalne vrste: požarno zavarovanje premoženja z dodatnimi riziki,
strojelomno zavarovanje, zavarovanje
vlomske tatvine in ropa, zavarovanje
elektronskih, telekomunikacijskih in signalno varnostnih naprav, zavarovanje
elektronike – programska oprema in nosilci podatkov, zavarovanje pred odgovornostjo naročnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Republika Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.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:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti ponudbe in z
vsebino, ki ustreza vzorcu Prilogi št. 6.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: proračun
po Zakonu o izvrševanju proračuna za leto
2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpis registracije ponudnika pri pristojnem organu, ki ni starejši od 90 dni od dneva objave v Uradnem listu RS,
– dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
– dokazilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijskem
postopku, ki ni starejše od 30 dni od objave
razpisa v Uradnem listu RS,
– dokazilo, da zoper ponudnika ni bila
izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže
na njegovo nestrokovnost, ki ni starejše od
30 dni od objave razpisa v Uradnem listu
RS,
– dokazilo o poravnanih obveznostih iz
naslova davkov ali drugih dajatev, ki ni starejše od 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS,
– dokazilo, da v preteklih treh letih pred
pričetkom naročila ponudnikovi vodstveni
delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem, ki ni starejše
od 90 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS,
– pozavarovalna pogodba oziroma izjava o ureditvi pozavarovanja z navedbo deleža pozavarovanja v osnovni zavarovalni
pogodbi.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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– računovodske izkaze za zadnje poslovno leto (izkaz stanja, izkaz uspeha in
izkaz ﬁnančnih tokov),
– poslovno poročilo za zadnje poslovno
leto ponudnika,
– izjava ponudnika, da bo, kolikor bo potrebno, zagotovil začasno kritje do enega
leta za ponujeno zavarovanje premoženja
JŽI,
– obrazec o plačilni sposobnosti (BON
2), pri čemer ne sme biti starejši od 30 dni
od objave razpisa v Uradnem listu RS.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpolnjen obrazec »Splošni podatki o
ponudniku«,
– ponudbeno pismo,
– pisna izjava o »Soglasju z zahtevami
razpisne dokumentacije«,
– od zavarovanca potrjene reference ponudnika za že izvedene storitve s področja
zavarovanja, en zavarovanec v zadnjih treh
letih z letno premijo 50 milijonov SIT ali
več,
– dokazilo ponudnika o izpolnjevanju pogojev o strokovnem izvajanju razpisnih zavarovanj: najmanj dva zaposlena z visokošolsko izobrazbo in pet let delovnih
izkušenj,
– dokazilo ponudnika o zaposlitvi strokovnjakov za izvedbo cenitve škod, ki so
predmet zavarovanja, oziroma likvidacije
škod: najmanj dva zaposlena s petimi leti
delovnih izkušenj na področju cenitve
škod,
– potrjen predlog pogodbe.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o zavarovalništvu (Ur. l.
RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo).
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: št. 71-72 z dne 2. 7. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. višina premije,
2. vsebina zavarovalnih pogojev,
3. plačilo odškodnine in zavarovalnine,
4. reference ponudnika.
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 29. 11. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo enkratnega zneska na podračun: 01100-6000002642
ob prevzemu razpisne dokumentacije in sklicevanje na številko: 04-0002221.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 11. 2004 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 11. 2004
ob 11. uri, sejna soba v pritličju Javne agencije za železniški promet RS, Kopitarjeva 5,
2000 Maribor.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 9. 2004.
Javna agencija za
železniški promet Republike Slovenije
Ob-26240/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnikov:
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, kontaktna oseba: Mira Koren Mlačnik, u.d.i.a.,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-72, faks 01/478-43-28, elektronska pošta: mira.koren@gov.si, internetni naslov: www.mszs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Proplus d.o.o., kontaktna
oseba: Bojana Sovič, u.d.i.g., Strma ul. 8,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-10,
faks 02/250-41-35, elektronska pošta: proplus@proplus.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Proplus d.o.o., kontaktna oseba:
Bojana Sovič, u.d.i.g., Strma ul. 8, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-10, faks
02/250-41-35, elektronska pošta: proplus@proplus.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, kontaktna oseba:
Mira Koren Mlačnik, u.d.i.a., Trg OF 13, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-42-72, faks
01/478-43-28, elektronska pošta: mira.koren@gov.si, internetni naslov: www.mszs.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve IA6.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: ﬁnančni najem s postopnim odkupom – leasing objekta »preureditev bivše lokacije
»Tomos« za preselitev Srednje tehniške
šole Koper«.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Koper.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila je ﬁnančni najem s
postopnim odkupom (leasing) preureditve
bivše lokacije »Tomos« za preselitev Srednje tehniške šole in dela Srednje ekonomske poslovne šole Koper v izmeri 7.708 m2
neto zazidanih površin, z izvedbo zunanje
ureditve v skladu s programsko in projektno
nalogo. V okviru ponujenih del je potrebno
izdelati arhitekturni natečaj, celotno projektno dokumentacijo z revizijo in tehnično dokumentacijo, izvajati projektantski in strokovni nadzor, izvesti gradnjo in opremiti
objekt, pridobiti gradbeno in uporabno dovoljenje in zagotoviti elaborat in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.
Vsa ponujena dela je potrebno opraviti v
skladu z razpisno dokumentacijo in veljavnimi predpisi in standardi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 2004 in/ali konec 2017.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti izstavljena v skladu z
vzorcem garancije;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo bo izbrani ponudnik moral predložiti v 10 dneh po
podpisu pogodbe. Izjava se izdaja v skladu
z vzorcem garancije;
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– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, ki jo bo
najemodajalec izstavil ob primopredaji objekta. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem
garancije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: pogodbeno ceno mesečnega obroka bo naročnik
pričel plačevati na transakcijski račun najemodajalca 30. dan od dneva uradnega prejema računa. Plačeval bo od pridobitve uporabnega dovoljenja skozi celotno obdobje
(10 let) v enakomernih obrokih, skladno s
pripadajočim amortizacijskim načrtom; vrednosti mesečne najemnine, ki so določene v
amortizacijskem načrtu, se ne spreminjajo
ves čas trajanja najema, oziroma se lahko
spremenijo le na osnovi določil pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je registriran pri pristojnem sodišču za dejavnost, ki je predmet
ponudbe.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence, in sicer:
za gospodarske družbe (pravne družbe):
– izpisek iz sodnega registra podjetij.
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega posledica je namen prenehanja poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim skladno s predpisi države, v kateri ima sedež;
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane;
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke, v skladu s predpisi države, kjer ima sedež in da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki
bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji: obrazca BON-1 in BON-2, mnenje
pooblaščenega revizorja o ugotovitvah v
zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi,
izvleček iz bilance stanja in iz izkaza poslovnega izida za leto 2003 ter potrdila o plačilni
sposobnosti vseh bank, pri katerih ima odprte transakcijske račune;
– ponudnik dokaže ekonomsko-ﬁnančno
sposobnost – pogoji:
– v zadnjih šestih mesecih ni bil v blokadi,
– na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti,
– prihodki brez DDV v letu 2002 in v
letu 2003 so bili najmanj za 100% večji od
njegove ponudbene vrednosti (brez DDV)
za izvedbo naročila po tem razpisu.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– odgovorni vodja GOI del (najmanj dve
potrjeni referenci za zgrajene objekte nad
500 mio SIT vrednosti GOI del na objektih
visokih gradenj) v zadnjih 5 letih;
– odgovorni vodja projekta – koordinator
izdelave PGD, PZI projektne dokumentacije
in projektiranja objektov visokih gradenj

(najmanj dve potrjeni referenci v vrednosti
nad 500 mio SIT v zadnjih 5 letih).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o gradnji objektov, Zakon o
ﬁnančnih storitvah.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 97, str. 5994,
Ob-23342/04 z dne 3. 9. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 29. 11. 2004.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Novi KBM d.d. št.
04515-0000334091, pred dvigom razpisne
dokumentacije; razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti pri Proplus d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor, ob predložitvi dokazila o
plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: datum prejema:
29. 11. 2004 do 10. ure; Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, Urad za investicije,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana – vložišče.
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: minimalno 90 dni od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 12. 2004
ob 12. uri; Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Služba za investicije, Kotnikova 38,
sejna soba – 3. nadstropje, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 9. 2004.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Ob-26241/04
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, kontaktna oseba: Franjo Lesjak in Iztok
Kopriva, Dunajska 106, 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) 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: 2.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje prevozov žit in blaga na paletah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: skladišča v Republiki
Sloveniji.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:

II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
izvajanje prevozov žit in blaga na paletah za
obdobje treh let.
Ocenjena vrednost javnega naročila je
160 mio SIT (brez DDV).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 2% skupne
vrednosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj 30-dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: prvi odstavek 42. člena ZJN-1, 1.
točka, 2. 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 sodnega registra, ki dokazuje zadnje pravno veljavno stanje (dokazilo
ne sme biti starejše od 30 dni);
– odločba upravne enote, da podjetje izpolnjuje vse z zakonom predpisane pogoje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
(izpisek ne sme biti starejši kot 30 dni);
– izjava ponudnika o nekaznovanosti;
– izpisek iz sodne evidence, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek (izpisek ne sme biti starejši kot 30 dni);
– potrdilo, ki ga izda davčni organ, da
ima ponudnik poravnane davke in prispevke
(potrdilo ne sme biti starejše kot 30 dni).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– originalni obrazec BON 1 in BON 2 (od
katerih BON 2 ne sme biti starejši od 30 dni,
BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnja tri obračunska leta) ali
– podatke iz bilance uspeha in iz bilance
stanja za zadnja tri obračunska leta (podatki
iz bilanc morajo biti revidirani, v primeru, da
je za družbo tako zakonsko določeno) in
potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov
poslovni račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran,
– seznam številk vseh transakcijskih
računov ponudnika,
– potrdilo o referencah.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi,
– izjava ponudnika, da ravna v skladu s
pravili o varstvu pri delu,
– izjavo ponudnika, da zagotavlja zdravstveno ustreznost živil med transportom.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o zdravstveni ustreznosti
živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z
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živili (Ur. l. RS, št. 52/00 in 42/02) ter njegovi podzakonski akti in standardi, Zakon o
blagovnih rezervah (Ur. l. RS, št. 98/04),
Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 83/01 in
32/04) in drugi pozitivni predpisi, ki urejajo
to področje.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 11. 2004 do 10.
ure.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanom na
račun Zavoda RS za blagovne rezerve pri
UJP št. 01100-6030230073 s pripisom »javni razpis za prevoz blaga«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 11. 2004 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 3. 2005.
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: 3. 11. 2004
ob 12. uri, Dunajska 106, sejna soba v VII.
nadstropju.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 9. 2004.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-26378/04
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: Klemen Šket, Gregorčičeva 27/A, 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.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot
v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 6.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil
naročnik:
številka
zadeve
363-39/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
najem s postopnim odkupom – ﬁnančni
leasing neopremljenih, ﬁnaliziranih poslovnih prostorov za potrebe Davčne
uprave RS, Davčnega urada Kranj in Inšpekcijskih služb Kranj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kranj.
Šifra NUTS: E038.
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II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: najem
s postopnim odkupom – ﬁnančni leasing
neopremljenih, ﬁnaliziranih poslovnih prostorov za potrebe Davčne uprave RS, Davčnega urada Kranj in Inšpekcijskih služb
Kranj.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006 in/ali konec
31. 12. 2020.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 10,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila računov je 30. dan od datuma uradnega
prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi, v kateri državi ima
sedež;
4. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države;
5. mnenje pooblaščenega revizorja;
6. ponudnik mora biti ﬁnančno in poslovno sposoben, tj. ponudnik mora izkazovati pozitivno poslovanje oziroma ni
imel v preteklih šestih mesecih do vštevši
dneva izdaje ustreznega bonitetnega obrazca;
7. dokazilo o lastništvu – (zemljiškoknjižni izpisek, pravnomočno gradbeno dovoljenje);
8. tehnični opis objekta.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. pravne osebe: fotokopija izpiska iz
sodne ali druge ustrezne evidence, ﬁzične
osebe: fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS;
2. fotokopija potrdila Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco,
Ljubljana, Župančičeva 3, da v zadnjih petih
letih pred objavo javnega naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem ter potrjen obrazec izjave,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma

storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
3. fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali
druge enakovredne evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. mnenje pooblaščenega revizorja, ki ni
starejše 15 dni od oddaje ponudbe;
2. originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. originalni zemljiškoknjižni izpisek, ki
ne sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, ali v primeru, da pridobitni
naslov še ni izveden v zemljiški knjigi, notarsko overjeno fotokopijo pridobitne listine, ali
v primeru, da je ponujena nepremičnina v
fazi izgradnje, pravnomočno gradbeno dovoljenje;
2. tehnični opis objekta.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Uradni list RS, št. 104 z dne
24. 9. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 100 točk (ponder 0,6),
2. lokacija – 29 točk (ponder 0,4),
3. roki vselitve – 20 točk (ponder 0,4),
4. ustreznost – tehnične zahteve –
14 točk (ponder 0,4).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: številka zadeve
363-39/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 11. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu zneska 5.000 SIT na številko računa:
01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7141998-2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 11. 2004 do
9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 3. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 11. 2004
ob 9.30; Servis skupnih služb Vlade RS,
Gregorčičeva 27a, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsa vprašanja
v pisni obliki na naslov naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 9. 2004.
Republika Slovenija
Servis skupnih služb Vlade
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Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 2140
Ob-26113/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Ljubljanski potniški promet
d.o.o., kontaktna oseba: Katarina Holy, tel.
01/58-22-500, Celovška cesta 160, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-22-500, faks
01/58-22-550, elektronska pošta: mail@LPP.
si, internetni naslov: www.holdingljubljana.
si/lpp.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 05/04 dobava službenih
oblek.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava službenih oblek, ki zajema:
– sklop 1: srajce in bluze:
– zimska srajca,
– letna srajca,
– zimska bluza,
– letna bluza;
– sklop 2: puloverji;
– sklop 3: kravate.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: LPP d.o.o., Celovška
cesta 160, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en sklop,
več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: je navedena v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek 16. 11. 2004 in/ali konec
15. 11. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v II.
fazi postopka bo moral ponudnik predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini do 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: so navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju, ki jo podpišejo vsi sodelujoči izvajalci in ki mora natančno opredeliti nosilca
posla ter naloge in 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:
1. da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila in za katero daje
ponudbo, pri organu države, v kateri ima
sedež,
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem,
3. 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,
4. da zoper ponudnika ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali, da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
5. da ima poravnane davke, prispevke v
skladu s predpisi države, v kateri ima svoj
sedež: da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal RS tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpis iz sodnega registra podjetij, za
dejavnost, ki je predmet javnega naročila
oziroma samostojni podjetniki priglasitveni
list pri DURS. Dokazilo mora izkazovati zadnje stanje ponudnika,
2. izjava ponudnika dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
3. potrdilo, izdano s strani Ministrstva za
pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco,
Ljubljana, Župančičeva 3, ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika, 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,
4. potrdilo izdano s strani Okrožnega
sodišča, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem
postopku oziroma da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
5. originalno potrdilo pristojne izpostave
DURS, ki ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma oddaje ponudb, da ima ponudnik
poravnane obveznosti iz naslova davkov,
prispevkov in drugih obveznih dajatev ali
poslovnih obveznosti, določenih s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. BON 1/P s podatki in kazalniki za leto
2003, samostojni podjetnik pa davčno napoved za leto 2003, potrjeno s strani izpostave
DURS ter poročilo poslovne banke, pri kateri ima odprt račun, o povprečnem mesečnem
stanju sredstev na računu za zadnjih šest
mesecev pred objavo javnega razpisa.
Predložena dokazila ne smejo biti starejša
od 30 dni od datuma oddaje ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjava ponudnika, da je usposobljen in
sposoben izvesti predmet javnega naročila,
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2. izpolnjeni obrazci potrdil o strokovnih
priporočilih ponudnika, s katerimi dokazuje, da je ponudnik v zadnjih 5 letih s
službenimi oblekami oskrboval najmanj 5
pogodbenih partnerjev z letno vrednostjo
dobave večjo za:
– sklop št. 1: 5 mio SIT,
– sklop št. 2: 2 mio SIT,
– sklop št. 3: 1 mio SIT,
3. izjava ponudnika, da zagotavlja kontrolo kakovosti službenih oblek,
4. izjava, da ponudnik zagotavlja zahtevane količine za vse razpisane vrste
službenih oblek iz posameznega sklopa, za
katerega se prijavlja,
5. potrdilo neodvisne institucije o ustreznosti oziroma skladnosti ponujene tkanine
za posamezni del službene obleke s
tehnično speciﬁkacijo.
III.2.1.4) Drugi podatki:
1. izjava ponudnika, da je poravnal vse
poslovne obveznosti do svojih zaposlenih,
2. izjava ponudnika, da v zadnjih 12 mesecih z njim ni bilo prekinjeno pogodbeno
razmerje zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti,
3. izjava ponudnika, da rok plačila ni
krajši od 45 dni od prejema računa,
4. izjava, da v primeru, da bo izbran kot
najboljši ponudnik, zagotavlja dobavo delov
službene obleke iz predloženega in potrjenega vzorca materiala za najmanj 3 leta,
5. izjava, da dobavni rok pri prvi dobavi
za vse sklope ne bo daljši od 90 dni od prejema pisnega naročila naročnika, za vse
nadaljnje dobave pa:
– za sklop 1 ne bo daljši od 45 dni od
prejema pisnega naročila naročnika,
– sklope 2 in 3 ne bo daljši od 30 dni od
prejema pisnega naročila naročnika,
fco skladišče – ekonomat naročnika –
razloženo,
6. izjava, da rok za rešitev reklamacije
ne bo daljši od 5 dni od prejema pisnega
obvestila naročnika o reklamaciji in da rok
za izvršitev popravila ne bo daljši od 15 dni
od prevzema dela službene obleke v popravilo,
7. izjava, da zagotavlja 1-letno garancijsko dobo za vse dele službene obleke iz
sklopa, za katerega daje ponudbo,
8. vzorci za vse razpisane dele službenih
oblek za posamezni sklop oziroma za vse
sklope, na katere se prijavlja,
9. izjava o resničnosti podatkov,
10. izjava, da ponudnik sprejema pogoje
razpisa.
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 29. 10. 2004 vsak
delavnik med 8. in 12. uro, na sedežu Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet
d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana,
v tajništvu, II. nadstropje, soba št. 211, Silva
Papež.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun št. 03100 1005605502 pri
SKB, z namenom nakazila »plačilo razpisne
dokumentacije za JN 02/03 – dobava
službenih oblek« ali na glavni blagajni Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet
d.o.o., Celovška cesta 160, III. nadstropje,
vsak delavnik od 8. do 12. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 10. 2004 do 12.
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ure; na sedežu Javnega podjetja Ljubljanski
potniški promet d.o.o., Celovška cesta 160,
1000 Ljubljana, v tajništvu, II. nadstropje,
soba št. 211, Silva Papež.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 30. 11. 2004.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 2. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: v I. fazi postopka ni predvidenega javnega odpiranja ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 10. 2004
ob 12.30; Javno podjetje Ljubljanski potniški
promet d.o.o., Celovška cesta 160, 1000
Ljubljana, sejna soba v V. nadstropju.
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: 27. 9. 2004.
Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet d.o.o.
Št. 1541/04
Ob-26144/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: irena.
gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/23-04-000 (hišna centrala), 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: irena.
gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 56, 6. nadstropje, soba št. 16,
vsak delovnik med 9. in 11. uro, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320, faks
01/43-24-074, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 56,
6. nadstropje, soba št. 16, 1516 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/23-04-320,
faks
01/43-24-074, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 28/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava kabelskih montažnih transformatorskih postaj 20/0,4 kV ter opreme s.n.
in n.n.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostava razpisanega
blaga so posamezna skladišča - nadzorništva kupca, oziroma tudi gradbišča TP.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01:
2) Kratek opis: ohišja za kabelske montažne TP 20/0,4 kV.
3) Obseg ali količina: po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji
(10 kom).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: takoj po podpisu pogodbe, sukcesivno, za obdobje 1 leta.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: n.n. razdelilna polja (celice).
3) Obseg ali količina: po speciﬁkacijah v
Tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji (36 kom.)
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: takoj po podpisu pogodbe, sukcesivno, za obdobje 1 leta.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: s.n. stikalni bloki – klasične izvedbe.
3) Obseg ali količina: po speciﬁkacijah v
Tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji (6 kom.)
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: takoj po podpisu pogodbe, sukcesivno, za obdobje 1 leta.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
Ev. delne ponudbe niso možne.
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 (vključno z vsemi sklopi in opcijami, če je potrebno)
– sklop 1: ohišja za kabelske montažne
TP 20/0,4 kV (10 kom.),
– sklop 2: n.n. razdelilna polja (celice)
(36 kom.),
– sklop 3: s.n. stikalni bloki – klasične izvedbe (6 kom.),
po speciﬁkacijah v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
in z rokom veljavnosti 120 dni od odpiranja
ponudb, to je do 22. 2. 2005,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v RD),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v RD).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, ki odraža zadnje stanje
ponudnika,
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati
zadnje stanje,
– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivega de-

janja v zvezi s podkupovanjem, oziroma so
posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisna izjava ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– obrazec BON 1 za zadnje poslovno
leto ponudnika, ki ni starejši od 30 dni,
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v RD),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v RD).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo v
zahtevani višini,
– tehnična ponudba, izdelana v skladu
z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,
– dokazilo/-a (pozitivno/-a referenčno/-a
potrdilo/-a) o že izvedenih dobavah opreme
posameznega razpisnega sklopa kupcem v
zadnjih treh letih, pri čemer je znašala skupna vrednost teh dobav min. 75% ponudbene
vrednosti vsakega razpisnega sklopa, za
katerega daje ponudbo,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih –
posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1.2) Druge prejšnje objave: 74/04 z
dne 9. 7. 2004, Ob-18662/04, 80/04 z dne
23. 7. 2004, Ob-20327/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila (od
najpomembnejšega do najmanj pomembnega, kjer je to mogoče)
1. skupna ponudbena vrednost (90%
delež),
2. rok plačila (5% delež),
3. certiﬁkat kakovosti ISO (3% delež),
4. garancijski rok (2% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 28/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 25. oktobra 2004,
vsak delovni dan med 9. in 11. uro.
Cena: 10.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d. št.
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06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-28-04, z obvezno navedbo identiﬁkacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. oktobra 2004 ali
28 dni od odposlanja obvestila do 10. ure
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 22. februarja 2005 ali 120 dni
od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: poblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. oktober
2004 ob 11. uri; v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c.
56 v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke,
ki bodo naročniku posredovani do 20. oktobra 2004.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. september 2004.
Elektro Ljubljana,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
Št. 1542/04
Ob-26145/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: irena.
gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-000 (hišna centrala),
01/23-04-320, faks 01/43-24-074, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 56, 6. nadstropje, soba št. 16,
vsak delovni dan med 9. in 11. uro, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320, faks
01/43-24-074, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 56, 6.
nadstropje, soba št. 16, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320, faks 01/43-24-074,
elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
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 29/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava s.n. stikalnih blokov v SF6 izvedbi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostava razpisanega
blaga so posamezna skladišča – nadzorništva kupca, oziroma tudi gradbišča TP.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: s.n. stikalni bloki v SF6
izvedbi za klasične TP.
3) Obseg ali količina: po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji (37
kom.).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: takoj po podpisu pogodbe, sukcesivno za obdobje 1 leta.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: s.n. stikalni bloki v SF6
izvedbi za kompaktne TP.
3) Obseg ali količina: po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji (10
kom.).
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Ev. delne ponudbe so predvidene.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: s.n. stikalni bloki v SF6 izvedbi
za klasične TP (37 kom.),
– sklop 2: s.n. stikalni bloki v SF6 izvedbi
za kompaktne TP (10 kom.),
– po speciﬁkacijah v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: sukcesivno naročanje, za obdobje
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
in z rokom veljavnosti 120 dni od odpiranja
ponudb, to je do 22. 2. 2005,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, ki odraža zadnje stanje
ponudnika,
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati
zadnje stanje,
– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma so
posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
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– pisna izjava ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisna izjava ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– obrazec BON 1 za zadnje poslovno
leto ponudnika, ki ni starejši od 30 dni,
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT, če se ponudba nanaša
samo na razpisni sklop 2, 1,000.000 SIT v
obeh ostalih primerih ponudb (samo razpisni sklop 1 ali oba razpisna sklopa),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo v
zahtevani višini,
– tehnična ponudba, izdelana v skladu
z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,
– dokazilo/-a (pozitivno/-a referenčno/-a
potrdilo/-a) o že izvedenih dobavah opreme
tega razpisa kupcem v zadnjih treh letih, pri
čemer je znašala skupna vrednost teh
dobav min. 75% ponudbene vrednosti
vsakega razpisnega sklopa, za katerega
daje ponudbo,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih –
posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1.2) Druge prejšnje objave: Uradni
list RS, št. 74 z dne 9. 7. 2004, Ob-18662/04,
Uradni list RS, št. 80 z dne 23. 7. 2004,
Ob-20327/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. skupna ponudbena vrednost (78%
delež),
2. tehnične rešitve (12% delež),
3. rok plačila (5% delež),
3. certiﬁkat kakovosti ISO (3% delež),
4. garancijski rok (2% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 29/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. oktobra 2004,
vsak delovni dan med 9. in 11. uro.
Cena: 10.000 SIT (vključno z DDV).
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Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d. št.
06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-29-04, z obvezno navedbo identiﬁkacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. oktobra 2004 ali
28 dni od odposlanja obvestila, do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 22. februarja 2005 ali 120 dni
od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. oktober
2004 ob 12.30, v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c.
56 v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke,
ki bodo naročniku posredovani do 20. oktobra 2004.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. september 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.

Gradnje
Ob-26059/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Gorenjska, d.d., kontaktni osebi: za
splošni del: Rozalija Sabo, za tehnični del:
Anton Kos, Franci Malenšek, Ulica Mirka
Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-34-22, 04/208-36-34, 04/208-36-14,
faks 04/208-36-00, elektronska pošta: anton.kos@elektro-gorenjska.si, franci.malensek@elektro-gorenjska.si, rozi.sabo@elektro-gorenjska.si,
internetni
naslov:
www.elektro-gorenjska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba s kakršnimi koli načini gradnje ali
gradbenih dejavnosti iz priloge XI.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil
naročnik:
JN/0P-11/2004-Ident
82731.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izkop jarka za položitev zemeljskega 20
kv kabla od RTP Škofja Loka – RTP Železniki.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dela se bodo izvajala na
kablovodni trasi od RTP Škofja Loka preko
Soteske do RTP Železniki.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
ne.

II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:

II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zemeljska dela – izkop jarka za položitev energetskega kabla v skupni dolžini 20 km.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: dela se bodo pričela predvidoma
po podpisu pogodbe in morajo biti zaključena najkasneje do 15. 4. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3,500.000 SIT – če je ponudba podana za celoto; v višini 1,650.000 SIT – če
je ponudba podana samo za 1. sklop; v višini 1,850.000 SIT – če je ponudba podana
samo za 2. sklop;
– 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 določbe, ki te pogoje vključujejo: plačilo na podlagi mesečnih situacij
do višine 90% pogodbene vrednosti in končne situacije v višini 10%.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: pogoji za vrednotenje sposobnosti skladno z 42. členom ZJN-1A.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo o registraciji pri pristojnem
organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– dokazilo, da ni v stečajnem postopku,
postopku prisilne poravnave, likvidacijskem
postopku ali drugem postopku, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: zahteva se podatke o boniteti poslovanja ponudnika
BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2003,
oziroma bilanco stanja in izkaz poslovnega
izida za leta 2001, 2002, 2003.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tri potrjene reference za podobne objekte, kot je razpisani za gradnjo kabelske
zemeljske infrastrukture, v obdobju od 1. 1.
2002 dalje,
– ponudnik mora izpolnjevati delovne in
tehnične pogoje in imeti 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,
– ponudnik mora imeti kadrovsko strukturo, ki izpolnjuje pogoje za razpisana dela
po Zakonu o graditvi objektov,
– odgovorni vodja del mora imeti reference na podobnih objektih, kot je razpisani in
znanje slovenskega jezika.
III.2.1.4) Drugi podatki: ogled trase bo
organiziran dne 13. 10. 2004.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.

IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Ident 82731.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 10. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo se izvede
na TRR naročnika 25100-9700516198 –
Probanka Maribor.
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti osebno na sedežu naročnika (soba 212)
vsak dan med 9. in 13. uro s predhodno
enodnevno najavo po tel. 04/208-36-89
(Peter Kovačič) ali po telefaksu 04/208-36-00
in plačilom stroškov. Pred dvigom razpisne
dokumentacije ponudnik dostavi potrdilo o
plačilu in ID številko.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 10. 2004 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki so dali svoje ponudbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 10. 2004
ob 10.30; v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a,
sejna soba II/nadstropje naročnika Elektro
Gorenjske, d.d., Kranj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: dodatne informacije ponudniki lahko dobijo vsak dan od
9. do 13. ure na tel. 04/208-36-23 za splošna vprašanja (Jasna Levc Uršič),
04/208-36-34 za tehnično strokovna vprašanja (Franci Malenšek).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 9. 2004.
Elektro Gorenjska, d.d.

Storitve
Št. 87/3901/2004
Ob-25922/04
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:
Boris Lagler, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
++386/1/474-39-01,
faks ++386/1/474-39-02, elektronska pošta:
boris.lagler@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: Anka Jamnik, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-39-01,
faks ++386/1/474-39-02, elektronska pošta:
anka.jamnik@eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot
v I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 118/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup informacijskega sistema za nad-
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zor in upravljanje aktivne telekomunikacijske opreme – 1. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: RTP Kleče.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 75 od oddaje naročila.
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.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru skupnega nastopanja večih ponudnikov bo naročnik z izbrano
skupino ponudnikov sklenil pogodbo, v tem
primeru mora biti v ponudbeni dokumentaciji predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: sklep št.
118/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 11. 2004.
Cena: 6.000 z DDV SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega naročila na
TRR št. 02924-0017900956, sklic št. 118/
2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 11. 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; 3. 11. 2004
ob 10. uri, Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, IV. nadstropje, dvorana D.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 9. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Št. 022653
Ob-26143/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Franc Vizjak,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1/58-08-333, faks +386/(0)1/58-08-302, elektronska pošta: fvizjak@vo-ka.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 6a.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 34 naba/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: objekti v lasti JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: zavarovanje premoženja
in premoženjskih interesov.
3) Obseg ali količina: zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov za obdobje treh let.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov za obdobje treh let.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: registracija podjetja, ki
mora izkazovati da je podjetje registrirano
za opravljanje razpisanih storitev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti in lastna izjava.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1/P in potrdilo Davčnega urada.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: predpisi s področja zavarovalništva.
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. višina premije,
2. reference,
3. razmerje med tehničnimi rezervacijami in čistimi prihodki,
4. izid premoženjskih zavarovanj,
5. ISO 9001.
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V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 34 naba/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 11. 2004; dvig
možen od 4. 10. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR:
06000-0000112043 pri Banki Celje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 11. 2004 do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo imeti pooblastila podjetja.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 11. 2004
ob 8. uri; Vodovodna c. 90, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 9. 2004.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija d.o.o.

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Št. 17122-03-403-23/2004/8 Ob-25733/04
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: 403-23/2004.
II.5) Kratek opis: dobava opreme za
zaslišanje, in sicer:
– sklop 1 – DVD video snemalne – predvajalne naprave,
– sklop 2 – video kamere,
– sklop 3 – stativi za video kamere z
možnostjo upravljanja kamere,
– sklop 4 – mikrofoni kondenzatorski,
– sklop 5 – televizorji,
– sklop 6 – digitalne avdio snemalne
naprave,
– sklop 7 – kabli,
– sklop 8 – mediji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,833.333,33 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori-
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tev: javno naročilo št. 403-23/2004 (za sklope: 1, 2, 6 in 7): A.C.S. d.o.o. Ljubljana,
kontaktna oseba: Dušan Kranjc, Celovška c.
108, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/
500-15-88, faks +386/1/500-15-81, elektronska pošta: info@acs-lj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 25,746.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 403-23/2004 (za sklope: 3, 4 in 8): Pego Magnetic d.o.o.,
kontaktna oseba: Pavle Gorišek, Nove
fužine 43, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/546-50-00, faks +386/1/546-50-01,
elektronska pošta: pego@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 4,553.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 403-23/2004 (za sklop:
5): Medis d.o.o., kontaktna oseba: Bojan
Cestar, Brnčičeva 1, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/563-40-24, faks +386/1/
563-40-20, elektronska pošta: bojan.
cestar@medis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 3,759.200 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-23/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 25 z dne 19. 3.
2004, Ob-6959/04.
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: 21. 9. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-25734/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., kontaktna oseba: Anton Žagar,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-07, faks 01/300-99-01,
internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30241000-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4/2004-DARS.
II.5) Kratek opis: nabava računalniške
strojne opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 74,600.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena ali:
ponudbena cena, rok dobave, garancijska
doba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Skupina Atlantis d.o.o., kontaktna oseba: Nenad Šutanovac, Parmova 51, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/589-52-20,
faks +386/1/589-52-30, internetni naslov:
http://www.atlantis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena sklop 2: 3,188.640 SIT,
sklop 3: 2,382.030 SIT.
Razpisa za sklopa 1 in 4 se nadaljujeta
po postopku s pogajanji brez predhodne
objave, v skladu z določilom 1. točke tretjega odstavka 20. člena ZJN-1-UPB1.
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:
27. 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, Ob-16260/04 z
dne 11. 6. 2004; TED: 2004/S 117-098724 z
dne 17. 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: 21. 9. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 404-08-410/2004-9
Ob-25735/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna oseba: Jože Mokorel, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11,
faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si, internetni naslov:
www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 246/2004-PSP, nakup mobilnih radijskih postaj.
II.5) Kratek opis:
1. sklop: nakup mobilnih radijskih postaj.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 5,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 246/2004-PSP:
1. sklop: Unistar LC d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba: Miran Boštic, Kotnikova 32,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-55-523,
faks 01/47-55-600, elektronska pošta: razpisi@unistarlc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – vrednost pogodbe:
6,301.292,48 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: 404-08-410/2004.

VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 9. 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: 21. 9. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Št. 17122-08-403-25/2004
Ob-25736/04
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: 403-25/2004.
II.5) Kratek opis: dobava mikrovalovnih
linkov nizkih kapacitet in izvedba šolanja
za ponujeno opremo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,166.666,66 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 403-25/2004:
3 TECH d.o.o., kontaktna oseba: Žarko
Lenardič, Brnčičeva 13, 1231 Ljubljana –
Črnuče, Slovenija, tel. +386/1/540-81-89,
faks +386/1/540-81-89, elektronska pošta:
zlenardic@3tech.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 20,813.400 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-25/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 4. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 25 z dne 19. 3.
2004, Ob-6939/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 9. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-25892/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunalno podjetje Vrhnika d.d., kontaktna
oseba: Jožica Rupnik, Pot na Tojnice 40,
1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/750-50-62,
faks 01/755-20-13, elektronska pošta: kpv.
analize@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/11-03/04.
II.5) Kratek opis: zvonasti poliestrski
zabojniki za ekološke otoke.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 31,798.950 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 40 točk,
– ustreznost tehničnim zahtevam –
20 točk,
– življenjska doba – 10 točk,
– garancijska doba – 10 točk,
– plačilni pogoji – 10 točk,
– dobavni pogoji – 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/11-03/04: ponudnika nismo izbrali, ker so vse tri pravočasno prispele ponudbe bile nepravilne.
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: 1/11-03-04.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3 (vse so
bile nepravilne).
VI. 5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.; Uradni list RS, št. 84 z dne 30. 7.
2004, Ob-20762/04.
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: 24. 9. 2004.
Komunalno podjetje Vrhnika d.d.
Ob-25893/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunalno podjetje Vrhnika d.d., kontaktna
oseba: Zalaznik Frančišek, Pot na Tojnice
40,
1360
Vrhnika,
Slovenija,
tel.
01/750-50-62, faks 01/755-20-13, elektronska pošta: kpv.analize@siol.net.
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: 1/11-02/04.
II.5) Kratek opis: vozilo s troosno šasijo za kotalni prekucnik za prevoz komunalnih odpadkov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 40 točk,
– ustreznost tehničnim zahtevam –
30 točk,
– plačilni pogoji – 10 točk,
– dobavni pogoji – 15 točk,
– servis – 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/11-02/04: TT-Trgotehna
d.o.o., kontaktna oseba: Iztok Grandič, Sermin 7a, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/663-64-00, faks 05/639-54-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 26,160.000 SIT.
Valuta: 46 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/11-02/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2 (ena je
bila nepravilna).
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 84 z dne 30. 7.
2004, Ob-20869/04.
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: 24. 9. 2004.
Komunalno podjetje Vrhnika d.d.
Ob-25897/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Krško, kontaktna oseba: Ljudmila Raušl, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Slovenija, tel. 07/49-81-100, faks 07/49-22-221,
elektronska pošta: Obcina.krsko@krsko.si,
internetni naslov: www.krsko.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
ekstra lahkega kurilnega olja za potrebe
javnih zavodov v Občini Krško za šolski
leti 2004/2005 in 2005/2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 49,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: Petrol d.d. Ljubljana, kontaktna oseba:
Gregor Gerjevič, Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana, Slovenija, tel. 07/37-30-218, faks
07/37-30-208, elektronska pošta: Gregor.
gerjevic petrol.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): najnižja ponudba 53,302.850
SIT, najvišja ponudba 53,491.280 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:
4. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-11199/04 z dne 30. 4. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 9. 2004.
Občina Krško
Ob-25928/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l., kontaktna
oseba: Romana Georgijevič, Ul. 15. maja 4,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-33-700 in
05/66-33-704, faks 05/66-33-706, elektronska
pošta:
romana.georgijevic@komunalakoper.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: predmet javnega
naročila je nakup vozil, ki tvorijo skupaj en
sklop:
– 1 kos smetarsko vozilo za odvoz odpadkov,
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– 2 kosa tovorno vozilo – kesonar,
– 1 kos tovorno vozilo – kiper.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 44,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
1. ceno,
2. dobavni rok,
3. moč motorja,
4. koristno nosilnost,
5. plačilne pogoje,
6. dosežen navor.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 370-JNVV/B-2004: AC Intercar d.o.o. Ljubljana, PSC Koper, kontaktna oseba: Aleš Golja, Vojkovo nabrežje 32,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-31-200.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 35,274.000 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:
14. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 74 z dne 9. 7. 2004,
Ob-18565/04.
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: 24. 9. 2004.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
Št. 025-24/2004
Ob-25929/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za gozdove Slovenije, kontaktna oseba:
Bojan Vintar, Večna pot 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/470-00-51, faks
+386/1/423-53-61, elektronska pošta: bojan.vintar@zgs.gov.si, internetni naslov:
www.gov.si/zgs/.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis:
– sklop 1: feromonske vabe za velikega smrekovega lubadarja (Ips typographus L.),
– sklop 2: feromonske vabe za malega
smrekovega lubadarja (Pytiogenes chalchographus L.).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 39,960.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena (40),
2. odzivni čas (5),
3. kakovost (55).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 24 – sklop 1 in 2: M Plus
d.o.o., kontaktna oseba: Miran Podlesnik,
Jezdarska ulica 22, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/331-85-52, faks 02/331-85-54, elektronska pošta: m.plus@siol.net, internetni naslov: http://www.mplus.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (brez
DDV): 40,898.370 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 025-23/04 – 15861/04 z dne 11. 6.
2004 + popravek: 025-24/04 –16589/04 z
dne 18. 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: 24. 9. 2004.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-25947/04
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:
30.24.82.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-039/2004-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nakup licenc Oracle in
podpora ter nove verzije licenc Oracle.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,151.633,02 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-039/2004-E-ODP/B:
MAOP d.o.o. Ljubljana, kontaktna oseba:
Marko Mugerle, Moškričeva 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/54-25-313, faks
01/54-24-328, elektronska pošta: Marko.
mugerle@maop.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,151.633,02 SIT (z
DDV); najnižja ponudba 14,151.633,02 SIT,
najvišja ponudba 16,641.815,04 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu
določil
naročnik:
RTV-039/2004-E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 77 z dne 16. 7. 2004,
Ob-19256/04.
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: 24. 9. 2004.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-25960/04
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.
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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 predmet, glavni besednjak:
33.20.00.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-042/2004-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nakup analizatorja antenskih sistemov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 7,500.000 SIT (z DDV).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ekonomska cena,
– garancija.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-042/2004-E-ODP/B:
Elsinco d.o.o., kontaktna oseba: Zvonimir
Unijat, Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/432-62-77, faks 01/231-73-97,
elektronska pošta: ofﬁce@elsinco.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 7,288.652,16 SIT (z DDV).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu
določil
naročnik:
RTV-042/2004-E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 30.
8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 87 z dne 6. 8. 2004,
Ob-21310/04.
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: 24. 9. 2004.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 473/04
Ob-26064/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Služba za javna naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks 00386/1/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup 6 RTG aparatov
vključno z adaptacijo prostorov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 191,583.333,33 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. končna ponudbena vrednost za sklop
– 70%,
2. letni stroški preventivnega in servisnega vzdrževanja – 30%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 40/03-1. sklop: konvencionalni slikovni in tomografski aparat za potrebe skeletne diagnostike na centralnem
delu KIR vključno z adaptacijo prostora:
Mollier d.o.o., kontaktna oseba: Roman Šumak, Opekarniška cesta 3, 3000 Celje, Slovenija, tel. 00386/3/428-84-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 25,561.185,30 SIT.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 40/03-5. sklop: digitalni
mobilni diaskopski aparat s C-lokom za potrebe operacijskega oddelka v CUB-u: Mollier d.o.o., kontaktna oseba: Roman Šumak,
Opekarniška cesta 3, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 00386/3/428-84-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,388.800 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1. sklop: 2,
2. sklop: 2, 3. sklop: 1, 4. sklop: 1, 5. sklop:
3, 6. sklop: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; 677/03-Ob-105820 z dne
14. 11. 2003.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik za sklope 2,
3, 4 in 6 izbora ni opravil, ker za navedene
sklope ni prejel nobene pravilne ponudbe.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 9. 2004.
Klinični center Ljubljana
Št. 474/04
Ob-26065/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, kontaktna oseba:
Služba za javna naročila, Zaloška cesta 2,
1525
Ljubljana,
Slovenija,
faks
00386/1/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup respiratorjev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 48,300.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. končna ponudbena vrednost za sklop
– 95%,
2. stroški preventivnega in servisnega
vzdrževanja – 5%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11/04 – 1. sklop: respirator
z aparatom za dovajanje in monitoring dušikovega monoksida: Medicotehna d.o.o.,
kontaktna oseba: Vojko Zakrajšek, Zadobrovška cesta 42A, 1260 Ljubljana, Slovenija,
tel. 00386/1/529-15-43.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,242.479,36 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11/04 – 2. sklop: respirator
6 kosov: Draeger Slovenija d.o.o., kontaktna
oseba: Marko Žigon, Nadgoriška cesta 19,
1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija, tel.
00386/1/561-22-63.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 27,311.451,84 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. sklop: 9. 8. 2004;
2. sklop: 3. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb:
1. sklop: 5,
2. sklop: 6.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 123/04 – Ob-6545/04 z dne 12. 3.
2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 9. 2004.
Klinični center Ljubljana
Št. 475/04
Ob-26066/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, kontaktna oseba:
Služba za javna naročila, Zaloška cesta 2,
1525
Ljubljana,
Slovenija,
faks
00386/1/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup in montaža dvigala
vključno z demontažo obstoječega ter
potrebnimi GOI deli.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,800.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 39/04: Caster dvigala
d.o.o., kontaktna oseba: Alojz Klaneček,
Prežihova ulica 13, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
00386/2/788-52-36.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,666.666,67 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.7) Drugi podatki: javno naročilo je
bilo izvedeno po postopku s pogajanji brez
predhodne objave na podlagi 2. točke prvega odstavka 20. člena Zakona o javnih
naročilih.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 9. 2004.
Klinični center Ljubljana
Ob-26124/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Institut »Jožef Stefan«, kontaktna oseba: Štefka Lavrič, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 477-33-54, faks 423-22-05,
elektronska pošta: stefka.lavric@ijs.si, internetni naslov: http:www.ijs.si/.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 13/04.
II.5) Kratek opis: NMR MAGET
AS400/89.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,146.160 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:
(f) zadevni proizvodi se proizvajajo izključno za raziskovalne, poskusne, študijske
ali razvojne namene pod pogoji, ki so navedeni v Direktivi (samo za dobave blaga).

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9/04: Oxford Instruments,
Tubney Woods, OX13 5QX, Abingdon Oxon,
Anglija, telefon 44/1865-393-200, faks
44/1865-393-333, elektronska pošta: info.
ri@oxinst.so.uk,
internetni
naslov:
www.oxford-instruments.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 24,146.160 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: 13/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 9. 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: 24. 9. 2004.
Institut »Jožef Stefan«
Ob-26125/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Institut »Jožef Stefan«, kontaktna oseba: Štefka Lavrič, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-33-54, faks 01/423-22-05,
elektronska pošta: stefka.lavric@ijs.si, internetni naslov: http:www.ijs.si/.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 7/04.
II.5) Kratek opis: optični merilni sistem
za analizo gibanja, subvencionirana s
strani MŠZŠ v okviru paketa XI, zap. št.
276,0.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,180.500 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:
(f) zadevni proizvodi se proizvajajo izključno za raziskovalne, poskusne, študijske
ali razvojne namene pod pogoji, ki so navedeni v Direktivi (samo za dobave blaga).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7/04: BTS Bioengineering,
Viale Forlanini 36, 20024 Garbgnate Milanese, Italy, tel. 390299514549, faks
390299514599, elektronska pošta: bts@bts.
it, internetni naslov: www.bts.it.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,180.150 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: 7/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
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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: 24. 9. 2004.
Institut »Jožef Stefan«
Ob-26127/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Institut »Jožef Stefan«, kontaktna oseba: Štefka Lavrič, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-33-54, faks 01/423-22-05,
elektronska pošta: stefka.lavric@ijs.si, internetni naslov: http:www.ijs.si/.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 12/04.
II.5) Kratek opis: masni spektrometer,
subvencionirana s strani MŠZŠ v okviru
paketa XI, zap. št. 284,0.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 48,555.392 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:
(f) zadevni proizvodi se proizvajajo izključno za raziskovalne, poskusne, študijske
ali razvojne namene pod pogoji, ki so navedeni v Direktivi (samo za dobave blaga).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12/04: Chemass d.o.o.
Merilni sistemi, kontaktna oseba: Miran Žalec, Baznikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/427-75-60, elektronska pošta: info@chemass.si,
internetni
naslov:
http://www.chemass.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 48,555.392 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: 12/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 9. 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: 24. 9. 2004.
Institut »Jožef Stefan«
Ob-26129/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Institut »Jožef Stefan«, kontaktna oseba: Štefka Lavrič, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 477-33-54, faks 422-32-205,
elektronska pošta: stefka.lavric@ijs.si, internetni naslov: http:www.ijs.si/.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 9/04.
II.5) Kratek opis: sistem za vizualizacijo
gelov in drugih vzorcev – subvencionirane s strani MŠZŠ v okviru paketa
XII/136,0.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,885.287 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:
(f) zadevni proizvodi se proizvajajo izključno za raziskovalne, poskusne, študijske
ali razvojne namene pod pogoji, ki so navedeni v Direktivi (samo za dobave blaga).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9/04: LKB d.o.o, Poljanski
nasip 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
280-07-08, faks 280-07-28, elektronska
pošta: ofﬁce.si@lkb.at.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 24,885.287 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: 9/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 9. 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: 24. 9. 2004.
Institut »Jožef Stefan«
Ob-26131/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Institut »Jožef Stefan«, kontaktna oseba: Štefka Lavrič, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 477-33-54, faks 422-32-205,
elektronska pošta: stefka.lavric@ijs.si, internetni naslov: http:www.ijs.si/.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 11/04.
II.5) Kratek opis: tipalni mikroskop in
risalnik s spremljajočo opremo – subvencionirane s strani MŠZŠ v okviru paketa
XII/139,0.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,664,000 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:
(f) zadevni proizvodi se proizvajajo izključno za raziskovalne, poskusne, študijske
ali razvojne namene pod pogoji, ki so navedeni v Direktivi (samo za dobave blaga).
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9/04: Veeco Instruments,
11 Rue Marie Poussepin, F-91412 Dourdan,
Francija,
tel.
33-1-64593520,
faks
33-1-64597222,
elektronska
pošta:
spm@ntmdt.ru, internetni naslov: http:
www.ntmdt.ru.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 35,664.000 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: 11/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 9. 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: 24. 9. 2004.
Institut »Jožef Stefan«
Ob-26133/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Institut »Jožef Stefan«, kontaktna oseba:
Branka Rapoša, Jamova 39, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/477-33-31,
faks
01/423-22-05, elektronska pošta: branka.
raposa@ijs.si, internetni naslov: http:
www.ijs.si/.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 15/04.
II.5) Kratek opis: laboratorijska izostatska stiskalnica, subvencionirana s strani
MŠZŠ v okviru paketa XII, zap. št. 112,0.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,431.020,10 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:
(f) zadevni proizvodi se proizvajajo izključno za raziskovalne, poskusne, študijske
ali razvojne namene pod pogoji, ki so navedeni v Direktivi (samo za dobave blaga).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 15/04: Flow Autoclave Systems, Inc., 3721 Corporate Drive, OH
43231 Columbus, USA, tel. 6148912732,
faks 6148914568, internetni naslov:
www.ﬂowae.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,431.020,10 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 15/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 9. 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: 24. 9. 2004.
Institut »Jožef Stefan«

Gradnje
Ob-25737/04
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: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-040/2004-1L-ODP/G.
II.5) Kratek opis: gradbena dela na objektih RTV Slovenija – obnova stavb.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 61,200.000 SIT (z DDV).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ekonomska cena – 80 točk,
– cena dela v nočnem času, ob nedeljah
in praznikih – 11 točk,
– odzivni čas ponudnika – 9 točk.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu
določil
naročnik:
RTV
040/2004-1L-ODP/G.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 80 z dne 23. 7. 2004;
Ob-20336/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročilo ni bilo dodeljeno, ker je prispela le ena nepravilna
ponudba.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 9. 2004.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-25782/04
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: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-049/2004-1L-POG/G.
II.5) Kratek opis: gradbena dela na objektih RTV Slovenija – obnova stavb.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 61,200.000 SIT z DDV.
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: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ekonomska cena – 80 točk,
– cena dela v nočnem času, ob nedeljah
in praznikih – 11 točk,
– odzivni čas ponudnika – 9 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-049/2004-1L-POG/G:
IVEK d.o.o., kontaktna oseba: Sambolec
Ivan, Vrečarjeva 20a, 1291 Škoﬂjica, Slovenija, tel. 01/366-64-01, faks 01/366-64-01.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 61,200.000 SIT z DDV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu
določil
naročnik:
RTV
049/2004-1L-POG/G.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 80 z dne 23. 7.
2004, Ob-20336/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik je izvedel
postopek s pogajanji, ker je v odprtem postopku prejel samo eno nepravilno ponudbo.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 9. 2004.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 354-1/02
Ob-25783/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Metlika, kontaktna oseba: Danica Puljak, Jože Nemanič, Mestni trg 24,
8330 Metlika, Slovenija, tel. 07/306-31-00,
faks 07/363-74-02, elektronska pošta: obcina.metlika@siol.net, internetni naslov:
www.metlika.si.
I.2) 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): 502,3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-3/04.
II.5) Kratek opis: izvedba raziskovalno-kaptažne vrtine MET-1.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 66,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila so bila opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega izvajalca
gradnje: št. JN-3/04: GZL Geoprojekt, d.d.,

kontaktna oseba: Sergej Perbil, univ. dipl.
inž. rud., Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/524-90-80,
faks 01/524-90-84, elektronska pošta: info@gzl-geoprojekt.si,
internetni
naslov:
www.gzl-geoprojekt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 68,495.000 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: 22. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 84 z dne 30. 7.
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: 23. 9. 2004.
Občina Metlika
Ob-25895/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Naklo, kontaktna oseba: Ivan Fic, Glavna cesta 24, 4202 Naklo, Slovenija, tel.
04/277-11-00, faks 04/277-11-11, elektronska pošta: obcina.naklo1@siol.net, internetni naslov: www.naklo.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): skupina 502,6.
II.5) Kratek opis: izgradnja sekundarnega fekalnega kanalizacijskega omrežja v
naselju Podreber-Naklo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno – 80 točk
– reference – 15 točk,
– ﬁnančna usposobljenost – 4 točke,
– kakovost strokovnega kadra – 1 točka.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 02/04: Cestno podjetje
Kranj, d.d., kontaktna oseba: Stane Remic,
dipl. inž. grad., Jezerska cesta 20, 4000
Kranj, Slovenija, tel. 04/280-60-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 67,340.324,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 77 z dne 16. 7. 2004,
Ob-19794/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 9. 2004.
Občina Naklo
Ob-25924/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Cerknica, kontaktna oseba: Irena Zalar,

Št.

107 / 1. 10. 2004 /

Stran

6713

Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, Slovenija,
tel. 01/70-90-610, faks 01/70-90-633, elektronska pošta: Info@cerknica.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): 50 501, 50 503.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 05/2004.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija in
dograditev Kulturnega doma Cerknica
1. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 43,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena – 60 točk,
2. plačilni pogoji – 15 točk,
3. reference – 15 točk,
4. garancijski roki – 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 05/2004: Gradišče Cerknica, d.o.o., kontaktna oseba: Milan Sernel,
Cesta 4. maja 80, 1380 Cerknica, Slovenija,
tel. 01/70-90-800, faks 70-91-436, elektronska pošta: Info@gradisce.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 41,704.848 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-21292/04, stran 5396 z dne 6.
8. 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: 24. 9. 2004.
Občina Cerknica
Ob-25925/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, kontaktna oseba:
Janez Urh, tel. 01/471-25-75 Ivan Bošković,
tel. 01/471-21-03, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-26-01,
faks 01/471-16-37.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-831/04-ODP.
II.5) Kratek opis: izvedba investicijsko
vzdrževalnih del »Prenova službenih stanovanj v Ljubljani«.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS-831/04-ODP: 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.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva-
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la (brez DDV): vrednost pogodbe je
74,947.427,90 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-15954/04 z dne 11. 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: 24. 9. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Št. 110-1/04
Ob-26115/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje;
Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 502,2.
II.4) OZNAKA javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00210.
II.5) Kratek opis: AC Podtabor – Naklo:
izvedba kamnite zložbe v betonu pri viaduktu Lešnica, sanacija brežine nad Tržiško Bistrico in regulacija Struge Tržiške
Bistrice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 410,000.000 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:
(h) skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so skladni z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: SCT d.d., Ljubljana,
Slovenska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 428,300.773 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2004/00210.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 8. 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: 24. 9. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-26120/04
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 Ljub-
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ljana, 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: AC Slivnica – Pesnica,
pododsek AC Zrkovska – Pesnica od km
10+847 do km 17+150; deviacije 10-3,
1-11: Vodole – Dragučeva I.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1.050,000.000 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. 2004/00082: J.V. NGR d.d.
+ CP Maribor d.d. + SGP Pomgrad d.d.,
Miklavška c. 82, 2311 Hoče.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.220,400.000 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: 2004/00082.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 27.
7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 61/04 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: 24. 9. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-26260/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Bovec, kontaktna oseba: Cecilija Ostan,
Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, Slovenija, tel. 05/384-19-00, faks 05/384-19-15,
elektronska pošta: obcina.turizem@bovec.
si, internetni naslov: www.bovec.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izgradnja komunalne
opreme za Obrtno cono Bovec.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 101,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 403-08-03/04-1: SGP Zidgrad Idrija d.d., kontaktna oseba: Dušan
Štucin, Vojkova 8, 5280 Idrija, Slovenija, tel.
05/372-78-00, faks 05/377-10-14, elektronska pošta: boris.ferjancic@sgpzidgrad.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena (vrednost pogodbe)
92,858.611,06 SIT; najnižja ponudba
92,858.611,06 SIT, najvišja ponudba
95,980.352,34 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: delež: 36,2%.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 296-414-05/2004-14,
JN 403-08-03/04-1.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 84 z dne 30. 7. 2004,
Ob-21045/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 9. 2004.
Občina Bovec

Storitve
Ob-25738/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Slovenj Gradec, kontaktni
osebi: Tanja Jeromel, Špela Pruš, Šolska
ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel.
02/88-12-111, faks 02/88-12-118, elektronska pošta: Info@slovenj-gradec.si, internetni naslov: www.slovenj-gradec.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 2.
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: 64-6/2004.
II.5) Kratek opis: prevozi učencev
osnovnih šol v Mestni občini Slovenj
Gradec za šolsko leto 2004/05, 2005/06,
2006/07.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 270,000.000 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:
Koratur d.d., kontaktna oseba: Lužnik Marjan, Perzonali 48, 2391 Prevalje, Slovenija,
tel. 02/82-31-191, faks 02/82-31-489, elektronska pošta: info@koratur.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 345.706 SIT/dan.
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:
Drago Korošec s.p., kontaktna oseba: Drago Korošec, Podgorje 48a, 2381 Podgorje
pri Slovenj Gradcu, Slovenija, tel.
041/649-817, faks 02/88-38-661, elektronska pošta: Drago.korosec@netsi.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 30.223 SIT/dan.
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:
Prevozništvo – Miki, Milan Merzdovnik s.p.,
kontaktna oseba: Milan Merzdovnik, Mislinjska Dobrava 114a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, Slovenija, tel. 02/88-31-620,
faks 02/88-31-621.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 54.000 SIT/dan.
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: Prevozi in storitve – Sovinc, Sovinc
Marjan s.p., kontaktna oseba: Marjan Sovinc, Zg. Razbor 21, 2381 Podgorje pri
Slovenj
Gradcu,
Slovenija,
tel.
02/88-29-346, faks 02/88-29-346, elektronska pošta: Sovinc64@volja.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 24.450 SIT/dan.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 64, Ob-15836/04 z
dne 11. 6. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.7) Drugi podatki: pogodba je sklenjena za šolsko leto 2004/05, 2005/06 in
2006/07.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 9. 2004.
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-25739/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Spekter d.o.o., kontaktna oseba: Marko
Končina, Trg revolucije 7, 1430 Trbovlje,
Slovenija,
tel.
03/56-33-026,
faks
03/56-33-026, elektronska pošta: Spekter.
trbovlje@siol.net,
internetni
naslov:
http://www.spekter-trbovlje.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01/2004.
II.5) Kratek opis: izvedba vzdrževalnih
del v večstanovanjskih objektih na območjih občin Trbovlje in Zagorje ob
Savi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 211,000.000 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:
AQUA Hase Osmanovič s.p., kontaktna oseba: Hase Osmanovič, Valvazorjeva 23,
1411, Izlake, Slovenija, tel. 041/624-028.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 40,000.000 SIT – vodovodna dela.
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:
Elektro Potočnik d.o.o., kontaktna oseba:
Potočnik Ivo, Trg revolucije 26, 1420, Trbovlje, Slovenija, tel. 041/612-504, faks
03/56-32-233.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva-

la (brez DDV): cena 18,000.000 SIT elektroinstalacijska dela.
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:
EVJ Elektroprom d.o.o., kontaktna oseba:
Kovač Anton, Juratovec Alojz, Loke 22,
1412, Kisovec, Slovenija, tel. 03/56-57-150,
faks 03/56-71-488.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 18,000.000 SIT – elektroinstalacijska dela, 40,000.000 SIT – vodovodna dela.
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:
Jager Silvo s.p., kontaktna oseba: Jager
Silvo, Knezdol 34, 1420, Trbovlje, Slovenija,
tel. 041/409-538.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 18,000.000 SIT elektroinstalacijska dela.
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:
Crnovršanin Safet s.p., kontaktna oseba:
Crnovršanin Safet, Prečna pot 13, 1410, Zagorje ob Savi, Slovenija, tel. 03/56-64-258.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 60,000.000 SIT – slikopleskarska, tlakarska in keramičarska dela.
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:
Milan Rozinger s.p., kontaktna oseba: Milan
Rozinger, Partizanska cesta 37, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel. 041/662-948.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 20,000.000 SIT – zidarska
dela, 60,000.000 SIT – slikopleskarska, tlakarska in keramičarska dela.
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:
AHAC A & R d.o.o., kontaktna oseba: Ahac
Anton, Kolonija 1. maja 7, 1420 Trbovlje,
Slovenija, tel. 041/621-983.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 28,000.000 SIT – krovsko-kleparska dela, 20,000.000 SIT – zidarska dela, 45,000.000 SIT – mizarska (PVC)
dela.
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:
Valter Satler s.p., kontaktna oseba: Marko
Sorčič, Mestni trg 18, 3410 Slovenske Konjice, Slovenija, tel. 031/755-833.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 45,000.000 SIT – mizarska
(PVC) dela.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Vezaj in vezaj d.n.o., kontaktna oseba: Vezaj Ashim, Polje 4, 1410 Zagorje ob Savi,
Slovenija, tel. 041/785-873.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 20,000.000 SIT – zidarska
dela.
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:
IBT PIN d.o.o., kontaktna oseba: Šipek
Franc, Gimnazijska c. 16, 1420 Trbovlje,
Slovenija, tel. 040/696-955.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 45,000.000 SIT – mizarska
(les) dela.
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: 01/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 13.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 66 z dne 18. 6.
2004, Ob-16572/04.
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: 21. 9. 2004.
Spekter d.o.o.
Ob-25896/04
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: Jadranko Medak, Dunajska c.
48, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 478-71-82,
elektronska pošta: Jadranko.medak@gov.si,
internetni naslov: http.//www.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 311-02-25/2004.
II.5) Kratek opis: ukrepi in postopki za
zagotovitev zanesljive oskrbe z električno energijo v Republiki Sloveniji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 23,970.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ponudbena cena,
trajanje razpisanih nalog, reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega ponudnika storitev: Korona d.d., kontaktna oseba:
dr. Boštjan Strmčnik, Cesta v Mestni log
88A, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 23,970.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): 11,362.500 SIT. Delež: 47,4%.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 311-02-25/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; v Uradnem listu RS, št. 70 z dne
28. 6. 2004, Ob-17203/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 9. 2004.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Ob-25899/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Krško, kontaktna oseba: Ljudmila Raušl, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Slovenija, tel. 07/49-81-100, faks 07/49-22-221,
elektronska pošta: Obcina.krsko@krsko.si,
internetni naslov: www.krsko.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 2.
II.5) Kratek opis: opravljanje prevozov
učencev v osnovne šole Občine Krško v
letih 2004/2005, 2005/2006 in 2006/2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 300,000.000 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:
Izletnik Celje d.d., kontaktna oseba: Darko
Šafarič, Aškerčeva 20, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-34-00, faks 03/548-50-13,
elektronska pošta: Izletnik@izletnik.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 294,694.816 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-11197/04 z dne 30. 4. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 9. 2004.
Občina Krško
Št. 601-16/04
Ob-25923/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Tišina, kontaktna oseba: Mateja Krizmanič Telkeš, Tišina 4, 9251 Tišina, Slovenija, tel. 02/539-17-10, faks 02/539-17-11,
elektronska pošta: obcina@tisina.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: prevozi šolskih otrok
v Občini Tišina v šolskem letu
2004/2005.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
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– ceno 70%,
– reference 30%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2/04: Avtobusni promet
Murska Sobota d.d., kontaktna oseba: Vesna Rebrica, Bakovska 29a, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, tel. 02/530-16-00, faks
02/530-16-13, elektronska pošta: tajnistvo@apms.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 51.424 SIT/dan; najnižja ponudba 51.424 SIT/dan, najvišja ponudba 71.474,65 SIT/dan.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-21203/04 z dne 6. 8. 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: 23. 9. 2004.
Občina Tišina
Ob-25961/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
DARS d.d., kontaktna oseba: Andrej Vovk,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, Slovenija, tel.
+386/1/300-99-25, faks +386/1/300-99-37,
internetni naslov: http://www.dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 12.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74231122-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/2004-DARS.
II.5) Kratek opis: opravljanje strokovnih in svetovalnih storitev na področju
upravljanja in vzdrževanja avtocest in hitrih cest, s katerimi upravlja DARS d.d.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 700,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 4 – izredni prevozi:
Slovenska cestna podjetja d.o.o., kontaktna
oseba: Marko Marok, Dunajska 56, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/234-00-26,
faks +386/1/234-00-52, elektronska pošta:
info@scp.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,600.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 5 – komuniciranje in
strateški marketing: Pristop d.o.o., kontaktna oseba: Dejan Verčič, Trubarjeva cesta
79, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 48,960.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 6 – obnovitvena
dela: DDC, svetovanje inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Saša Kovačič, Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/
306-81-00, faks +386/1/306-81-01, elektronska pošta: ddc@dd-ceste.si, internetni
naslov: http://www.dd-ceste.si.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 315,000.000 SIT.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/2004-DARS.
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. 61 z dne 4. 6. 2004,
Ob-15055/04; TED: 2004/S 107-088664 z
dne 3. 6. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: javni razpis za sklope 1, 2 in 3 se ponovi.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 9. 2004.
DARS, d.d.
Št. 110-1/04
Ob-26117/04
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.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00062.
II.5) Kratek opis: izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji avtocest v
Republiki Sloveniji za HC Škoﬁje – Srmin; od km 0,000 do km 1,660.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 26,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Tehnični del: – izkušnje ponudnika, –
ostala oprema in akreditacija laboratorijskih
preiskav po SIST EN ISO/ IEC 17025.
Finančni del: – cena, določena iz ponudbenega predračuna.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva
12, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 34,996.487 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: 27.
7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 61/2004 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: 24. 9. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-26119/04
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 Ljub-
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ljana, 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.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00070.
II.5) Kratek opis: izvedba postavitev
cestno vremenskih postaj.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 42,000.000 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:
Pivk d.o.o., Jalnova ul. 19, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 24,492.312 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 35 z dne 9. 4.
2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 9. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-26121/04
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.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2003/00487.
II.5) Kratek opis: izvajanje strokovno-tehničnih svetovalnih storitev pri
gradnji in vzdrževanju AC v Republiki
Sloveniji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– strokovna usposobljenost ponudnika,
– cena ponudbe,
– izkušenost in zanesljivost ponudnika.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva
12, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 59,997.000 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: 27.
7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 35/2004 z dne 9. 4. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 9. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 64/2004-82
Ob-26232/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Gornji Petrovci, kontaktna oseba: Biserka Kuronja, Gornji Petrovci 31/d, 9203
Petrovci, Slovenija, tel. 02/556-90-00, faks
02/556-90-01, elektronska pošta: obcina.
gpetrovci@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 02.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: prevoz osnovnošolskih otrok OŠ Gornji Petrovci v šolskem
letu 2004/2005.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,980.000 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: Prevoz oseb
Franc Žujs s.p., kontaktna oseba: Franc
Žujs, Ženavlje 41, 9203 Petrovci, Slovenija,
tel. 02/556-12-67.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 20.390,32
SIT na dan, najvišja ponudba 23.136,77 SIT
na dan.
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: Avtobusni promet
Murska Sobota d.d., kontaktna oseba: Vesna Rebrica, Bakovska 29/a, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, tel. 02/530-16-00, faks
02/530-16-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 21.302,76
SIT na dan, najvišja ponudba 23.004,02 SIT
na dan.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 80 z dne 23. 7.
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: 27. 9. 2004.
Občina Gornji Petrovci
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Ob-26388/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Inštitut za varovanje zdravja RS, kontaktna
oseba: Miha Kmet, Trubarjeva 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-41-400,
faks 01/24-41-447, elektronska pošta:
Miha.kmet@ivz-rs.si, internetni naslov:
www.gov.si/ivz.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 14.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 610-037-72/04.
II.5) Kratek opis: čiščenje poslovnih
prostorov naročnika.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 610-037-72/04, Sintal Eko
d.o.o., Litostrojska 40, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 13,250.000 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: 610-037-72/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 9 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 82 z dne 30. 7 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: 23. 9 2004.
Inštitut za varovanje zdravja RS

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Gradnje
Ob-25740/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kostak komunalno stavbno podjetje, d.d., kontaktna oseba: Željko Horvat, Leskovška cesta 2a, 8270, Krško, Slovenija, tel.
07/481-72-00, faks 07/481-72-50, elektronska pošta: zeljko.horvat@kostak.si, internetni naslov: http://www.kostak.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
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II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 50, 502,502.6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: G-02/04.
II.5) Kratek opis: izgradnja vodovoda
Krško polje, odsek: Beli breg – Kerinov
grm, II. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 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. G-02/04: Vodnogospodarsko podjetje Novo mesto, d.d., kontaktna
oseba: Alojz Lovko, univ. dipl. inž. grad.,
Trdinova 23, 8000 Novo mesto, Slovenija,
tel. 07/393-05-50, faks 07/393-05-81.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 26,999.878,35 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. G-02/04.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 26,999.878,35 SIT.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: G-02/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
81-84, Ob-20867/04 z dne 30. 7. 2004.
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: 22. 9. 2004.
Kostak d.d.

Mednarodni razpisi
Ob-26265/04
Razveljavitev razpisa za izbor gradbenih
del
Krepitev Slovenije na lokalni ravni –
Čistilna naprava Petanjci
Slovenija
1. Številka objave: Ob-9803/04.
2. Datum objave: 16. april 2004.
3. Program: PHARE.
4. Podpisnik pogodbe: Občina Tišina, Tišina 4, SI – 9261 Tišina.
5. Število prejetih ponudb: 2.
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6. Dodatne informacije: razpisni postopek je bil neuspešen, ker ponudba ni bila
skladna z razpisnimi pogoji.
Občina Tišina
Ob-26266/04
Cancellation of Works Tender
Procedure
Strengthening Slovenia at Local Level –
Wastewater Treatment Plant Petanjci
Slovenia
1. Publication reference: Ob-9804/04.
2. Publication date: 16th April 2004.
3. Programme: PHARE.
4. Contracting Authority: Municipality of
Tišina, Tišina 4, SI – 9251 Tišina.
5. Number of tenders received: 2.
6. Other information: The tender procedure has been unsuccessful since no tender
was compliant with the award criteria.
Municipality of Tišina
Ob-25900/04
Obvestilo o razpisu za izbiro dobavitelja
opreme
Nabava računalniške in multimedijske
opreme za projekt Poenotenje IT veščin
in promocija novih oblik eDela
Slovenija
1. Sklic objave: Čezmejna regija na poti
digitalizacije, 4908701.01.01.0008.
2. Postopek: javni razpis, odprti postopek.
3. Program: PHARE čezmejno sodelovanje Slovenija – Avstrija 2002.
4. Financiranje: FM 2002/000-316-01.
5. Podpisnik pogodbe: A.L.P. PECA
d.o.o., Center 25, SI -2393 Črna na Koroškem.
Pogodbena speciﬁkacija
6. Opis pogodbe: namen razpisa je nabava računalniške in multimedijske opreme,
ki je potrebna za izvajanje projektnih aktivnosti.
7. Število in nazivi sklopov
Predmet razpisa je naslednja oprema:
– sklop 1 – strežnik,
– sklop 2 – računalniška oprema,
– sklop 3 – ostala računalniška oprema,
– sklop 4 – projektor.
Pogoji za sodelovanje na razpisu
8. Primernost in pravilo o poreklu blaga:
na razpisu lahko enakopravno sodelujejo
ﬁzične in pravne osebe (nastopajo posamezno) iz držav članic EU in iz območij, ki
jih pokriva program, iz katerega je pogodba
ﬁnancirana (glej tudi točko 21 spodaj).
Vsa oprema, dobavljena v okviru te pogodbe, mora imeti poreklo iz teh držav.
9. Razlogi za izključitev: ponudniki morajo priložiti izjavo, da ne spadajo v nobeno od
kategorij, ki so navedene pod točko 2.3.3 v
Praktičnem vodniku po pogodbenih procedurah, ﬁnanciranih iz sklada Evropske unije
(Practical Guide to contracts procedures ﬁnanced by general budget of the European
Communitiesin the context of external actions), ki so na voljo na spletnih straneh:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_
en.htm).
10. Število ponudb: ponudniki lahko
predložijo eno ponudbo za en sam sklop, za
več ali za vse sklope skupaj. Ponudbe za
nepopolni sklop ne bodo upoštevane. Ponudbe za variantne rešitve kot dodatek k
ponudbi za dobavo opreme, zahtevane v
razpisni dokumentaciji, niso dovoljene.

11. Razpisna garancija: ni zahtevana.
12. Izvedbena garancija: ni zahtevana.
13. Informativni sestanek/ogled lokacije:
informativni sestanek/obisk lokacije ni predviden.
14. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo
biti veljavne najmanj 90 dni od dneva, določenega za oddajo ponudb.
15. Maksimalni rok za dobavo opreme:
– sklop 1 – v roku 1 meseca od podpisa
pogodbe;
– sklop 2 – v roku 1 meseca od podpisa
pogodbe;
– sklop 3 – v roku 1 meseca od podpisa
pogodbe;
– sklop 4 – v roku 1 meseca od podpisa
pogodbe.
Kriteriji za izbor in dodelitev
16. Kriteriji za izbor: ponudbe morajo biti
v skladu z administrativnim ocenjevalnim listom in tehničnimi zahtevami, kar pomeni,
da je ponudba veljavna, če ustreza vsem
pogojem, postopkom, tehničnim in administrativnim zahtevam razpisne dokumentacije, ne da bi bistveno odstopala od njih ali jih
omejevala.
Dodatne zahteve:
– minimalno ena servisna lokacija v Sloveniji,
– na lokaciji zagotovljena vsaj dva strokovnjaka za zagotavljanje delovanja opreme
iz razpisa.
17. Kriteriji za dodelitev: cena.
Razpisni postopek
18. Pridobitev razpisne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na
naslednjem
internetnem
naslovu:
http://www.alppeca.si/cbrgd/en/razpisna_
dokumentacija.doc.
Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti tudi na naslednjem naslovu: A.L.P. PECA
d.o.o., Prežihova ulica 17, SI – 2390 Ravne
na Koroškem, Slovenija, tel.: +386/2/
821-78-60, faks +386/2/821-78-61; kontaktna oseba: Dušan Jamnik.
Ponudbe morajo biti pripravljene na
osnovi standardne ponudbene dokumentacije. Ponudniki morajo dosledno upoštevati
obliko in navodila za pripravo ponudbene
dokumentacije, ki je vključena v razpisni dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi z razpisom poslati pisno na naslov:
A.L.P. PECA d.o.o., Prežihova ulica 17,
2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, tel: +386/2/821-78-60, faks: +386/2/821-78-61;
kontaktna oseba: Dušan Jamnik, ali na elektronsko pošto: info@alppeca.si, z navedbo
številke objave iz točke 1 in naslova projekta, vsaj 21 dni pred rokom za oddajo ponudb, ki je določen v točki 19.
Podpisnik pogodbe mora odgovoriti na
vsa vprašanja ponudnikov vsaj 11 dni pred
rokom za oddajo ponudb. Vsi odgovori bodo
objavljeni
tudi
na
spletni
strani: http://www.alppeca.si/cbrgd/en/faq.htm.
Na vprašanja, ki bodo prispela kasneje,
podpisnik pogodbe ne bo dajal pojasnil.
19. Rok za oddajo ponudb: ponudbe v
zapečateni ovojnici morajo biti dostavljene
najkasneje do 3. novembra 2004 do 10. zjutraj, po lokalnem času, na naslov: A.L.P.
PECA d.o.o., Prežihova ulica 17, SI-2390
Ravne na Koroškem, Slovenija.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku, ne
bodo upoštevane.
20. Odpiranje ponudb: javno odpiranje
ponudb bo dne 3. novembra 2004 ob 12. uri
po lokalnem času na A.L.P. PECA d.o.o.,
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Prežihova ulica 17, SI -2390 Ravne na Koroškem, Slovenija.
Odpiranja ponudb se lahko udeleži le en
predstavnik ponudnika, ki mora predati poverilnico zastopnika.
21. Pravna podlaga: dobavo opreme ﬁnancira Evropska komisija iz sredstev Phare
v okviru Finančnega memoranduma, ki sta
ga za leto 2002 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 ﬁnančnim, tehničnim 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 Zakon o
javnih naročilih, odstavek 2a člena 2 (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04).
A.L.P. PECA, d.o.o.
Ob-25901/04
Supply procurement notice
Supply of computer and multimedia
equipment for Standardization of IT
Competence and Promotion of New
Forms of eWork Cooperation project
Slovenia
1. Publication reference: Cross Border
Region goes Digital, 4908701.01.01.0008.
2. Procedure: Local open tender.
3. Programme: PHARE CBC Slovenia –
Austria 2002.
4. Financing: FM 2002/000-316-01.
5. Contracting authority: A.L.P. PECA,
d.o.o., Center 25, SI – 2393 Črna na
Koroškem.
Contract speciﬁcations
6. Description of the contract: Purpose of
contract is purchase of computer and multimedia equipment, which is necessary for
execution of project activities.
7. Number and titles of lots
The following supplies must be delivered:
– Lot 1 – Server;
– Lot 2 – Computer equipment;
– Lot 3 – Other computer equipment;
– Lot 4 – Data projector.
Terms of participation
8. Eligibility and rules of origin: Participation is open on equal terms to all natural and
legal persons (participating individually) 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
provide documentary proof that they are not
in any of the situations listed in point 2.3.3 of
the Practical Guide to contracts procedures
ﬁnanced by the general budget of the
European Communities in the context of
external actions (available from the following
Internet address: http://europa.eu.int/comm/
europeaid/index_en.htm).
10. Number of tenders: The tenderer
may submit a tender for one only, several or
all of the lots. Tenders for parts of a lot will
not be considered. Tenderers may not sub-

mit 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 planed.
14. Tender validity: Tenders must remain
valid for a period of 90 days after the deadline for submission of tenders.
15. Period of execution
Lot 1 – within 1 months after signature of
the Contract;
Lot 2 – within 1 months after signature of
the Contract;
Lot 3 – within 1 months after signature of
the Contract;
Lot 4 – within 1 months after signature of
the Contract.
Selection and award criteria
16. Selection criteria: Compliance with
administrative grid and technical requirements means that a tender is deemed to
comply if it satisﬁes all the conditions, procedures and speciﬁcations of the tender
dossier without substantially departing from
or attaching restrictions to them.
Additional requests:
– at a minimum one service locations in
Slovenia,
– at location to provide at least 2 experts
for performing these activities for the equipment tendered.
17. Award criteria: Price.
Tendering
18. How to obtain the tender dossier:
The tender dossier is available from the following Internet address:http://www.alppeca.
si/cbrgd/en/razpisna_dokumentacija.doc.
The tender dossier is also available from
the following address: A.L.P. PECA d.o.o.,
Prežihova ulica 17, SI – 2390 Ravne na
Koroškem, Slovenija, tel.: +386 2 82 17 860,
faks +386 2 82 17 861; contact person:
Dušan Jamnik.
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 A.L.P.
PECA d.o.o.; Prežihova ulica 17, 2390
Ravne na Koroškem, Slovenija, tel: +386 2
82 17 860, faks: +386 2 82 17 861; contact
person: Mr. Dušan Jamnik, or to e-mail address: info@alppeca.si by mentioning the
publication reference shown in item 1, at
least 21 days before the deadline for submission of tenders given in item 19.
The Contracting Authority must reply to
all tenderers' questions at least 11 days before the deadline for submission of tenders.
All answer will be published on internet site:
http://www.alppeca.si/cbrgd/en/faq.htm. All
answer that will come after this date, Contract Authority will not be considered.
19. Deadline for submission of tenders:
Duly sealed enveloped must be deliver not
later than 3rd November 2004 at 10.00 a.m.
local time at: A.L.P. PECA d.o.o Prežihova
ulica 17; SI – 2390 Ravne na Koroškem,
Slovenija.
Any tender received after this deadline
will not be considered.
20. Tender opening session: The tenders
will be open in public session on 3rd November 2004 at 12.00 p.m. local time at A.L.P.
PECA d.o.o, Prežihova ulica 17; SI-2390
Ravne na Koroškem, Slovenija.
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Only one Tenderers 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 2002. Legal basis
for tendering is the Decree on ratiﬁcation of
the Framework Agreement between the
Government of the Republic of Slovenia and
the European Community Commission on
Implementation of Measures related to Financial, Technicial and other Forms of Cooperation (OG RS 56/93), the Financial
Regulations of 21st December 1977 applicable to the General Budget of the European
Communities, at last amended by Council
Regulation (EC) No. 2458/98 of 23rd November 1998 and in particular Title IX, External
Aid, and Public Procurement Law, section
2a of Article 2 (OG RS 39/00, 102/00 and
2/04).
A.L.P. PECA, d.o.o.
Ob-26138/04
Obvestilo o razpisu za izbiro dobavitelja
opreme
Spodbujanje razvoja prekomejnega
sodelovanja z uporabo naprednih
storitev učenja in poslovanja na daljavo
(FOCUS SIAT)
Slovenija
1. Sklic objave: čezmejna regija na poti
digitalizacije, 4908701.01.01.0005.
2. Postopek: javni razpis, odprti postopek.
3. Program: PHARE čezmejno sodelovanje Slovenija – Avstrija 2002.
4. Financiranje: FM 2002/000-316-01.
5. Podpisnik pogodbe: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko,
Smetanova 17, Maribor.
Pogodbena speciﬁkacija
6. Opis pogodbe: pogodba zajema pripravo, izvedbo in vzdrževanje računalniške
in audiovizualne opreme za pripravo in izvedbo ciljev projekta FOCUS SIAT: organizacijo in izvedbo delavnic s potrebno infrastrukturo, ki omogoča napredno mrežno
učenje in poslovanje na daljavo.
7. Število in nazivi sklopov
Predmet razpisa je naslednja oprema:
– sklop 1: notesniki,
– sklop 2: delovne postaje,
– sklop 3: projektorji in dlančniki.
Pogoji za sodelovanje na razpisu
8. Primernost in pravilo o poreklu blaga:
na razpisu lahko enakopravno sodelujejo
ﬁzične in pravne osebe (nastopajo posamezno) iz držav članic EU in iz območij, ki
jih pokriva program, iz katerega je pogodba
ﬁnancirana (glej tudi točko 21 spodaj).
Vsa oprema, dobavljena v okviru te pogodbe, mora imeti poreklo iz teh držav.
9. Razlogi za izključitev: ponudniki morajo priložiti izjavo,da ne spadajo v nobeno od
kategorij, ki so navedene pod točko 2.3.3 v
Praktičnem vodniku po pogodbenih procedurah, ﬁnanciranih iz sklada Evropske unije
(Practical Guide to contracts procedures ﬁnanced by general budget of the European
Communitiesin the context of external actions), ki so na voljo na spletnih straneh:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_
en.htm).
10. Število ponudb: ponudniki lahko
predložijo eno ponudbo za en sam sklop, za
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več ali za vse sklope skupaj. Ponudbe za
nepopolni sklop ne bodo upoštevane. Ponudbe za variantne rešitve kot dodatek k
ponudbi za dobavo opreme, zahtevane v
razpisni dokumentaciji, niso dovoljene.
11. Razpisna garancija: ni zahtevana.
12. Izvedbena garancija: ni zahtevana.
13. Informativni sestanek/ogled lokacije:
informativni sestanek/obisk lokacije ni predviden.
14. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo
biti veljavne najmanj 90 dni od dneva, določenega za oddajo ponudb.
15. Maksimalni rok za dobavo opreme:
december 2004.
Kriteriji za izbor in dodelitev
16. Kriteriji za izbor: ponudbe morajo biti
v skladu z administrativnim ocenjevalnim listom in tehničnimi zahtevami, kar pomeni,
da je ponudba veljavna, če ustreza vsem
pogojem, postopkom, tehničnim in administrativnim zahtevam razpisne dokumentacije, ne da bi bistveno odstopala od njih ali jih
omejevala.
17. Kriteriji za dodelitev: cena.
Razpisni postopek
18. Pridobitev razpisne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na
naslednjem
internetnem
naslovu:
http://www.focus-siat.org/razpis.php. Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti tudi
na sedežu podpisnika pogodbe.
Ponudbe morajo biti pripravljene na
osnovi standardne ponudbene dokumentacije. Ponudniki morajo dosledno upoštevati
obliko in navodila za pripravo ponudbene
dokumentacije, ki je vključena v razpisni dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi z razpisom poslati v obliki elektronske
poste na naslov: martin.terbuc@uni-mb.si
ali tanja.k.stjepanovic@uni-mb.si z navedbo
številke objave iz točke 1 in naslova projekta, vsaj 21 dni pred rokom za oddajo ponudb, ki je določen v točki 19.
Podpisnik pogodbe mora odgovoriti na
vsa vprašanja ponudnikov vsaj 11 dni pred
rokom za oddajo ponudb. Vsi odgovori bodo
objavljeni
tudi
na
spletni
strani:
http://www.focus-siat.org/razpis.php.
Na
vprašanja, ki bodo prispela kasneje, podpisnik pogodbe ne bo dajal pojasnil.
19. Rok za oddajo ponudb: ponudbe v
zapečateni ovojnici morajo biti dostavljene
najkasneje do 2. novembra 2004 do 14. ure
po lokalnem času.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku, ne
bodo upoštevane.
20. Odpiranje ponudb: javno odpiranje
ponudb bo dne 3. novembra 2004 ob 14. uri
po lokalnem času.
Odpiranja ponudb se lahko udeleži le en
predstavnik ponudnika, ki mora predati poverilnico zastopnika.
21. Pravna podlaga: dobavo opreme ﬁnancira Evropska komisija iz sredstev Phare
v okviru Finančnega memoranduma, ki sta
ga za leto 2002 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 ﬁnančnim, tehničnim 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

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
poglavje IX, Zunanja pomoč, ter Zakon o
javnih naročilih, odstavek 2a člena 2 (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04).
Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko
Ob-26139/04
Supply Procurement Notice
Fostering cross Border E-Business
Cooperative environment Through
usage of Advanced Networked
E-learning and E-Business services
(FOCUS-SIAT)
Slovenia
1. Publication reference: Cross Border
Region Goes Digital, 4908701.01.01.0005.
2. Procedure: Local Open Tender.
3. Programme: PHARE CBC Slovenia –
Austria 2002.
4. Financing: FM 2002/000-316-01.
5. Contracting authority: The Faculty of
Electrical Engineering, Computer Science
and Information Technology, Smetanova
ulica 17, 2000 Maribor.
Contract Speciﬁcations
6. Description of the contract: The subject of the contract is the delivery, putting
into operation and maintenance of the computer and audiovisual equipment needed for
the preparation and realization of the FOCUS SIAT project's objectives: organization
execution of workshops with the needed
infrastructure that enable the advanced networked e-learning and e-business services.
7. Number and titles of lots:
– Lot 1: Notebooks,
– Lot 2: Workstations,
– Lot 3: Projectors and handhelds.
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
provide documentary proof that they are not
in any of the situations listed in point 2.3.3 of
the Practical Guide to contracts procedures
ﬁnanced by the general budget of the European Communities in the context of external
actions (available from the following Internet
address: http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm).
10. Number of tenders: Tenderers (including ﬁrms within the same legal group,
other members of the same consortium, and
sub-contractors) may submit only one tender 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.

14. Tender validity: Tenders must remain
valid for a period of 90 days after the deadline for submission of tenders.
15. Period of execution: December
2004.
Selection and Award Criteria
16. Selection criteria
Compliance with administrative grid and
technical requirements means that a tender
is deemed to comply if it satisﬁes all the
conditions, procedures and speciﬁcations of
the tender dossier without substantially departing from or attaching restrictions to
them.
17. Award criteria: Price.
Tendering
18. How to obtain the tender dossier:
The tender dossier is available from
the
following
Internet
address:
http://www.focus-siat.org/razpis.php. The
tender dossier is also available for collection
from the Contracting Authority. 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 martin.
terbuc@uni-mb.si or tanja.k.stjepanovic@unimb.si (mentioning the publication reference
shown in item 1) at least 21 days before the
deadline for submission of tenders given in
item 19. The Contracting Authority must reply
to all tenderers' questions at least 11 days
before the deadline for submission of tenders. Replies will be published in the
http://www.focus-siat.org/razpis.php
19. Deadline for submission of tenders:
2nd November, 2:00 PM Central European
Time. The deadline for submission of tenders must be combined with the public
opening.
Any tender received after this deadline
will not be considered.
20. Tender opening session: The tenders
will be open in public session on 3rd November, 2004) at 2:00 PM at Faculty Of Electrical Engineering and Computer Science in
Maribor. Only one Tenderers 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 2002. Legal
basis for tendering is the Decree on ratiﬁcation of the Framework Agreement between
the Government of the Republic of Slovenia
and the European Community Commission
on Implementation of Measures related to
Financial, Technical and other Forms of Cooperation (OG RS 56/93), the Financial
Regulations of 21st December 1977 applicable to the General Budget of the European
Communities, at last amended by Council
Regulation (EC) No. 2458/98 of 23rd November 1998 and in particular Title IX, External
Aid, and Public Procurement Law, section
2a of Article 2 (OG RS 39/00, 102/00).
The Faculty of Electrical Engineering,
Computer Science and
Information Technology
Št. 360-01/04-3782
Ob-26126/04
Sklep o izboru
Krepitev Slovenije na lokalni ravni –
Vodovod Ljutomer – Noršinci
Slovenija
1. Številka objave: Ob-9798/04.
2. Datum objave razpisa: 16. april 2004.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
3. Število in nazivi posameznih sklopov:
en sklop: Krepitev Slovenije na lokalni ravni
– Vodovod Ljutomer – Noršinci, št.
SI 0106.01.01.0005.
4. Pogodbena
vrednost:
EUR
412.517,74.
5. Datum izbora: 27. 9. 2004.
6. Število prejetih ponudb: 3.
7. Naziv in naslov uspešnega ponudnika:
Mariborski vodovod, javno podjetje d.d., Jadranska cesta 24, SI – 2000 Maribor, v
skupnem nastopu s Podjetje za gozdne
gradnje in hortikulturo d.o.o., Kosarjeva ulica 4, SI-2000 Maribor.
Občina Ljutomer
Št. 360-01/04-3782
Ob-26128/04
Works Contract Award Notice
Strengthening Slovenia at the Local
Level –
Water Supply Ljutomer – Noršinci
Slovenia
1. Publication reference: Ob-9795/04.
2. Publication date of the procurement
notice: 16th April 2004.
3. Lot number and lot title: Single lot:
Strengthening Slovenia at the local level –
Water Supply Ljutomer – Noršinci No SI
0106.01.01.0005.
4. Contract value: EUR 412.517,74.
5. Date of award of the contract: 27. 9.
2004.
6. Number of tenders received: 3.
7. Name and address of successful tenderer: Mariborski vodovod, javno podjetje
d.d., Jadranska cesta 24, SI – 2000 Maribor
on behalf of the Joint Venture with Podjetje
za gozdne gradnje in hortikulturo d.o.o., Kosarjeva ulica 4, SI-2000 Maribor.
Municipality of Ljutomer
Ob-26234/04
Sklep o izboru
Krepitev Slovenije na lokalni ravni –
Čistilna naprava Podzemelj
Slovenija
1. Številka objave: Ob-9745/04.
2. Datum objave razpisa: 16. april 2004.
3. Število in nazivi posameznih sklopov: en sklop: Krepitev Slovenije na lokalni
ravni – čistilna naprava Podzemelj, št.
SI 0106.01.01.0002.
4. Pogodbena
vrednost:
EUR
163.301,62.
5. Datum izbora: 27. 9. 2004.
6. Število prejetih ponudb: 5.
7. Naziv in naslov uspešnega ponudnika:
NIVO d.d., Lava 11, SI – 3000 Celje.
Občina Metlika
Ob-26235/04
Works Contract Award Notice
Strengthening Slovenia at the local
level –
Wastewater Treatment Plant Podzemelj
Slovenia
1. Publication reference: Ob-9746/04.
2. Publication date of the procurement
notice: 16th April 2004.
3. Lot number and lot title Single lot:
Sstrengthening Slovenia at the local level –
Wastewater Treatment Plant Podzemelj
No SI 0106.01.01.0002.
4. Contract value: EUR 163.301,62.
5. Date of award of the contract: 27. 9.
2004.
6. Number of tenders received: 5.

Št.

7. Name and address of successful tenderer: NIVO d.d., Lava 11, SI – 3000 Celje.
Municipality of Metlika
Ob-26244/04
Sklep o izboru
Krepitev Slovenije na lokalnem nivoju –
Kuzma javno vodovodno omrežje,
SI0106.01.01.0008
Lokacija – Slovenija
1. Številka objave: Ob- 26244/04.
2. Datum objave razpisa: 16. 4. 2004.
3. Število in nazivi posameznih sklopov:
en sklop: krepitev Slovenije na lokalnem
nivoju – Kuzma javno vodovodno omrežje.
4. Pogodbena vrednost: 1,676.808,37
EUR (brez DDV).
5. Datum izbora: 17. 6. 2004.
6. Število prejetih ponudb: 3.
7. Naziv in naslov uspešnega ponudnika:
SGP Pomgrad d.d., Bakovska ulica 31, 9000
Murska Sobota.
Občina Kuzma
Ob-26246/04
Works Contract Award Notice
Strengthening Slovenia at Local Level –
Kuzma Water Supply System,
SI0106.01.01.0008
Location – Slovenia
1. Publication reference: Ob-26246/04.
2. Publication date of the procurement
notice: 16. 4. 2004.
3. Lot number and lot title: Single Lot:
Strengthening Slovenia at Local Level –
Kuzma Water Supply System.
4. Contract value: 1,676.808,37 EUR
(excluding VAT).
5. Date of award of the contract: 17. 6.
2004.
6. Number of tenders received: 3.
7. Name and address of successful tenderer: SGP Pomgrad d.d., Bakovska ulica
31, 9000 Murska Sobota.
Municipality of Kuzma

Javni razpisi
Št. 49/04

Ob-26146/04
Popravek

V javnem razpisu za ﬁnanciranje raziskav s področja enakih možnosti žensk in
moških v letu 2004, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 104 z dne 24. 9. 2004,
Ob-25268/04, se v celoti spremeni točka V.
javnega razpisa, in sicer tako, da se glasi:
V. Rok izvedbe: dodeljena ﬁnančna
sredstva, ki jih prijaviteljica / prijavitelj
pridobi na javnem razpisu za leto 2004,
morajo biti porabljena do 1. 12. 2004, v
višini najmanj 80% dodeljenih sredstev,
preostanek dodeljenih ﬁnančnih sredstev pa do 1. 3. 2005.
Podaljša se rok za predložitev vlog, in
sicer do vključno 4. 10. 2004.
Strokovna komisija bo z odpiranjem
prijav pričela 6. 10. 2004.
Prijavitelji / prijaviteljice bodo o izboru
obveščeni najpozneje do 27. 10. 2004.
Vlada RS, Urad za enake možnosti
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Št. 27/04

Ob-26137/04
Popravek
V javnem razpisu za dodeljevanje sredstev, namenjenih za program podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje objavljenem v Uradnem listu RS, št.
98-99 z dne 10. 9. 2004, Ob-23947/04, Javnega sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja,
Ribnica se pod II. poglavjem Nameni dodeljevanja sredstev za namen A1 Financiranje
projektov v primarno kmetijsko pridelavo
pod točko d) Posebni pogoji – prvi odstavek
točke 1 – Investicije v novogradnjo ali adaptacijo hlevov in drugih objektov s pripadajočo opremo pravilno glasi:
Na področju reje govedi, drobnice in
prašičev se podpirajo tudi nove investicije (glej poglavje II., podpoglavje c. točka 18). Obsegi živinorejske proizvodnje
na kmetijskih gospodarstvih po končani
investiciji praviloma ne presegajo naslednjih vrednosti:
Javni sklad RS za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja, Ribnica
Št. 663-05-266/04-002
Ob-26140/04
Na podlagi 175. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03), Pravilnika o izvajanju
ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l.
RS, št. 64/01, 31/03 in 135/03), Nacionalnega
akcijskega programa zaposlovanja 2004
(sklep Vlade RS, št. 100-02/2001-6) in Programa aktivne politike zaposlovanja za leto
2004 (sklep ministra, pristojnega za delo, družino in socialne zadeve, št. 114-011/03-002)
ter Spremembam programov aktivne politike
zaposlovanja za leto 2004 (sklepa ministra,
pristojnega za delo, družino in socialne zadeve, št. 114-011/03-011 in št. 114-011/03-020);
objavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik)
javni razpis
za soﬁnanciranje promocije poklicnega
izobraževanja in deﬁcitarnih poklicev
ter povezovanja študentov in
delodajalcev v šolskem letu 2004/2005
1. Namen razpisa: ustrezno usposobljeni
človeški viri so pogoj za vzpostavljanje ekonomsko in socialno stabilnega gospodarstva. V Sloveniji pa se srečujemo s precejšnjimi neskladji na trgu dela, ki se odražajo
tudi v strukturi brezposelnosti v Sloveniji in
vseh njenih regijah. Kljub temu, da se delež
v zadnjih letih znižuje, je 42,4% brezposelnih brez poklicne oziroma strokovne izobrazbe zaskrbljujoč. Poglavitni razlog strukturne brezposelnosti je pomanjkljiva,
nezadostna ali neustrezna izobraženost in
usposobljenost človeških virov.
Z razpisom želi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve spodbuditi približevanje izobraževanja in usposabljanja zahtevam trga dela in posledično zmanjševanje
neskladja med poklicno ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.
Namen sklopa A – promocije poklicnega
izobraževanja in deﬁcitarnih poklicev:
– povečati interes mladine in odraslih za
vpis v tiste izobraževalne programe rednega
šolanja in programe izobraževanja odraslih,
ki izobražujejo za deﬁcitarne poklice.
Namen sklopa B – Povezovanje študentov in delodajalcev:
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– povečevanje zaposlitvenih možnosti
študentov ter lajšanje prehoda med šolanjem in zaposlovanjem.
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je soﬁnanciranje dveh
vsebinskih sklopov:
A) promocija poklicnega izobraževanja
in deﬁcitarnih poklicev ter
B) povezovanje študentov in delodajalcev.
3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za soﬁnanciranje
predmeta tega javnega razpisa je 54,000.000
SIT, od tega za:
– sklop A): 30,000.000 SIT in
– sklop B): 24,000.000 SIT.
4. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena najkasneje do
30. 6. 2005.
5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo pravne in ﬁzične osebe, ki:
– so registrirane pri pristojnem organu v
Republiki Sloveniji;
– niso v postopku prisilne poravnave,
stečajnem ali likvidacijskem postopku in ki
niso prenehale poslovati na podlagi sodne
ali druge prisilne odločbe;
– ki jim v zadnjih petih letih ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki
je povezano z njenim poslovanjem ali pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero ji je prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet tega javnega razpisa;
– so poravnale davke, prispevke in druge
obvezne dajatve ter poslovne obveznosti v
skladu s predpisi Republike Slovenije;
– so ﬁnančno in poslovno sposobne.
Vsi prijavitelji morajo:
– prijaviti projekt, ki je predmet razpisa;
– projekt izvajati v Republiki Sloveniji;
– pripraviti projekt v skladu z zahtevami
razpisne dokumentacije;
– zagotoviti prostorske, tehnične in kadrovske pogoje za izvajanje projekta;
– za sklop A) promocijo poklicnega izobraževanja in deﬁcitarnih poklicev prijaviti soﬁnanciranje projektov v višini do največ
5,500.000 SIT;
– za sklop B) povezovanje študentov in
delodajalcev prijaviti soﬁnanciranje projektov v višini do največ 3,000.000 SIT.
6. Merila za izbor
Pri izboru projektov prijaviteljev bodo pri
obeh vsebinskih sklopih upoštevana naslednja merila:
1. utemeljenost projekta
20 točk
2. ustreznost projekta
30 točk
3. ustreznost načina spremljanja
in ocenjevanja učinkov programa
20 točk
4. ustrezna kadrovska zasedba
za izvedbo projekta
20 točk
5. ﬁnančni načrt in stroškovna učinkovitost 20 točk
6. delež soﬁnanciranja prijavitelja
20 točk
Skupaj
120 točk
Natančnejša opredelitev meril za izbor je
v razpisni dokumentaciji.
7. Obvezna oblika in vsebina prijave
Prijavitelji morajo prijavo oddati na razpisnem obrazcu št. 2 »Prijavni obrazec za
javni razpis za soﬁnanciranje promocije poklicnega izobraževanja in deﬁcitarnih poklicev ter povezovanja študentov in delodajalcev«.
Prijava mora vsebovati:
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– prijavo na pravilno izpolnjenem razpisnem obrazcu št. 2,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev,
– podpisan in žigosan vzorec pogodbe,
– podpisan in žigosan vzorec zahtevka
za soﬁnanciranje.
Prijave, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu št. 2 »Prijavni obrazec za javni
razpis za soﬁnanciranje promocije poklicnega izobraževanja in deﬁcitarnih poklicev ter
povezovanja študentov in delodajalcev«,
bodo zavržene. Zavržene bodo tudi prijave,
ki niso predmet razpisa.
8. Rok in način prijave na razpis
Prijave z vso potrebno dokumentacijo
morajo biti poslane na naslov: Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana. Prijave morajo biti poslane v zapečatenem ovitku z vidno označbo
»Ne odpiraj – vloga za Javni razpis za soﬁnanciranje promocije poklicnega izobraževanja in deﬁcitarnih poklicev ter povezovanja študentov in delodajalcev v šolskem letu
2004/2005, sklop A« ali »Ne odpiraj – vloga
za Javni razpis za soﬁnanciranje promocije
poklicnega izobraževanja in deﬁcitarnih poklicev ter povezovanja študentov in delodajalcev v šolskem letu 2004/2005, sklop B«
na prednji strani kuverte. Na hrbtni strani
ovitka morata biti napisana ime in naslov
prijavitelja.
Rok za oddajo prijav je do vključno
29. oktobra 2004.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka oddana na pošti kot
priporočena pošiljka ali če je bila zadnji dan
roka do 14. ure oddana v glavni pisarni ministrstva (soba 22).
Nepravočasne ali nepravilno označene
prijave bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
dvignejo vsak delavnik od 8. do 16. ure od
dneva objave do prijavnega roka na recepciji Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5 (IV. nadstropje), Ljubljana.
Razpisna dokumentacija je dostopna
tudi preko interneta na domači strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve na
naslovu: http://www.gov.si/mddsz.
10. Informacije: vse dodatne informacije
v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo
od dneva objave do konca prijavnega roka
preko elektronske pošte: ana.hrvat@gov.si
11. Odpiranje vlog in rok za obveščanje
o izidu razpisa: komisija bo pričela z odpiranjem prijav 2. novembra 2004. Odpiranje ne
bo javno.
Prijavitelji bodo o izboru pisno obveščeni
najkasneje v 45 dneh po poteku prijavnega
roka.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 66306/00356/2004
Ob-26243/04
Na podlagi 175. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 47/03 in 67/03)
objavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
javni razpis
za soﬁnanciranje programov socialnega
varstva v letu 2005
Namen razpisa je izbira programov socialnega varstva, ki bodo v letu 2005 ter v
obdobju od leta 2005 do 2009 z možnostjo
podaljšanja soﬁnancirani s strani Ministrstva

za delo, družino in socialne zadeve. Ministrstvo bo programe izvajalcev, ki bodo izpolnjevali razpisane pogoje, ocenilo glede na
postavljene kriterije ter v skladu z merili in
razpoložljivimi sredstvi odločilo o načinu in
višini sredstev, s katerimi bo soﬁnanciralo
izbrani program v letu 2005.
I. Predmet razpisa so programi na naslednjih področjih:
1. programi materinskih domov, varnih
hiš, zatočišč ter drugi programi strokovne
pomoči v primerih nasilja v družini,
2. programi stanovanjskih skupin, dnevnih centrov, centrov za svetovanje in zagovorništvo ter programi individualizirane pomoči za osebe z dolgotrajnimi težavami v
duševnem zdravju in njihove svojce,
3. programi svetovanja preko telefona
otrokom in odraslim v osebnih stiskah,
4. programi stanovanjskih skupin ali bivalnih skupnosti za neodvisno življenje invalidov in drugi programi za organizacijo in
omogočanje neodvisnega življenja invalidov,
5. programi urejanja socialnih stisk, povezanih z uživanjem prepovedanih drog,
6. programi urejanja socialnih stisk, povezanih z uživanjem alkohola,
7. programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi, ki
v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti starih,
8. programi centrov za kratkotrajno dnevno ali celodnevno obravnavo in oskrbo otrok
prikrajšanih za normalno družinsko življenje
in druge oblike pomoči pri njihovem vključevanju v družino,
9. programi specializiranih preventivnih
programov, namenjenih otrokom z že zaznanimi težavami,
10. programi samopomoči, pomoči in zagovorništva v primerih nasilja,
11. programi sprejemališč in zavetišč za
brezdomce,
12. programi namenjeni odpravljanju socialnih stisk, ki niso del drugih razpisanih
programov.
II. Programi bodo lahko soﬁnancirani na
različne načine in sicer:
A). Programi soﬁnancirani v letu 2005 v
enkratnem znesku, največ do 300.000 SIT,
B). Programi soﬁnancirani v letu 2005
nad 300.000 SIT,
C). Programi soﬁnancirani v obdobju od
leta 2005 do 2009 z možnostjo podaljšanja
za vsa v razpisu navedena področja.
Izvajalci programov se prijavijo glede na
predmet razpisa, namen programa in želeni
način soﬁnanciranja.
Če bo ministrstvo ugotovilo, da program
ne izpolnjuje posebnih pogojev za soﬁnanciranje v obdobju od leta 2005 do 2009 z
možnostjo podaljšanja, ga bo v nadaljnjem
postopku obravnavalo kot program, ki kandidira za soﬁnanciranje v letu 2005.
Če bo ministrstvo za program, prijavljen
pod točko B ali C, v skladu z merili za dodelitev sredstev programom dodelilo sredstva v višini do 300.000 SIT, bo takšen program uvrstilo v skupino programov, ki so
soﬁnancirani v letu 2005 v enkratnem znesku (programi pod točko A).
Izvajalci programov, ki se odvijajo nekaj
ur tedensko, v katerih izvajalci delajo prostovoljno ali na podlagi pogodb o delu in kjer
gre za različne oblike skupin za samopomoč, v katerih uporabniki ob strokovni podpori aktivno sodelujejo v procesu preprečevanja in odpravljanja socialne izključenosti,
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ter pričakujejo od ministrstva soﬁnanciranje
v višini največ do 300.000 SIT, se na razpis
prijavijo z obrazcem 2005-A, v katerem je
zahtevano manj podatkov. Tovrstnim izbranim programom bodo sredstva za soﬁnanciranje nakazana v enkratnem znesku.
Izvajalci se za soﬁnanciranje programov,
v katere se uporabniki vključujejo za določeno obdobje (npr.: šolsko leto, obdobje trajanja delavnice, …), v katerem je vnaprej
predvidena določena oblika dela, v katerem
so posamezni uporabniki vključeni v delo
programa najmanj 2 uri tedensko, namen
programa pa je predvsem pridobivanje novih socialnih izkušenj, pridobivanje novih
znanj in učenja socialnih veščin ter se izvajajo predvsem s pomočjo prostovoljcev ali
različnih usposobljenih izvajalcev pod vodstvom in z usmerjanjem strokovnih delavcev
in za katere pričakujejo soﬁnanciranje s strani ministrstva v višini več kot 300.000 SIT,
prijavijo z obrazcem 2005-B.
Izvajalci, ki se prijavljajo s programom,
za katerega pričakujejo, da bo izbran za soﬁnanciranje v obdobju od leta 2005 do 2009
z možnostjo podaljšanja, se prijavijo z obrazcem 2005-C in sicer za vsa v razpisu
navedena področja. Uporabniki v tovrstnih
programih so praviloma vključeni v dalj časa
trajajoče aktivnosti na podlagi individualiziranih načrtov obravnave. Programi so posameznemu uporabniku na voljo praviloma
vsak dan oziroma več ur tedensko ali pa so
organizirani kot mreža programov enega izvajalca na nacionalnem nivoju. Namen programa je predvsem strukturna in funkcionalna reorganizacija socialne mreže oziroma
sodelovanje pri oblikovanju nove. Izvajalci
programa so strokovni delavci in drugi usposobljeni delavci z ustrezno izobrazbo. Prostovoljci v programu morajo dopolnjevati nosilno delo strokovnega kadra. Od teh
programov se pričakuje, da se že uspešno
izvajajo in da je za njihovo izvajanje potreben stalen strokovni kader. Ministrstvo bo pri
teh programih preverjalo strokovno utemeljenost, preizkušenost programa in stabilnost programa, zato se lahko za ta način
soﬁnanciranja prijavijo samo tisti programi,
ki poleg splošnih pogojev izpolnjujejo tudi
posebne pogoje določene s tem razpisom.
III. Orientacijska vrednost sredstev razpisa za vse programe skupaj je 600 milijonov tolarjev.
IV. Sredstva iz tega razpisa morajo biti
porabljena do 31. 12. 2005, razen v primerih, ko ministrstvo soglaša s kasnejšo porabo sredstev.
V. Splošni pogoji za vse izvajalce programov, ki se prijavljajo na razpis:
Na razpis se lahko prijavijo pravne in ﬁzične osebe, ki so registrirane za opravljanje
dejavnosti v RS in izpolnjujejo sledeče pogoje:
1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa, kar je razvidno iz razpisne dokumentacije;
2. program izvajajo v Republiki Sloveniji;
3. so registrirani in imajo dejavnost socialnega varstva opredeljeno v ustanovitvenih
aktih ali imajo šifro podrazreda 85.3 po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasiﬁkacije dejavnosti (Uradni list RS, št 2/02), (dokazilo – obvestilo o identiﬁkaciji in razvrstitvi po
dejavnosti SURS-a in s strani upravne enote
overjen ustanovitveni akt ali statut);
4. imajo zagotovljene prostorske možnosti za izvajanje programa, (dokazila – priložene pogodbe),

5. program izvajajo v skladu s kodeksom
etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi
socialnega varstva; (dokazilo – izpolnjena
razpisna dokumentacija);
6. imajo izdelano ﬁnančno konstrukcijo,
iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev,
delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov, delež sredstev iz drugih virov in
pričakovan delež s strani MDDSZ; (dokazilo
– izpolnjena razpisna dokumentacija s prilogami);
7. program ima predvideno soﬁnanciranje s strani drugih soﬁnancerjev najmanj v
višini 20% vseh predvidenih odhodkov
(ustrezna dokazila oziroma izjave);
8. izvajalci pridobijo mnenje Socialne
zbornice Slovenije o ustreznosti izvajanja
programa za program, za katerega v ﬁnančni konstrukciji predlagajo soﬁnanciranje
MDDSZ v višini več kot 6 milijonov SIT (dokazilo – mnenje Socialne zbornice Slovenije
o ustreznosti izvajanja programa, ki ne sme
biti starejše od enega leta).
VI. Posebni pogoji za izvajalce programov, ki kandidirajo za soﬁnanciranje v obdobju od leta 2005 do 2009 z možnostjo podaljšanja:
1. program se kot tak ali z možnimi modiﬁkacijami in širitvami uspešno izvaja vsaj
že tri leta, pri čemer gre bodisi za program
istega izvajalca, ali za program, ki je sporazumno prenesen na novega izvajalca.
Uspešnost programa se dokazuje s pridobitvijo pozitivnega mnenja o uspešnosti izvajanega programa s strani Socialne zbornice Slovenije (dokazilo – mnenje Socialne
zbornice Slovenije, ki ne sme biti starejše od
enega leta);
2. program je posameznemu uporabniku
na voljo redno vsak dan oziroma več ur tedensko ali pa je organiziran kot mreža programov enega izvajalca na nacionalnem
nivoju (dokazilo – izpolnjena razpisna dokumentacija);
3. program se izvaja redno, na takšen
način in v takšnem obsegu, da je nujna zaposlitev strokovnega vodje za poln delovni
čas (dokazilo – priložena pogodba o zaposlitvi in potrdilo o opravljenem izpitu iz socialnega varstva);
4. strokovni vodja v tem razpisu je strokovni delavec po Zakonu o socialnem varstvu z najmanj 5 leti delovnih izkušenj, od
tega najmanj 2 leti izkušenj na področju, na
katerem se izvaja prijavljeni program; (dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu s
področja socialnega varstva in izjavo o delovnih izkušnjah na zahtevanih področjih
dela);
5. ministrstvo bo soﬁnanciralo predvsem
delo strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev po Zakonu o socialnem varstvu
(69. in 70. člen) in druge delavce, ki izvajajo
posamezne aktivnosti v programu in so za
te aktivnosti usposobljeni ter stroške v zvezi
z delom prostovoljcev (dokazila – diplome in
druga ustrezna potrdila);
6. program ima podporo lokalne skupnosti kar dokazuje z izjavo o podpori programa in ﬁnančno podporo, ki je lahko tudi
v obliki brezplačne oddaje prostorov v najem (dokazila – pogodbe ali izjave lokalne
skupnosti);
7. izvajalec predloži letne računovodske
izkaze za leto 2003. V primeru, da bilanca
stanja izkazuje presežek odhodkov, je potrebno predložiti program pokritja presežka
odhodkov, katerega je sprejel pristojni organ
izvajalca.
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8. originalno potrdilo sodišča, da proti
prijavitelju ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije oziroma da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe, ki
ne sme biti starejše od 30 dni od datuma, ki
je določen za oddajo vlog.
VII. Kriteriji za izbor programov, ter merila za dodelitev sredstev in način soﬁnanciranja
1. Kriteriji za izbor programov, ki bodo
soﬁnancirani v enkratnem znesku, največ do
višine 300.000,00 SIT (programi prijavljeni
pod točko A):
a) Kvaliteta in realnost predloženega
programa:
1. program ima postavljene jasne cilje, ki
so v skladu s predmetom razpisa;
2. uporabniki programa so jasno opredeljeni;
3. metode dela ali aktivnosti v programu
omogočajo doseganje ciljev;
4. prijavljeni program se ne sme izvajati
kot del drugih, s strani MDDSZ že soﬁnanciranih programov;
5. število ur vključenosti posameznega
uporabnika v program v določenem časovnem obdobju omogoča doseganje ciljev
programa.
b) Sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu
1. program temelji na principu samopomoči in samoorganizacije uporabnikov;
2. uporabniki programa aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa;
3. uporabniki programa so ustrezno seznanjeni s pravicami in postopki pritožbe v
programu;
4. izvajalci programa so tudi prostovoljci.
c) Finančna konstrukcija programa:
1. program ima pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v ﬁnančno
konstrukcijo so vključeni vsi in samo stroški
programa, razviden je namen odhodkov, ki
so skladni z načrtovanimi dejavnostmi programa);
2. višina urnih postavk se giblje v okvirih
urnih postavk na področju socialnega varstva;
3. stroški programa, glede na število
uporabnikov, niso bistveno višji od stroškov
v istovrstnih programih, razen v primerih, ko
je odstopanje utemeljeno glede na cilje in
druge speciﬁčnosti programa.
Programi bodo ocenjeni v skladu s kriteriji ob primerjavi istovrstnih programov in ob
upoštevanju speciﬁčnosti posameznih programov. Programi bodo za posamezni kriterij prejeli 0 ali 1 točko. Iz nadaljnje obravnave bodo izločeni programi, ki bodo za enega
ali več kriterijev pod razdelkom a ocenjeni z
0, programi, ki bodo prejeli 0 točk v kriteriju
številka 1 pod razdelkom c, ter programi, ki
od možnih 12 točk ne bodo zbrali vsaj
8 točk.
2. Kriteriji za izbor programov, ki bodo
soﬁnancirani v letu 2005 (programi prijavljeni pod točko B):
a) Kvaliteta in realnost predloženega
programa:
1. program ima postavljene jasne cilje, ki
so v skladu s predmetom razpisa;
2. cilji programa izhajajo iz potreb uporabnikov;
3. potencialni uporabniki programa in pogoji za vključitev v program so jasno opredeljeni;
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4. prijavljeni program se ne sme izvajati
kot del drugih, s strani MDDSZ že soﬁnanciranih programov;
5. strokovna ravnanja, druge aktivnosti
ter izvajalci teh aktivnosti za doseganje ciljev programa so jasno opredeljeni;
6. število ur vključenosti posameznega
uporabnika v program v določenem časovnem obdobju omogoča doseganje ciljev
programa;
7. program ima ustrezno kadrovsko zasedbo (število izvajalcev, usposobljenost izvajalcev in njihove reference,...);
8. program ima opredeljen ustrezen način evalvacije doseganja ciljev.
b) Sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu:
1. program temelji na principu samopomoči in samoorganizacije uporabnikov;
2. uporabniki programa aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa;
3. uporabniki programa so ustrezno seznanjeni s pravicami in postopki pritožbe v
programu;
4. izvajalci programa so tudi prostovoljci.
c) Finančna konstrukcija programa:
1. program ima pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v ﬁnančno
konstrukcijo so vključeni vsi in samo stroški
programa, razviden je namen odhodkov, ki
so skladni z načrtovanimi dejavnostmi programa);
2. višina urnih postavk se giblje v okvirih
urnih postavk na področju socialnega varstva;
3. stroški programa, glede na število
uporabnikov, niso bistveno višji od stroškov
v istovrstnih programih, razen v primerih, ko
je odstopanje utemeljeno glede na cilje in
druge speciﬁčnosti programa.
d) Mnenje Socialne zbornice Slovenije:
(samo za izvajalce, ki bodo zaprosili
MDDSZ za sredstva v višini več kot 6 milijonov SIT).
Izvajalec predloži mnenje o ustreznosti
izvajanega programa s strani Socialne zbornice Slovenije, ki ne sme biti starejše od
enega leta.
Programi bodo ocenjeni v skladu s kriteriji ob primerjavi istovrstnih programov in ob
upoštevanju speciﬁčnosti posameznih programov. Programi bodo za posamezni kriterij prejeli 0 ali 1 točko. Iz nadaljnje obravnave bodo izločeni programi, ki bodo za enega
ali več kriterijev pod razdelkom a ocenjeni z
0, programi, ki bodo prejeli 0 točk v kriteriju
številka 1 pod razdelkom c, ter programi, ki
od možnih 15 točk ne bodo zbrali vsaj 11
točk. Ministrstvo bo pri dodelitvi ﬁnančnih
sredstev poleg točkovanja upoštevalo tudi
mnenje Socialne zbornice o ustreznosti izvajanja programa.
3. Kriteriji za izbor programov, ki bodo
soﬁnancirani v obdobju od leta 2005 do
2009 z možnostjo podaljšanja (programi prijavljeni pod točko C):
a) Kvaliteta in realnost predloženega
programa:
1. program ima postavljene jasne cilje, ki
so v skladu s predmetom razpisa;
2. cilji programa izhajajo iz potreb uporabnikov;
3. potencialni uporabniki programa in pogoji za vključitev v program so jasno opredeljeni, iz programa pa je razvidno, da imajo
pri vstopu prednost tisti s težjo obvladljivo
socialno stisko;
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4. prijavljeni program se ne sme izvajati
kot del drugih, s strani MDDSZ že soﬁnanciranih programov;
5. strokovna ravnanja, druge aktivnosti
ter izvajalci teh aktivnosti za doseganje ciljev programa so jasno opredeljeni;
6. razdelana je časovna opredelitev strokovnih ravnanj in drugih aktivnosti za doseganje ciljev programa;
7. število ur vključenosti posameznega
uporabnika v program v določenem časovnem obdobju omogoča doseganje ciljev
programa;
8. program ima ustrezno vodeno dokumentacijo o delu z uporabniki;
9. program ima ustrezen način merjenja
rezultatov in evalvacije rezultatov ter zagotovljeno supervizijo;
10. program ima ustrezno kadrovsko zasedbo (število izvajalcev, usposobljenost izvajalcev in njihove reference,...);
11. program ima izdelan dolgoročni plan
dela do leta 2009.
b) Sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu:
1. uporabniki programa aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa;
2. uporabniki programa so ustrezno seznanjeni s pravicami in postopki pritožbe v
programu;
3. izvajalci programa so tudi prostovoljci.
c) Finančna konstrukcija programa:
1. program ima pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v ﬁnančno
konstrukcijo so vključeni vsi in samo stroški
programa, razviden je namen odhodkov, ki
so skladni z načrtovanimi dejavnostmi programa);
2. višina urnih postavk se giblje v okvirih
urnih postavk na področju socialnega varstva;
3. stroški programa, glede na število
uporabnikov, niso bistveno višji od stroškov
v istovrstnih programih, razen v primerih, ko
je odstopanje utemeljeno glede na cilje in
druge speciﬁčnosti programa.
d) Mnenje Socialne zbornice Slovenije:
Izvajalec predloži mnenje o ustreznosti
izvajanega programa s strani Socialne zbornice Slovenije, ki ne sme biti starejše od
enega leta.
Programi bodo ocenjeni v skladu s kriteriji ob primerjavi istovrstnih programov in ob
upoštevanju speciﬁčnosti posameznih programov. Programi bodo za posamezni kriterij prejeli 0 ali 1 točko. Iz nadaljnje obravnave bodo izločeni programi, ki ne bodo
dosegli skupno vseh 17 točk od razdelka a
do razdelka c, ter pridobili pozitivnega mnenja pod točko d.
Ne glede na izpolnjevanje kriterijev po
točki VI.1., VI.2. in VI.3. lahko ministrstvo
zavrne vlogo, če ugotovi, da na določenem
regijskem območju, že obstajajo programi,
soﬁnancirani s strani MDDSZ za obdobje 5
let, kar je razvidno iz sklepov ministrstva o
izboru večletnih programov (sklep št.
663-05-005 z dne 22. 5. 2000, sklep št.
663-05-35 z dne 10. 8. 2001, sklep št.
663-05-004 z dne 24. 4. 2002, sklep št.
663-05-542/02-08 z dne 16. 12. 2002, sklep
št. 663-06-001/03-15 z dne 24. 4. 2003 in
sklep št. 663-06-001/04-12 z dne 20. 4.
2004).
(Šteje se, da je posamezno regijsko območje, določeno v teritorialnih mejah posamezne regijske koordinacije Centrov za so-

cialno delo – priloga regijskih koordinacij je
na spletni strani ministrstva pod rubriko razpis za soﬁnanciranje programov socialnega
varstva v letu 2005.)
Merila za dodelitev sredstev programom:
1. Programi lahko s strani MDDSZ prejmejo sredstva največ v višini 80% vseh
predvidenih odhodkov programa.
2. Soﬁnancirani bodo stroški izvajanja
programa – stroški dela in materialni stroški,
vezani na izvajanje programa, kamor sodijo
tudi stroški plačil vseh oblik dela izven zaposlitve, stroški dodatnega usposabljanja,
stroški supervizije za strokovne delavce in
stroški v zvezi z delom prostovoljcev. Investicije ne bodo soﬁnancirane!
3. Po proučitvi prijav na razpis ter poročil
o delovanju programa v preteklem letu bo
ministrstvo določilo obseg sredstev za stroške dela v programu, ki jih bo soﬁnanciralo.
Pri tem bo upoštevalo predvsem nujno število zaposlenih na število uporabnikov v istovrstnih programih ob upoštevanju speciﬁčnosti programa.
4. V primeru, da bodo zaprošena sredstva izbranih prijaviteljev na javni razpis presegla razpisana sredstva, bo ministrstvo
prvenstveno zagotavljalo sredstva za stroške zaposlitev, razen v primerih, ko bo iz
prijave razvidno, da pri izvajanju programa
materialni stroški predstavljajo pomemben
delež programa, ki jih ni možno zagotoviti s
strani uporabnikov programa.
5. Ministrstvo bo po proučitvi prijav na
razpis ter poročil o delovanju programa v
preteklem letu ocenilo nujen obseg materialnih stroškov programa. Pri odmeri višine
sredstev bo upoštevalo nujnost posameznega stroška za izvajanje programa ter primerjavo višine stroškov na uporabnika med posameznimi istovrstnimi programi. Poleg tega
bo lahko pri posameznih vrstah stroškov
upoštevalo naslednja merila:
– Za usposabljanja prostovoljcev bo
upoštevalo največ 10.000 SIT letno za posameznega udeleženca. Štela se bodo
predvsem tista usposabljanja prostovoljcev,
ki so nujna za izvajanje prijavljenega programa. Za prostovoljca se šteje oseba, ki v
programu opravi najmanj 40 ur prostovoljnega dela na leto.
– Supervizijo bo upoštevalo za strokovne
delavce in sodelavce največ v obsegu 3 ure
na 100 ur neposrednega strokovnega dela.
Tako imenovana supervizija prostovoljcev
bo obravnavana kot del nujne strokovne
podpore in vodenja prostovoljcev, kar je del
rednega programa, za katerega so praviloma zadolženi strokovni delavci programa.
– V celotni vrednosti programa bo priznalo največ 10% administrativnih stroškov
(stroški, ki zagotavljajo delovanje izvajalca,
npr.: PTT storitve, pisarniški material, računovodske storitve...).
6. Ne glede na prejšnje točke bodo programi skupin za samopomoč in medsebojno
pomoč, glede na istovrstne programe in ob
upoštevanju speciﬁčnosti posameznega
programa, soﬁnancirani največ do višine
300.000 SIT za posamezno skupino 8–15
uporabnikov.
Pri pregledu ﬁnančne konstrukcije programa se bodo iz predvidenih odhodkov izločili tisti odhodki, ki jih ministrstvo v skladu
s svojo usmeritvijo in predpisi ne more soﬁnancirati. Preostali odhodki programa bodo
ocenjeni v skladu z merili razpisa in glede na
njihov pomen za izvajanje programa. S pre-
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gledom ﬁnančne konstrukcije, ob upoštevanju predvidenih strokovnih ravnanj in drugih
aktivnosti, s katerimi program dosega zastavljene cilje, bo na podlagi meril določena
višina sredstev, ki jih bo zagotovilo ministrstvo za izvedbo programa v letu 2005. Merila bodo uporabljena za odmero skupnih
sredstev s katerimi bo ministrstvo soﬁnanciralo izbrani program in ne za soﬁnanciranje
posameznih stroškov programa. Na podlagi
odmerjenega obsega sredstev bo izvajalec
programa s pogodbo pooblaščen in zadolžen za čimbolj racionalno uporabo sredstev
na način, ki bo omogočal izvedbo prijavljenega programa.
Način soﬁnanciranja programov socialnega varstva:
Minister bo sprejel sklep o izboru izvajalcev programov in načinu njihovega soﬁnanciranja:
– sklep za programe, ki bodo soﬁnancirani v obdobju od leta 2005 do 2009 z možnostjo podaljšanja – programi C (predvidoma v drugi polovici decembra 2004),
– sklep za programe, ki bodo soﬁnancirani v letu 2005 – programi A in B (v sredini
januarja 2005).
– Izvajalcem, katerih programi bodo prejeli največ 300.000 SIT, bodo sredstva nakazana v enkratnem znesku ne glede na to,
ali so se prijavili na razpis za soﬁnanciranje
pod A, B ali C.
– Izvajalcem, katerih programi bodo prejeli več kot 300.000 SIT, bodo sredstva nakazana v dveh obrokih (prvi obrok po podpisu pogodbe in oddaji prvega delnega
poročila, drugi obrok pa po oddaji drugega
delnega poročila).
– Izvajalcem, katerih programi bodo izbrani za soﬁnanciranje v obdobju od leta
2005 do 2009 z možnostjo podaljšanja,
bodo sredstva iz razpisa za leto 2005 nakazovana v mesečnih obrokih na podlagi
zahtevkov. V prihodnjih letih bodo sredstva
za izbrane programe zagotovljena s sklenitvijo pogodbe za posamezno leto po merilih,
ki so bila podlaga za določitev soﬁnanciranja v letu 2005, pri čemer bodo upoštevane
proračunske možnosti v posameznem letu,
predložena vizija dela do leta 2009 in dejanske širitve programov v posameznem letu.
Ministrstvo ni dolžno skleniti pogodb za posamezno leto, če se spremeni izvajanje programa, razen v primeru, ko ministrstvo soglaša s spremembami.
V letu 2009 bo minister za vse programe
izbrane pod točko C, na podlagi evalvacije
programa, ki bo opravljena v skladu z navodili ministrstva, na osnovi evalviranega
programa odločil o podaljšanju in višini soﬁnanciranja programa.
VIII. Obvezna oblika in vsebina ponudbe
1. Ponudniki morajo ponudbo oddati na
obrazcu 2005 “Prijava na javni razpis za soﬁnanciranje programov socialnega varstva v
letu 2005«.
Ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo (Obrazec 2005, vzorec pogodbe 2005)
na recepciji Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve, Kotnikova 5, IV. nadstropje, Ljubljana ali na internetu na naslovu
http://www.gov.si/mddsz/razpisi/ predstavitev.htm Opozarjamo vas, da pri delu z razpisno dokumentacijo na internetnem naslovu uporabljate datoteko, ki je v WORD
obliki!
2. Popolna ponudba vsebuje naslednje
elemente:

A) izpolnjena prijava na razpis (obrazec
2005-A, 2005-B ali 2005-C, glede na prijavljeni način soﬁnanciranja programa!), z vsemi zahtevanimi podatki na predpisanem obrazcu in s prilogami;
B) odločba ali sklep Upravne enote o
registraciji;
C) obvestilo o identiﬁkaciji in razvrstitvi
po dejavnosti SURS;
D) v primeru, da ponudnik nima šifre podrazreda 85.3, pa s strani upravne enote
overjen ustanovitveni akt ali statut;
E) priloženo pozitivno mnenje Socialne
zbornice Slovenije o uspešnosti izvajanja
programa za vse programe, ki se prijavljajo
za soﬁnanciranje v obdobju od leta 2005 do
2009 in za vse ostale programe, ki so zaprosili za soﬁnanciranje s strani MDDSZ v višini
več kot 6 milijonov SIT (mnenje Socialne
zbornice Slovenije ne sme biti starejše od
enega leta);
F) izpolnjen, podpisan in z žigom opremljen vzorec pogodbe 2005;
G) za izvajalce, ki kandidirajo za soﬁnanciranje v obdobju od leta 2005 do 2009 z
možnostjo podaljšanja poleg točk A, B, C, D,
E, F tudi vsa potrebna dokazila, ki so zahtevana v poglavju VI – posebni pogoji (od
točke 1. do 8.).
Namesto elementov B, C ali D lahko ponudnik navede številko in datum odločbe
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve o podelitvi statusa društva, ki deluje v
javnem interesu na področju socialnega varstva!
3. Pisne ponudbe z zahtevanimi podatki
je potrebno poslati v zaprtih ovojnicah na
naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
ovojnice pa morajo biti v zgornjem levem
kotu jasno označene z oznako:
»Ponudba – Ne odpiraj!
»Javni razpis za soﬁnanciranje programov socialnega varstva 2005«
»Predmet razpisa: _______« (napišite,
pod katero točko razpisa se prijavljate);
»Način soﬁnanciranja: _______« (napišite, za kateri način soﬁnanciranja se prijavljate – A ali B ali C).
Na hrbtni strani ovojnice mora biti obvezno naveden naslov prijavitelja!
4. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom za programe socialnega varstva dobite pri Marjeti Ferlan Istinič tel.: 01-478-3721
ali Borutu Grabrijanu, tel.: 01-478-3459.
Organizirano bo tudi informativno srečanje, v Jakopičevi veliki dvorani Zavoda za
zdravstveno zavarovanje, Miklošičeva 24,
Ljubljana, dne 12. 10. 2004, ob 10. uri.
5. Rok za oddajo ponudb je 2. 11. 2004.
Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do
14. ure oddana v glavni pisarni ministrstva
(soba 22) ali če je zadnji dan roka oddana
na pošti kot priporočena pošiljka.
6. Nepravočasne ali nepravilno označene ponudbe bodo vrnjene ponudnikom neodprte, zato mora biti na hrbtni strani vsake
pošiljke označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega
postopka ocenjevanja bodo izločene vse ponudbe, ki ne bodo oddane na predpisanem
obrazcu.
Vsak posamezni program je potrebno,
skupaj z zahtevano dokumentacijo, predložiti v posebni kuverti, označeni na način,
predpisan v točki VII/3. Ponudbe z več programi v eni kuverti bodo v postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja! Izvajalec, ki prijavlja več različnih
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programov mora vsak program predložiti v
posebni kuverti. Izvajalec, ki izvaja program
v več skupinah, se prijavi na razpis z eno
ponudbo (npr. program medsebojne pomoči se izvaja v šestih skupinah na treh lokacijah).
7. Komisija bo z odpiranjem prispelih ponudb pričela dne 8. 11. 2004 na Ministrstvu
za delo, družino in socialne zadeve. Odpiranje ne bo javno.
8. Ponudniki bodo o izboru programov, ki
jih bo soﬁnanciralo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pisno obveščeni v
roku 60 dni od dneva, ko bo končano odpiranje ponudb.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Ob-26067/04
Na podlagi 11. člena Zakona o uporabi
kupnin, pridobljenih iz naslova kupnine na
podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 45/95, 34/96, 60/99,
22/00, 67/01 in 47/02; v nadaljevanju: zakon), Pravilnika o dodeljevanju regionalnih
državnih pomoči ter regionalnih razvojnih
spodbud samoupravnim lokalnim skupnostim in regionalnim razvojnim agencijam (Ur.
l. RS, št. 108/02, 59/03 in 70/04; v nadaljevanju: pravilnik), Uredbe o vrednosti meril za
določitev območij s posebnimi razvojnimi
problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta
merila (Ur. l. RS, št. 59/00; v nadaljevanju:
uredba), Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja (Ur. l. RS, št. 45/02,
58/03, 85/03 in 44/04; v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja JS), sklepa Vlade Republike Slovenije, z dne 12. 2. 2004 o poslovnem in ﬁnančnem načrtu Javnega
sklada RS za regionalni razvoj za leto 2004
in sklepa nadzornega sveta Javnega sklada
o spremembah in dopolnitvah poslovnega in
ﬁnančnega načrta za leto 2004 z dne 19. 7.
2004 ter Pogodbe o dodeljevanju sredstev,
namenjenih za regionalni razvoj št.
1536-04-100056 z dne 27. 9. 2004 sklenjene med Javnim skladom RS za regionalni
razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja ter Službo Vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj, objavlja
Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja (v nadaljevanju: Javni
sklad)
javni razpis
za dodeljevanje sredstev, namenjenih
za soﬁnanciranje projektov lokalne in
regionalne cestne infrastrukture
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje
ugodnih posojil in nepovratnih sredstev
Javnega sklada občinam, ki so v 3. členu
Navodila o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. l. RS, št. 44/01) uvrščene v seznam regij A (Pomurska, Podravska,
Zasavska in Spodnjeposavska) in seznam
regij B (Savinjska, Koroška, Notranjsko-kraška in Jugovzhodna Slovenija), ki pripravijo
skupni razvojni program lokalne in regionalne infrastrukture na področju cestnega
omrežja treh ali več občin, ki vključuje središče nacionalnega oziroma regionalnega
pomena oziroma somestje ali medobčinsko
središče, skladno s strategijo prostorskega
razvoja RS.
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Središča nacionalnega pomena v regijah
A in B so: Velenje, Maribor, Ptuj, Novo mesto, Celje, Murska Sobota.
Središča regionalnega pomena v regijah
A in B so: Postojna, Kočevje, Črnomelj.
Medobčinska središča v regijah A in B
so: Ormož, Ljutomer, Gornja Radgona in
Lendava.
Somestja nacionalnega pomena v regijah A in B so: Dravograd–Ravne na Koroškem–Slovenj Gradec, Trbovlje–Hrastnik–
Zagorje ob Savi in Sevnica–Krško–Brežice.
Somestja regionalnega pomena v regijah
A in B so: Rogaška Slatina-Šmarje pri Jelšah.
Področje lokalnega cestnega omrežja po
tem razpisu se nanaša na novogradnjo ali
rekonstrukcijo lokalnih cest in rekonstrukcijo
tistih prometnic, ki jih je po rekonstrukciji
možno uvrstiti med lokalne ceste (Uredba o
kategorizaciji državnih cest – Ur. l. RS, št.
33/98, 48/99, 102/99, 69/00, 97/00, 62/01,
82/01, 52/02, 95/02, 18/03, 65/03 in
119/03).
Prijava mora vsebovati skupni razvojni
program modernizacije in/ali izgradnje lokalnega in regionalnega cestnega omrežja, ki
predstavi skupni cilj na medobčinski ravni.
2. Višina razpisanih sredstev za soﬁnanciranje projektov je:
– 200,000.000 SIT ugodnih posojil in
– 100,000.000 SIT nepovratnih sredstev
iz proračunske postavke 1136 Službe Vlade
RS za strukturno politiko in regionalni razvoj.
II. Pogoji dodeljevanja
1. Upravičenec
Nosilci projektov in prejemniki sredstev
so občine, ki so v 3. členu Navodila o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. l.
RS, št. 44/01), uvrščene v seznam regij A
(Pomurska, Podravska, Zasavska in Spodnjeposavska) in seznam regij B (Savinjska,
Koroška, Notranjsko-kraška in Jugovzhodna
Slovenija), ki pripravijo skupni razvojni program lokalne in regionalne infrastrukture na
področju cestnega omrežja treh ali več občin, ki vključuje središče ali somestje, skladno s strategijo prostorskega razvoja RS.
Javni sklad bo na podlagi sklepov o odobritvi sredstev s posamezno občino sklenil
pogodbi o ﬁnanciranju izbranega projekta.
2. Prijavitelj projektov
Prijavitelj projektov je regionalna razvojna agencija (v nadaljevanju: RRA), ki je vpisana v evidenco regionalnih razvojnih agencij pri Javni agenciji RS za regionalni razvoj
(v nadaljevanju: ARR).
RRA v prijavi predloži skupni razvojni
program lokalne in regionalne infrastrukture
na področju cestnega omrežja.
3. Namen dodeljevanja sredstev je spodbujanje povezovanja občin pri realizaciji regionalnih razvojnih prioritet ter soﬁnanciranje
lokalne
in
regionalne
cestne
infrastrukture, in sicer za projekte treh ali
več občin, povezanih v skupni razvojni program izgradnje in/ali modernizacije lokalnega cestnega omrežja. Objekti morajo biti v
večinski lasti občin.
4. Upravičeni stroški zajemajo:
– stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč oziroma cest,
vključno s stroški odmere.
5. Posamezno središče ali somestje je
lahko vključeno le v en skupni razvojni program.
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6. Prijavitelj projekta (RRA) lahko za posamezno statistično regijo prijavi samo en
skupni razvojni program soﬁnanciranja lokalne in regionalne cestne infrastrukture.
7. V večletnem skupnem razvojnem programu se soﬁnancira faza, ki je predvidena
za realizacijo do 31. 10. 2005. Prijavljeni
projekti morajo biti zaključeni do 31. 10.
2005.
III. Splošni pogoji:
1. Pogoj za dodelitev spodbud je sprejet
regionalni razvojni program (RRP), skladno
z Navodilom o minimalni obvezni vsebini in
metodologiji priprave ter načinu spremljanja
in vrednotenja RRP (Uradni list RS, št.
52/00, 111/00 in 44/01), za kar obstaja evidenca pri ARR.
2. Prijavitelj (RRA) mora predložiti zahtevo za sredstva na originalnem obrazcu
Javnega sklada vrste C, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije. Obrazcu morajo
biti priložene priloge in dokazila, ki jih zahteva Javni sklad od prijavitelja in so navedene v točki V. tega razpisa in na posameznem obrazcu za prijavo.
3. Prijavitelj (RRA) mora k vlogi priložiti
skupni razvojni program modernizacije in/ali
izgradnje lokalnega cestnega omrežja, ki
predstavi skupni cilj na medobčinski ravni
ter investicijski program za posamezni projekt upravičenca (občine), izdelan v skladu
z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo
programov za javna naročila investicijskega
značaja (Ur. l. RS, št. 82/98, 86/98, 43/99,
79/99 in 39/00).
4. Prejemniki sredstev in podpisniki pogodb z Javnim skladom so izključno občine.
Javni sklad bo podpisal pogodbi o soﬁnanciranju projektov z vsakim upravičencem iz
skupnega razvojnega programa posebej.
5. Soﬁnancirani bodo izključno objekti v
večinski lasti upravičenca – občine, za kar
je potrebno predložiti izjavo župana.
6. Upravičenec (občina), ki se poteguje
za sredstva iz tega razpisa, mora prispevati
najmanj 15% investicijske vrednosti projekta
iz lastnih virov.
8. Prijavitelj (RRA) mora predložiti skupni razvojni program lokalne in regionalne
infrastrukture, katerega investicijska vrednost je minimalno 10,000.000 SIT (brez
DDV). Minimalno skupno zaprošena sredstva so 8,500.000 SIT.
8. Prijavitelj mora v prijavi zagotoviti, da
je razmerje med zaprošenimi posojilnimi in
nepovratnimi sredstvi za skupni razvojni
program za leto 2005 2:1. Znotraj posameznega skupnega razvojnega programa lahko
razmerje po posameznem projektu med posojilnimi in nepovratnimi sredstvi lahko odstopa, vendar pa mora biti končno razmerje
med zaprošenimi posojilnimi in nepovratnimi
sredstvi prijavljenega razvojnega programa
za leto 2005 2:1.
9. Upravičenec mora imeti poravnane
vse svoje zapadle obveznosti do Javnega
sklada.
10. Upravičeni stroški za soﬁnanciranje
projektov lahko nastajajo od dneva izdaje
sklepa o dodelitvi sredstev.
11. V primeru pozitivnega sklepa o izboru, bo upravičenec s pooblaščeno banko
podpisal pogodbo za posojilo in Javnim
skladom za nepovratni del sredstev. V pogodbah bo določen način ﬁnanciranja, ostali pogoji in obrazec zahtevka za soﬁnanciranje. Pogodbi bosta pričeli veljati, ko jo bosta
podpisali obe stranki.

IV. Finančni pogoji:
1. Najvišja višina zaprošenih sredstev na
posamezni skupni razvojni program je lahko
največ 200,000.000 SIT posojilnih in
100,000.000 SIT nepovratnih sredstev.
2. Posojilni pogoji: doba vračanja posojila do 20 let (z vključenim moratorijem), do
petletni moratorij, ki se mu lahko upravičenec odpove, obrestna mera EURIBOR (trimesečni) + 0,5%. Doba vračanja posojila z
moratorijem se določi za vsak posamični
projekt znotraj skupnega razvojnega programa lokalne in regionalne infrastrukture
posebej.
3. Posojila se dodeljujejo v tolarjih z valutno klavzulo v EUR.
4. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
5. Doba odplačevanja posojila ne more
biti daljša od ekonomske dobe projekta.
6. Posojila upravičenec praviloma zavaruje z garancijsko izjavo občine in menicami
ali z drugim, temu instrumentu enakovrednim jamstvom.
7. Rok sklenitve pogodb je do 2,5 meseca od vročitve sklepa o odobritvi projekta
upravičencu. Rok črpanja odobrenih posojilnih sredstev je praviloma do 2,5 meseca
od dneva sklenitve pogodbe. Če upravičenec, ki so mu sredstva odobrena, ne bo pristopil k podpisu pogodb z Javnim skladom,
se bo štelo, da je upravičenec enostransko
odstopil od zahteve za ﬁnanciranje in sklenitve pogodb. Ravno tako se bo smatralo,
da je upravičenec odstopil od zahteve za
soﬁnanciranje in odobrenih sredstev, kolikor
ne bo v postavljenem roku dostavil ustrezne
dokumentacije za črpanje.
8. Črpanje posojila Javnega sklada je
dokumentarno, lahko kot refundacija računov, lahko pa se vrši na podlagi predložitve
ustreznih še neplačanih računov oziroma
gradbenih situacij, za plačilo katerih se odobrena sredstva nakažejo na transakcijski
račun upravičenca – občine, le-ta pa nakaže
sredstva izvajalcu oziroma dobavitelju.
9. Črpanje nepovratnih sredstev se vrši
na podlagi predložitve ustreznih računov
oziroma gradbenih situacij, za plačilo katerih
se odobrena sredstva nakažejo na transakcijski račun upravičenca – občine, le-ta pa
nakaže sredstva izvajalcu oziroma dobavitelju.
10. Črpanje nepovratnih sredstev bo realizirano iz virov proračunskega leta 2005.
11. Skrajni rok za posredovanje zahtevka za črpanje nepovratnih sredstev je 30. 10.
2005.
12. Črpanje dodeljenih sredstev je v zaporedju sprva posojilnih in nato nepovratnih
sredstev. Način črpanja je tak, da je odstop
od ene vrste sredstev avtomatično odstop
od druge vrste sredstev.
13. Črpanje sredstev bo možno po predložitvi poročila o izvršenih delih, zahtevka
občine za nakazilo odobrenih sredstev, speciﬁkacije vseh stroškov in originalnih računov vseh izvajalcev. Mogoče je tudi fazno
črpanje sredstev. Za vsa dela je obvezna
uporaba Zakona o javnih naročilih.
14. V primeru, da so v zaključnem ﬁnančnem obračunu projekta izkazani neto
stroški, ki so manjši od predvidene vrednosti
investicije, se znesek soﬁnanciranja sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim odstotkom soﬁnanciranja.
15. Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodbe in stroški vodenja posojila bremenijo upravičenca.
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Upravičenci, ki jim bodo sredstva odobrena,
bodo sklepali pogodbo z Javnim skladom za
dodelitev nepovratnih sredstev oziroma pooblaščeno banko za povratni del sredstev.
V. Vsebina vloge
1. Zahtevana dokumentacija pri prijavi:
1.1. Prijavitelj – RRA:
– jasno naveden podprogram-skupni
razvojni program iz regionalnega razvojnega programa, ki se izvaja preko soﬁnanciranega projekta,
– skupni razvojni program lokalne in regionalne infrastrukture na področju cestnega omrežja treh ali več občin,
– originalni obrazec za prijavo,
– investicijski program z opredeljenim
obsegom del po posameznih letih oziroma
drugo investicijsko dokumentacijo v skladu
z veljavnimi predpisi (Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Ur. l. RS, št.
82/98, 86/98, 43/99, 79/99 in 39/00) za vsak
posamični projekt upravičenca posebej,
– ﬁnančno konstrukcijo skupnega razvojnega programa.
1.2. Upravičenec (občina) za posamezni
projekt znotraj skupnega razvojnega programa:
– lokacijo naložbe z navedbo poteka infrastrukturnega objekta, če gre za linijski
objekt,
– poročilo o že izvršenih delih, če gre za
fazno izgradnjo,
– upravno dovoljenje (v skladu s predpisi
s področja graditve objektov) kolikor gre za
gradbene investicije,
– ﬁnančno konstrukcijo za projekt upravičenca z navedbo virov ﬁnanciranja s časovno dinamiko koriščenja sredstev,
– dokumentirano izjavo investitorja o zagotovitvi lastnih in/oziroma ostalih sredstev,
– izpolnjena in paraﬁrana vzorca pogodb,
– paraﬁrano garancijsko izjavo občine,
– izjavo upravičenca o prejetih podporah
za isti projekt (iz proračuna Republike Slovenije, mednarodnih virov) oziroma izjavo,
da podpora še ni bila prejeta,
– izjava upravičenca o strinjanju z razpisnimi pogoji in merili za izbor,
– izjavo upravičenca o resničnosti navajanja podatkov,
– izjavo župana o lastništvu objekta.
2. Zahtevana dokumentacija pred sklepanjem pogodb:
– pridobljeno soglasje Ministrstva za ﬁnance glede zadolževanja,
– ustrezna dokumentacija za zavarovanje posojila (menice in garancijska izjava
občine ali drugo, temu enakovredno jamstvo),
– obvestilo o izboru izvajalca,
– izvajalska pogodba s predračunom.
V primeru, da pogodba ni podpisana v
roku, določenem v sklepu o odobritvi sredstev in da je razlog pomanjkljiva dokumentacija, ki je podlaga za podpis pogodbe, se
lahko dokumentacija dopolni najkasneje v
15 dneh. V primeru, da bo tudi po tem roku
dokumentacija nepopolna, se bo štelo, da je
občina enostransko odstopila od zahteve za
soﬁnanciranje in sklenitve pogodbe.
VI. Merila za izbiro
Merila:
1. celovitost reševanja problematike lokalnega cestnega omrežja,
2. ekonomsko stanje občin v programu,
3. območja z omejenimi dejavniki,
4. regionalna udeležba v programu,

5. izvedljivost skupnega razvojnega programa.
Uporaba meril:
1. Izdelan celovit večletni progam modernizacije in/ali izgradnje lokalnega cestnega omrežja, prikazana dinamika soﬁnanciranja s strani lokalnih virov, nacionalnih
nepovratnih sredstev in posojilnih sredstev,
z jasno navedeno utemeljitvijo, cilji in indikatorji spremljanja do 20 točk
– skupni razvojni program vsebuje jasno
izdelane cilje z utemeljitvijo projektov ter
širšimi razvojnimi učinki, celovitim in preglednim prikazom poteka investicij z obsegom del ter indikatorji spremljave učinkov 20
točk,
– skupni razvojni program vsebuje izdelane cilje projektov, vendar brez ustrezne
utemeljitve in širših razvojnih učinkov, sprejemljivim prikazom poteka investicij in obsegom del z indikatorji spremljave učinkov
10 točk,
– skupni razvojni program vsebuje le
opisne predstavitve projektov upravičencev,
brez utemeljitev in širših razvojnih učinkov
ter prikazov potekov in obsegov investicij ter
indikatorjev spremljave učinkov 5 točk.
2. Ekonomsko stanje občin v programu
(št. ekonomsko šibkih občin v programu/št.
vseh občin v programu) do 20 točk
– faktor do 1,020 točk,
– faktor do 0,715 točk,
– faktor do 0,510 točk.
3. Območja z omejenimi dejavniki v programu (št. občin z omejenimi dejavniki v
programu /št. ekonomsko šibkih občin v programu) do 20 točk
– faktor do 1,020 točk,
– faktor do 0,515 točk,
– faktor do 0,310 točk.
4. Regionalna udeležba občin vključenih
v program obnove glede na posamezno statistično regijo
– število vključenih občin v program obnove glede na število vseh občin v posamezni regiji presega 70% – 35 točk,
– število vključenih občin v program obnove glede na število vseh občin v posamezni regiji je od 50% do 70% – 15 točk,
– število vključenih občin v program obnove glede na število vseh občin v posamezni regiji je do 50% – 5 točk.
5. Izvedljivost programa; prednost imajo
razvojni programi, ki imajo v strukturi ﬁnančnih virov več lastnih sredstev in ﬁnančno
udeležbo drugih partnerjev, in sicer, če zaprošajo:
– projekti upravičencev znotraj programa
v povprečju za manj kot 50% sredstev Javnega sklada, pridobijo 5 točk;
– projekti upravičencev znotraj programa
v povprečju med 50 in 59% sredstev Javnega sklada, pridobijo 4 točke;
– projekti upravičencev znotraj programa
v povprečju med 60 in 69% sredstev Javnega sklada, pridobijo 3 točke;
– projekti upravičencev znotraj programa
v povprečju med 70 in 75% sredstev Javnega sklada, pridobijo 2 točki.
Prijavljeni skupni razvojni programi bodo
ocenjeni na osnovi navedenih meril. Na
osnovi ocene bo strokovna komisija skupne
razvojne programe razvrstila v prioritetno
listo glede na zbrano število točk. Prednost
pri izbiri bodo imeli tisti programi, ki bodo
dobili višje število točk do porabe sredstev.
Kolikor bodo skupni razvojni programi pri
ocenjevanju dosegli isto število točk, bodo
imeli prednost pri izbiri tisti, ki bodo zbrali
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večje število točk po naslednjem vrstnem
redu sledečih meril za izbor vlog:
1. Celovitost reševanja problematike lokalnega cestnega omrežja.
2. Ekonomsko stanje občin v programu.
3. Območja z omejenimi dejavniki.
4. Regionalna udeležba v programu.
5. Izvedljivost skupnega razvojnega program.
VII. Rok in način prijave:
1. Razpisna dokumentacija se dvigne na
sedežu Javnega sklada RS za regionalni
razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, od objave do zaključka razpisa, vsak
dan od 9. do 12. ure osebno ali po naročilu.
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na
spletni
strani
Javnega
sklada:
http://www.rdf-sklad.si oziroma se naroči
preko elektronske pošte na naslov: rdf.sklad@siol.net, kontaktni osebi Javnega sklada:
Franc Florjančič; tel. 01/836-19-53, Katja
Zgonc; tel. 01/836-19-53.
2. Javni sklad lahko od prosilca zahteva
dodatno dokumentacijo oziroma na svoje
stroške preverja dokumentacijo oziroma naroči strokovno mnenje o projektu oziroma
programu.
3. Rok za vložitev prijav je 30. 11. 2004.
Za pravočasno prispele vloge se bodo štele
tudi tiste, ki bodo poslane po pošti priporočeno do vključno 30. 11. 2004.
Prijavitelji vložijo vloge na naslov: Javni
sklad RS za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja, Ribnica, Škrabčev trg 9a.
Popolna vloga v skladu z razpisnimi pogoji (vsaka posebej) mora biti dostavljena
na zgornji naslov v zaprti ovojnici z oznako
»Ne odpiraj – razpis – Regionalna infrastruktura«. Na ovitku mora biti jasno naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku,
ﬁnančni zahtevek prikazan v slovenski valuti (SIT).
VIII. Obravnava vlog:
1. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo
predloga za odločanje bo imenovala uprava
Javnega sklada. Komisija bo enakovredno
obravnavala vse popolne vloge iz razpisnega roka, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku. O
odpiranju vlog in izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebuje prijava, so uradna tajnost.
2. Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku 14 dni od odpiranja
pisno pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem roku. Vloge, ki jih upravičenec v roku 8
dni od dneva prejema obvestila ne dopolni,
bodo kot nepopolne zavržene.
3. Vloge, ki bodo prispele prepozno,
bodo zavržene.
4. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
5. Vloge, pri katerih vlagatelji nimajo poravnanih zapadlih neplačanih obveznosti do
Javnega sklada, se zavržejo.
6. V primeru, da je vlog za dodelitev
sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev
sredstev več, kot je na razpolago sredstev,
oblikuje komisija za pregled in obravnavo
prispelih vlog na podlagi vrednotenja programov, prednostni vrstni red upravičencev
za dodelitev sredstev.
7. Vloge upravičencev, katere ne bodo
uvrščene v prioritetni obseg dodelitve zno-
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traj razpoložljivih sredstev, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
8. Upravičenci bodo o obravnavi vlog
pisno obveščeni s sklepom. Zoper sklep
Javnega sklada ni pritožbe.
9. Postopek izbire Javnega sklada bo
potekal skladno s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za regionalni razvoj.
10. Spremljanje odobrenih projektov oziroma programov: Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja bo
spremljal porabo in učinke dodeljenih sredstev iz razpisa. Prijavitelji in nosilci projektov
ter programov so dolžni omogočiti nadzor
nad porabo sredstev tako, da je vsak čas
možna kontrola realizacije projekta ter vpogled v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na tozadevni projekt. Če sredstva niso
bila porabljena za namene, za katere so bila
dodeljena, ali se je sredstva kakorkoli odtujilo, ima Javni sklad Republike Slovenije za
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja pravico zahtevati takojšnje vračilo sredstev v enkratnem znesku, v realni višini s pripadajočimi zakonitimi
zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva
nakazila do dneva vračila po Zakonu o predpisani obrestni meri ter zamudnih obrestih
(Ur. l. RS, št. 56/03, 135/03).
Javni sklad RS za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja
Št. 799-1/2004
Ob-25741/04
Na podlagi Odredbe o razdeljevanju dela
sredstev Javnega zavoda Park Škocjanske
jame (Ur. l. RS, št. 84/99) objavlja Park
Škocjanske jame, Slovenija
javni razpis
za izplačilo nepovratnih sredstev za
soﬁnanciranje izdelave projektne
dokumentacije za prenovo objektov
namenjenih oddajanju turističnih sob
oziroma apartmajev in za mrliško vežico
v Škocjanu v Regijskem parku
Škocjanske jame
I. Ime in sedež naročnika razpisa: Javni
zavod Park Škocjanske jame, Slovenija,
Škocjan št. 2, 6215 Divača.
II. Predmet razpisa: s tem razpisom vabimo k prijavi za pridobitev nepovratnih
sredstev (v nadaljnjem besedilu: sredstva),
za soﬁnanciranje izdelave projektne dokumentacije za prenovo objektov namenjenih
oddajanju turističnih sob oziroma apartmajev in za mrliško vežico v Škocjanu v Regijskem parku Škocjanske jame.
III. Višina in namen sredstev:
1. V skladu s sklepom sveta Javnega zavoda Park Škocjanske jame (sklep št. 1/3 z
dne 20. 8. 2004) znaša višina razpoložljivih
sredstev 4,000.000 SIT.
2. Sredstva se namenijo za soﬁnanciranje izdelave projektne dokumentacije (PGD
in PZI načrti) za prenovo objektov namenjenih oddajanju turističnih sob oziroma apartmajev in za mrliško vežico v Škocjanu v
Regijskem parku Škocjanske jame.
IV. Pogoji
Sredstva po tem razpisu lahko pridobijo
prosilci, ki:
– so pravne ali ﬁzične osebe,
– so državljani Republike Slovenije,
– imajo stalno prebivališče na območju
parka Škocjanske jame,
– so lastniki nepremičnine na območju
parka Škocjanske jame.
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V. Merila za izbor
Prednost pri dodeljevanju sredstev ima
prosilec:
– ki je predstavnik krajevnega javnega
interesa na območju parka,
– ki je lastnik nepremičnine, ki je zakonsko zavarovan kulturni spomenik,
– ki je lastnik nepremičnine, ki se nahaja
na območju naselbinskih spomenikov (Škocjan in Betanja),
– ki za ta namen ni prejel sredstev na
razpisih v prejšnjih letih,
– ki so prenovo objekta v ta namen začeli v letu 2004.
VI. Prijava na razpis mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec za prijavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
– podpisana ﬁnančna ocena projektanta,
požigosana z enotnim žigom projektivnega
podjetja o višini potrebnih sredstev za izdelavo PGD in PZI načrtov,
– podpisana izjava lastnika objekta in izbranega projektanta, da bodo PGD in PZI
načrti izdelani do 30. junija 2005,
– podpisano izjavo lastnika nepremičnine, da bo z izvajanjem prenove objekta v
turistične namene začel najkasneje v dveh
letih po izdelavi projektne dokumentacije
oziroma pridobitvi gradbenega dovoljenja.
VII. Oddaja prijave
Prijave na razpis, skupaj z zahtevano
dokumentacijo, morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z navedbo točnega naslova prijavitelja, oznako s pripisom: »Prijava na javni
razpis – ne odpiraj!«.
Prijavitelji oddajo prijavo na sedežu parka ali pošljejo na naslov: Park Škocjanske
jame, Slovenija, Škocjan št. 2, 6215 Divača.
VIII. Rok za oddajo prijav: rok za oddajo
prijav je 14 dni po tej objavi. Šteje se, da je
prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na
pošti s priporočeno pošiljko ali oddana osebno do 15. ure na sedežu uprave Parka
Škocjanske jame.
IX. Obveščanje o izidu razpisa: komisija
bo z odpiranjem prijav pričela peti dan po
objavi tega razpisa ob 14. uri na upravi Parka Škocjanske jame. O izidu razpisa bo Park
Škocjanske jame prijavitelje pisno obvestil v
roku 10 dni, ko bo odpiranje prijav končano.
X. Pogodba o izplačilu dodeljenih sredstev: z izbranimi prijavitelji bo Park Škocjanske jame sklenil pogodbo o prejemu sredstev. V pogodbi mora biti določba, kjer je
določeno, da mora izbrani projektant izdelati PGD in PZI načrte do 30. junija 2005.
XI. Namenska poraba sredstev
Dobitnik sredstev mora v roku 9 mesecev po podpisu pogodbe izkazati namensko
porabo sredstev z računi. Račune s podpisano izjavo, da je sredstva namensko porabil, mora oddati na upravi parka do 30. junija
2005.
V primeru, da sredstva niso porabljena
namensko in v predpisanem roku mora dobitnik sredstva vrniti z zamudnimi obrestmi,
ki so določene pri Banki Slovenije.
XII. Razpisna dokumentacija
Z dnem objave tega razpisa, bo ta javni
razpis in prijavni obrazec dostavljen vsem
gospodinjstvom v Parku Škocjanske jame,
prav tako pa bo na voljo na sedežu javnega
zavoda Park Škocjanske jame.
Javni razpis bo tudi visel 14 dni na
oglasni deski Vaške skupnosti na trgu v
Matavunu.

Dodatne informacije oziroma pojasnila
lahko zainteresirani dobijo na upravi Parka
Škocjanske jame, Škocjan 2, tel.
05/70-82-100.
Javni zavod Park Škocjanske jame,
Slovenija
Št. 51/04
Ob-25949/04
Društvo slovenskih skladateljev v skladu
z Zakonom o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št.
87/01, 96/02), Pravilnikom o izvajanju knjižničnega nadomestila (Ur. l. RS, št. 42/04) in
Pravilnikom o uporabi in razdelitvi ﬁnančnih
sredstev za knjižnično nadomestilo Društva
slovenskih skladateljev, objavlja
javni razpis
za podelitev štipendij iz naslova
knjižničnega nadomestila za leto 2004
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je podelitev štipendij iz
naslova knjižničnega nadomestila za leto
2004. Knjižnično nadomestilo je oblika podpore avtorjem knjižničnega gradiva, ki je
predmet javnega posojanja v splošnih knjižnicah. Namen izvajanja knjižničnega nadomestila je spodbujati ustvarjalnost posameznikov na področjih kulture, na katerih se
ustvarja knjižnično gradivo in ki so v javnem
interesu.
Do sredstev iz naslova knjižničnega nadomestila so upravičeni živeči avtorji kot ﬁzične osebe, ki imajo stalno prebivališče v
Republiki Sloveniji oziroma svoja dela objavljajo v glasbenih publikacijah in na nosilcih zvoka, ki so predmet izposoje v splošnih
knjižnicah v Sloveniji. Predlog oziroma prošnjo mora kandidat strokovno utemeljiti v pisni obliki. Članstvo v Društvu slovenskih skladateljev (v nadaljevanju: DSS) ni pogoj za
pridobitev štipendij.
Razpis je namenjen skladateljem vseh
glasbenih zvrsti.
Podeljene bodo naslednje štipendije:
A) predvidoma tri štipendije za umetniški
razvoj, in sicer po ena delovna, izobraževalna
in potovalna štipendija;
B) predvidoma tri nagradne štipendije, in
sicer štipendija za vrhunske dosežke (Kozinova štipendija), štipendija za najboljšo
skladbo na področju popularne glasbe in
štipendija za najboljši programski koncept
dejavnosti DSS.
Kriterije za dodelitev štipendij določata
Pravilnik o uporabi in razdelitvi ﬁnančnih
sredstev za knjižnično nadomestilo DSS in
točkovnik DSS.
2. Razpisni roki: razpis se začne 1. 10.
2004 in zaključi 15. 10. 2004 ob 13. uri.
3. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija vsebuje besedilo razpisa, Pravilnik o uporabi in razdelitvi ﬁnančnih sredstev za knjižnično nadomestilo Društva
slovenskih skladateljev, točkovnik za dodelitev štipendij z naslovom knjižničnega nadomestila, prijavni list.
4. Oddaja in način oddaje vlog: vloga
mora biti izpolnjena na prijavnem listu in
mora vsebovati vse podatke in priloge,
določene v razpisni dokumentaciji. Vlogo je
treba oddati osebno ali s priporočeno
pošiljko na naslov Društvo slovenskih skladateljev, Trg francoske revolucije 6, 1000
Ljubljana, najkasneje do 15. 10. 2004 do 13.
ure, in sicer v zapečateni kuverti z izpisom
na prednji strani: Ne odpiraj - Prijava za
štipendijo iz naslova knjižničnega nadomestila. Na hrbtni strani kuverte mora biti navedba vlagatelja in njegov naslov.
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Za prepozno se šteje vloga, ki v prostore
DSS ne prispe do 15. 10. 2004 do 13. ure.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje
vseh podatkov in prilog, navedenih v prijavnem listu. Dopolnjevanje vlog je možno le v
razpisnem roku z nujno oznako vloge, na
katero se dopolnitev nanaša. Oddaja vloge
pomeni, da je predlagatelj seznanjen z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Dodatne informacije je mogoče dobiti v
tajništvu DSS, in sicer od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro. Pristojni uslužbenki za
dajanje informacij sta Darja Jontes in Milena
Košir. Smiselno enako velja tudi glede razpisne dokumentacije. Ta je na voljo tudi na spletni strani društva: www.drustvo-dss.si in Slovenskega glasbenoinformacijskega centra:
www.sigic-drustvo.si.
5. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru:
o podelitvi štipendij bo odločala komisija za
štipendije, ki bo kandidate obvestila o izbiri
najkasneje v 30 dneh od dneva odpiranja
vlog. Proti sklepu o izbiri je dopustna
pritožba v roku osmih dni od dneva prejema
obvestila o izbiri. O pritožbah bo v nadaljnjih
30 dneh odločal upravni odbor DSS.
Odločitev upravnega odbora je dokončna.
Sredstva za štipendije se bodo izbranim
štipendistom razdelila po dokončnosti sklepa o izbiri.
Društvo slovenskih
skladateljev
Ob-25962/04
Rezultat javnega razpisa AV RTV
004/2004 – dokumentarna oddaja
Rezultat javnega razpisa AV RTV
004/2004 – dokumentarna oddaja – 4 oddaje po 50 minut (objavljen v Uradnem listu
RS, št. 26-29, z dne 26. 3. 2004,
Ob-8059/04) za odkup avdiovizualnih del
neodvisnih producentov, je naslednji:
Kot najugodnejša ponudnika pri javnem
razpisu za odkup AV del neodvisnih producentov z oznako AV RTV 004/2004 – dokumentarna oddaja sta bila izbrana:
– Studio Alp z naslovom Lovec na veter
ter
– Fluks in decibel z naslovom Tolminski
punt.
Ponudbe so oddali naslednji ponudniki:
– Studio MI, int. p.o., Linhartova 8, 1000
Ljubljana,
– Studio Alp, Bresterniška 51, 2351 Kamnica,
– VPK d.o.o., Videoprodukcija Kregar,
Kranjčeva 22, 1000 Ljubljana,
– Fluks in decibel, d.o.o., Vezna pot 5,
5000 Nova Gorica,
– Studio Černi, Slovenska 25, 9000 Murska Sobota,
– Društvo Škuc, Stari trg 21, 1000 Ljubljana.
Ponudnik Studio ALP je pred podpisom
pogodbe odstopil, ker zaradi bolezni glavnega igralca ponujene oddaje ni možno posneti.
RTV Slovenija
Javni zavod
Št. 09/2004

Ob-25965/04

Sklad za male projekte
Program Phare čezmejno sodelovanje
Slovenija/Avstrija 2002
Sl.2002/000-316
Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj zbira predloge projektov manj-

šega obsega na področju povezovanja ljudi
na lokalni ravni in »mehkih« razvojnih dejavnosti čezmejnega značaja v upravičenih območjih programa Phare CBC in Interreg IIIA
ob slovensko-avstrijski meji, ki bodo pridobili ﬁnančno pomoč iz programa Evropskih
skupnosti Phare čezmejno sodelovanje Slovenija/Avstrija 2002.
Nasveti glede razpisa in celotne Smernice za prijavitelje so na voljo na Sekretariatu
Nov'na razvoj, Prežihova 24, 2390 Ravne
na Koroškem ter na spletnih straneh:
www.gov.si/arr ali www.novnarazvoj.si. Rok
za prejem prijavnic je ponedeljek,
8. novembra 2004 do 16. ure.
Sekretariat bo za pomoč pri pripravi prijav na razpis organiziral informativne delavnice. Datumi in kraji delavnic so prav tako
objavljeni na spletni strani.
Nov'na razvoj
Ravne na Koroškem
Ob-25969/04
Na podlagi poslovnega načrta Sklada in
programa prenove Šport hotela na Pokljuki,
je investitor pridobil lokacijsko informacijo za
večja vzdrževalna dela in za zamenjavo
strešne kritine št. 350-00-297 z dne 23. 8.
2004 objavlja
razpis
za izvedbo del zamenjava strešne
kritine brez spreminjanja ostrešja in
namembnosti podstrešnega prostora
Opis razpisane naloge: sedanja strešna
kritina je sestavljena iz manjših salonitnih
plošč, ter je dotrajana in neuporabna. Žlebovi so novi, vendar na nekaterih delih poškodovani. Ostrešje je čvrsto in ni poškodovano, je pa končni primer ostrešja nestrokovno
izveden in ga je potrebno popraviti.
1. odstranitev obstoječe kritine,
2. namestitev primarne in sekundarne
kritine.
Streha je dvokapna in ima na vsaki strani izdelan zaključek.
Zamenjava strešne kritine predstavlja
večja vzdrževalna dela, vendar se pri obnovi hotela streha ne bo spreminjala.
Velikost strehe:
Streha na Šport hotelu predstavlja
1300 m2. Hotel nima dodatnih nadstreškov,
nadstrešek na južni strani pa se v skladu s
programom in idejnimi rešitvami odstrani.
Barva strešne kritine mora ostati enaka
sedanji kritini (temno siva), vrsto strešne
kritine pa ponudi izvajalec.
Strešna kritina mora imeti naslednje lastnosti:
– mora biti okolju prijazna,
– mora biti odporna na velike spremembe temperatur, pokrivanje mora biti ustrezno
zavarovano proti burji in velikim snežnim
padavinam,
– kritina mora imeti zaščito, da se ne
sprožijo snežni plazovi,
– kritina mora biti prilagojena naklonu
strehe.
Rok za izvedbo: zamenjava strešne kritine mora biti zaključena do zime oziroma
novega leta.
Rok za oddajo ponudbe: rok za oddajo
ponudbe je 11. oktober 2004. Ponudbe naj
bodo v zaprtih kuvertah na katerih naj bo
označba razpis – streha Šport hotel Pokljuka. Ponudbe pošljite na naslov: Sklad
za spodbujanje razvoja, Triglavskega narodnega parka d.d., Metelkova 7, 1000
Ljubljana.
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Odpiranje ponudb bo 12. oktobra ob
13. uri na sedežu Sklada.
Ponudba mora vsebovati:
– predstavitev ponudnika v skladu s
standardi in običaji razpisov,
– vrednost ponudbenih del in način plačila z morebitnimi plačilnimi ugodnostmi,
– garancijsko izjavo del, da bodo dela
izvedena do zime, z navedenim rokom in
terminskim planom,
– čas trajanja garancije za kritino,
– izjavo, da bo podpisal pogodbo o izvedbi del, s katero se bo zavezal izpolnjevati pogoje iz tega razpisa,
– izjava, da bo poskrbel za varnost pri
delu na gradbišču in spoštoval zakone
skladno z ZGO-1.
Potrebna dokumentacija je na voljo pri
razpisniku. Vse dodatne informacije na tel.
01/431-90-52 od 10. do 12. ure.
Do oddaje ponudbe je možen ogled po
dogovoru (obvezen ogled).
Možnost dviga razpisne dokumentacije
je 4. 10. 2004 na sedežu.
Ponudnik lahko navede tudi pripravljenost za nadaljnje poslovno sodelovanje.
Sklad za spodbujanje razvoja
Triglavskega narodnega parka d.d.
Št. 51/04
Ob-25948/04
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju
sredstev za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 11/02) in Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2004
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje,
14a/03) objavlja Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, v sodelovanju z Novo
Ljubljansko banko, d.d., Ljubljana, Podružnica Savinjsko – Šaleška, Rudarska 3, Velenje
javni razpis
za dodelitev posojil za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Mestni
občini Velenje
1. Predmet razpisa: predmet razpisa so
sredstva za dodelitev dolgoročnih posojil za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Mestni občini Velenje v letu 2004, v skupni
višini 30,000.000 SIT.
2. Pogoji in merila za odobritev posojil
2.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo samostojni
podjetniki posamezniki in gospodarske družbe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– ustrezajo merilom za male gospodarske družbe po 51. in 72. členu Zakona o
gospodarskih družbah (manj kot 50 zaposlenih, letni promet manjši od 7 mio EUR ali
bilančno vsoto manjšo od 5 mio EUR, so
neodvisna podjetja),
– imajo sedež dejavnosti in kraj naložbe
na območju Mestne občine Velenje,
– niso v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– niso v težavah in ne dobivajo državne
pomoči po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
– ne sodijo v sektorje kmetijstva, ribištva,
jeklarstva, premogovništva in transporta ter
pomoč namenjena spodbujanju izvoza.
2.2. Nameni: posojila se bodo dodelila za
naslednje namene: nakup zemljišča, investicije v komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč, nakup oziroma gradnje objektov, nakup strojev in oprem ter nakup
patentov, licenc, know-how, nepatentiranega tehničnega znanja.
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2.3. Merila: sredstva se bodo prednostno
dodeljevala prosilcem, ki poleg pogojev banke izpolnjevali tudi kriterije za ocenjevanje
programov: obstoječe število delavcev in
možnost novih zaposlitev, sodobna tehnologija in inovativnost, vpliv na okolje, donosnost, tržna naravnanost, dobičkonosnost,
izvozni vidik, lastna udeležba.
2.4. Kreditni pogoji:
– obrestna mera 3,96% letno, nominalna, ﬁksna,
– plačilo obresti mesečno,
– odplačilna doba 1-5 let, polletno odplačilo glavnice,
– višina posameznega posojila: do 55%
predračunske vrednosti investicije, oziroma
največ 5,000.000 SIT,
– investitor mora imeti med viri ﬁnanciranja zagotovljenih najmanj 25% lastnih sredstev,
– stroški odobritve: po veljavni tariﬁ
banke,
– kreditna sposobnost kreditojemalca in
zavarovanje odplačila kredita: v skladu z
bančnimi pogoji,
– investicija se mora ohraniti v Mestni
občini Velenje vsaj 5 let po njenem zaključku,
– zgornje meje pri dodeljevanju državnih
pomoči so v višini 55% od vrednosti investicije za mala podjetja,
– zgornja višina intenzivnosti pomoči ne
sme biti presežena, ne glede na to, iz katerih javnih virov je pomoč dodeljena,
– prejemnik sredstev poda izjavo, da za
določen namen ni dobil državne pomoči oziroma če jo je, kolikšen delež je že dobil iz
drugih javnih virov.
3. Vsebina vloge: vsebina vloge za dodelitev posojila je razvidna iz »obrazca–vloga za dodelitev posojil za malo gospodarstvo v MOV«, ki ga prosilci dobijo na Mestni
občini Velenje, ali v sprejemni pisarni (soba
št. 10), ali v Uradu za gospodarstvo in ﬁnance (soba št. 67/V), Titov trg 1, Velenje, ali na
NLB, Podružnica Savinjsko-Šaleška, Rudarska 3, Velenje (soba št. 307/III).
4. Rok za prijavo
Rok za oddajo vlog s predpisano dokumentacijo je do 30. 10. 2004, na naslov:
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje,
z oznako: »Ne odpiraj – prijava na razpis za
dodelitev posojila za malo gospodarstvo v
MOV« in polnim naslovom pošiljatelja, na
zadnji strani. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno in pomanjkljivo izpolnjene, komisija
ne bo obravnavala in bodo vrnjene prosilcem.
Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge
bodo zavržene. Neutemeljene pa zavrnjene.
Predlagatelja nepopolne vloge komisija v
roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove k
dopolnitvi vlog. Rok za dopolnitev je 7 dni od
prejema obvestila. Vloge, ki jih vlagatelji v
roku ne bodo dopolnili, se zavržejo, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrnejo.
Upravičenost posojil bo potrdil ustrezni
organ banke in občine. Predlagatelji vlog
bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v
30 dneh po roku za oddajo vlog. Za odobreno posojilo sklene posojilojemalec pogodbo
z banko.
Namensko porabo sredstev posojil
spremlja in preverja banka in občinska uprava. V primeru nenamenske porabe posojila,
mora koristnik posojilo vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
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Dodatne informacije dobijo prosilci na
Mestni občini Velenje, Titov trg 1, Velenje,
Uradu za gospodarstvo in ﬁnance, tel.
03/896-16-82, Metka Špindler ali na NLB,
Podružnica Savinjsko-Šaleška, Rudarska 3,
tel. 03/899-52-23, Snežana Markon.
Razpis je objavljen tudi na spletni strani
Mestne občine Velenje http://www.velenje.si/
(razpisi).
Mestna občina Velenje
Št. 394/04
Ob-26089/04
Mestna občina Velenje na podlagi
51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.
l. RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl.
US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 –
obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 –
odl. US, 39/96, 44/96 – odl. US, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99,
36/99 – odl. US, 59/99 – odl. US, 70/00,
94/00 – odl. US, 100/00 – odl. US, 28/01 –
odl. US, 87/01, 16/02 – odl. US, 51/02 in
108/03 – odl. US), 29. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03 in 77/03) in 9. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št.
4/99, 6/01 in 14/03) objavlja
javni razpis
z zbiranjem ponudb za prodajo
poslovnih prostorov v »B« poslovnem
objektu Efenkova 61, Velenje
Predmet razpisa je:
a) poslovni prostor v tretjem nadstropju
»B« poslovnega objekta Efenkova 61, Velenje,
b) poslovni prostor v prvem nadstropju
»B« poslovnega objekta Efenkova 61, Velenje.
I. Poslovna prostora, ki se prodajata, se
nahajata v »B« poslovnem objektu Efenkova 61, Velenje, parc. št. 2443/11 – poslovna
stavba s pripadajočo gradbeno parcelo parc.
št. 2431/3 – dvorišče, vse ZKV 596 k. o.
Velenje.
Poslovni objekt je bil zgrajen leta 1978.
V letih 1990 – 1992 se je večji del objekta
namenil za različne poslovne dejavnosti.
Konstrukcija objekta so armiranobetonski pasovni temelji, nosilni zid etaž je v armiranem betonu debeline 15 cm. Nenosilne
stene so iz siporeks elementov debeline 10
cm. Stropna konstrukcija je iz armiranobetonskih plošč. Zaključna plošča strešine je
ravna v različnih nivojih. Stropi in stene so
ometani in slikani. Lesena okna so s termopan zasteklitvijo in imajo platnena senčila,
vratna krila so gladka in so iz bukovega furnirja. Mizarski izdelki so obdelani z lazurnimi
laki oziroma oljno barvo. Finalni podi so iz
tapisona, keramike in PVC. V skupnih prostorih so tla iz keramike. Stopnice so masivne
in obdelane z brušenim teracom. Fasadna
opeka je debeline 12 cm s toplotno izolacijo.
Vertikalne armiranobetonske vezi so na fasadi poudarjene in obdelane s fasadno barvo. Kritina je črna bitumenska.
V obeh poslovnih prostorih je:
– električna instalacija za razsvetljavo in
priključki za manjše električne stroje;
– merilne naprave za električno energijo,
ločene po posameznih poslovnih prostorih;
– vodovodna instalacija za mrzlo in toplo
vodo z odtokom v javno kanalizacijo;
– telefonsko in TV instalacijo ter strelovodno napravo;
– centralno – radiatorsko gretje s skupno
redukcijsko postajo v kletni etaži, priključeno
na mestni vročevod.

Poslovna prostora sta v dobrem stanju,
imata lastne sanitarije.
II. Koristno – uporabno površino poslovnega prostora pod točko a) sestavljajo:
– vhod – delovni prostor: v izmeri
22,86 m2,
– delovni prostor – pisarna: v izmeri
16,56 m2,
– delovni prostor – pisarna: v izmeri
28,84 m2,
– delovni prostor – pisarna: v izmeri
12,57 m2,
– sanitarije: v izmeri 5,33 m2.
Skupna površina poslovnega prostora
znaša 86,16 m2.
Koristno – uporabno površino poslovnega prostora pod točko b) sestavljajo:
– poslovni prostor – pisarna: v izmeri
13,21 m2,
– delovni prostor – kuhinja: v izmeri
17,80 m2,
– sejna soba – delovni prostor, ločen s
harmonika vrati: v izmeri 35,10 m2,
– sanitarije – obnovljene: v izmeri
4,7 m2.
Skupna površina poslovnega prostora
znaša 70,81 m2.
III. Izhodiščna cena za obravnavan poslovni prostor pod točko a) znaša 8,000.000
SIT.
Izhodiščna cena za obravnavan poslovni
prostor pod točko b) znaša 7,500.000 SIT.
IV. V obeh poslovnih prostorih se ne sme
opravljati dejavnosti, ki bi kakorkoli vplivale
na varovanje ali ogrožale varnost in premoženje ljudi, ali poslabšale obstoječe bivalne
pogoje ostalih uporabnikov.
V. Kupnino je dolžan izbrani ponudnik
poravnati na podračun EZR MOV št.: 01333
– 0100018411 najpozneje v roku 8 dni od
izstavitve računa po podpisu pogodbe o prodaji poslovnega prostora, sicer se zaračunajo z zakonom določene zamudne obresti.
V primeru, da izbrani ponudnik v 30 dneh
po zapadlosti računa v plačilo, kupnine ne
poravna, se šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od sklenjene prodajne pogodbe.
VI. Izbrani ponudnik plača vse stroške v
zvezi s sklenitvijo prodajne pogodbe, kot so:
plačilo davčnih dajatev na promet nepremičnin, notarska overitev prodajalčevega podpisa na prodajni pogodbi in vpis v zemljiško
knjigo.
VII. Varščina, ki jo morajo ponudniki poravnati na podračun EZR MOV št.: 01333
– 0100018411, sklic na št. 28 76333 –
7141998 – 21120004, znaša 10% od skupne ponujene vrednosti ter se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino poslovnega
prostora, neuspelim pa vrne v roku 15 dni po
izvedbi razpisa, brez obresti.
VIII. Ponudbe morajo biti predložene v
zaprti kuverti na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, z oznako »Javni
razpis za prodajo poslovnega prostora v
tretjem nadstropju »B« poslovnega objekta
Efenkova 61, Velenje«, najkasneje do
18. 10. 2004 do 11. ure, soba št. 10/vložišče
(kletna etaža).
Ponudba mora vsebovati:
– naziv ponudnika in njegov točen naslov,
– matično številko in davčno številko ponudnika,
– ponujeno ceno za nakup poslovnega
prostora,
– predlog predvidene dejavnosti oziroma
namembnosti v objektu,
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– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije za ﬁzične osebe in izpis iz
sodnega registra za pravne osebe, ki so
registrirane in imajo sedež v RS,
– potrdilo o plačilu varščine,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejme vse
razpisane pogoje.
Prepozno predložene, nepopolne ali nepravilno označene ponudbe komisija ne bo
upoštevala pri izbiri.
IX. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponudbena cena.
X. Odpiranje ponudb bo dne 18. 10. 2004
ob 12. uri, v upravni stavbi Mestne občine
Velenje, Titov trg 1, Velenje, soba št. 28/I.
Zapisnik o odpiranju ponudb bodo vsi
ponudniki prejeli v roku 3 dni od dneva odpiranja.
XI. Odpiranje ponudb bo opravila posebna komisija. Komisija bo po zaključku postopka predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika.
XII. Upoštevane bodo samo pravilne in
popolne ponudbe in ponudbene cene, ki
bodo enake ali višje od izklicne cene.
XIII. Nepremičnine se prodajajo po principu videno – kupljeno.
XIV. Pogodba o prodaji poslovnega prostora mora biti sklenjena najpozneje v roku
30 dni po pravnomočnosti sklepa o izbiri najboljšega ponudnika. Ta rok se lahko zaradi
objektivnih okoliščin, ki bi nastale po končanem javnem razpisu, podaljša do odprave
take okoliščine.
V primeru, da se izbrani ponudnik v 8
dneh od poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil,
zaradi česar mu zapade varščina v korist
Mestne občine Velenje. V tem primeru lahko
prodajalec k podpisu prodajne pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika.
XV. Sklep o izbiri najboljšega ponudnika
bo prodajalec sprejel najkasneje v roku 15
dni od odpiranja ponudb.
O izbiri najboljšega ponudnika za prodajo poslovnega prostora, bo komisija obvestila vse ponudnike v roku 15 dni po sprejemu sklepa o izbiri.
XVI. Prodajalec si pridržuje pravico, da
ne glede na prejete ponudbe, prodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom, že
začeti postopek pa se lahko kadarkoli do
sklenitve pravnega posla ustavi.
XVII. Vsi zainteresirani lahko dobijo potrebne informacije glede lege poslovnega
objekta in ogleda pri Bojanu Čampi, tel.
896-16-34, za informacije v zvezi s sestavo
ponudbe pa pri Cvetka Dražnik Ladinek, tel.
896-18-52.
Mestna občina Velenje
Št. 360-01/04-22
Občina Veržej objavlja

Ob-26090/04

razpis
za zbiranje ponudb za odkup stavbnega
zemljišča z obstoječim objektom in
izgradnjo poslovo-stanovanjskega
objekta
Predmet razpisa je prodaja stavbnega
zemljišča v središču Veržeja, parc. št. 1915
in 1916, skupne površine 1308 m2. Na zemljišču stoji gradbeni objekt tlorisne površine
160 m2, ki ga mora kupec porušiti na svoj
račun in plačati stroške komunalne opreme
za poslovni del objekta. Na predmetnem
zemljišču je ponudnik oziroma kupec dolžan
zgraditi nadomestni večetažni poslovno-sta-

novanjski objekt, v skladu z izdelanim idejnim projektom Poslovno-stanovanjski objekt
Veržej.
Namembnost novega objekta naj bo:
– pritličje: poslovni prostori za osnovno
zdravstveno in zobozdravstveno dejavnost
in drugo mirno poslovno dejavnost;
– prva etaža: stanovanja;
– mansarda: stanovanja.
Izhodiščna prodajna vrednost gradbenega zemljišča z obstoječim objektom je
4,054.800 SIT. Kupec je dolžan poleg vrednosti gradbenega zemljišča poravnati še sorazmerni delež stroškov komunalne opremljenosti stavbnega zemljišča na podlagi
Zakona o stavbnih zemljiščih in Odloka o
plačilu sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju
Občine Ljutomer (Ur. l. RS, št. 30/96).
Notarski stroški, stroški dajatev na promet nepremičnin in stroški prenosa lastninske pravice v zemljiško knjigo bremenijo
kupca.
Pogoji:
1. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno.
2. Pri nakupu nepremičnine lahko sodelujejo pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki morajo predložiti dokazilo o registraciji,
ki ni starejša od 30 dni (izpis iz sodnega
registra ali priglasitveni list iz evidence samostojnih podjetnikov posameznikov pri
DURS).
3. Kandidati morajo v pisni ponudbi navesti svoje točne podatke (naziv kandidata,
naslov in sedež kandidata, ime odgovorne
osebe – podpisnika pogodbe, številko računa kandidata, matično številko, davčno številko, št. telefona, št. telefaksa, elektronski
naslov in ime kontaktne osebe kandidata).
4. Kandidati morajo v pisni ponudbi navesti višino ponujene kupnine in plačilne
pogoje.
5. Kandidat mora predložiti dokazilo, da
zoper njega ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja; da poslovanje ponudnika ne
vodi izredna uprava ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim
postopkom, skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež.
6. Kandidat mora predložiti dokazilo o
poravnanih davkih in prispevkih iz poslovanja.
7. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši kot 60 dni od poteka roka za predložitev ponudbe.
8. Kandidat mora podpisati izjavo o sprejemanju plačilnih pogojev o odkupu poslovnega prostora za splošno zdravstveno ambulanto do konca leta 2006.
9. Ponudnik oziroma kupec mora porušiti obstoječi objekt in zgraditi nadomestnega
najpozneje do konca maja 2006, pri čemer
mora pridobiti gradbeno dovoljenje do konca
leta 2004.
10. Objekt je potrebno zgraditi v skladu z
navedenim projektom in pogodbo o soﬁnanciranju.
11. Zagotoviti kvaliteto izvedbe v skladu
s tehničnim poročilom in veljavnimi gradbenimi standardi.
12. Občina Veržej se zavezuje odkupiti
prostore za splošno zdravstveno ambulanto.
13. Občina Veržej ima prednostno pravico pri nakupu poslovnih prostorov za potre-
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be zobne ambulante, ki pa ne izključuje prodaje na trgu za ta namen.
14. Ostali poslovni prostori se prodajajo
na trgu.
15. Stanovanja se odkupijo v skladu s
pogodbo o soinvestitorju št. 23062-57/03 z
dne 26. 8. 2004 med Stanovanjskim skladom RS in Občino Veržej.
16. O izidu javnega razpisa bodo kandidati obveščeni v roku največ 15 dni od izteka roka za predložitev ponudb.
17. Uspeli ponudnik bo dolžan skleniti
prodajno pogodbo v roku 10 dni od dneva
prejema obvestila o izbiri.
18. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so naslednja:
– najvišja ponujena cena za odkup zemljišča,
– najnižja ponujena cena m2 ﬁnaliziranega poslovnega prostora za splošno zdravstveno ambulanto.
Podrobnejša razčlenitev meril je razvidna iz razpisne dokumentacije.
19. Objava javnega zbiranja ponudb ne
zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim
ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za
nepremičnino, ki je predmet tega razpisa.
Občina lahko začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe kadarkoli brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti
ustavi.
20. Ponudbe morajo biti dostavljene na
naslov: Občina Veržej, Ulica bratstva in
enotnosti 8, 9241 Veržej, z oznako: Ponudba za nepremičnino – ne odpiraj! Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele na ta
naslov do 15. 10. 2004 do 12. ure. Odpiranje ponudb ne bo javno.
21. Dodatne informacije so ponudnikom
na voljo na GSM številki 041/781-477 (Drago Legen).
Občina Veržej
Št. 462-53/04-144
Ob-26091/04
Občina Kočevje, Ljubljanska 26, Kočevje, razpisuje na podlagi 39. člena Uredbe o
pridobivanju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03)
javni razpis
z zbiranjem pisnih prijav za prodajo samostojnih gradbenih parcel na javni dražbi,
za gradnjo individualnih stanovanjskih in poslovnih objektov, in sicer:
1. gradbena parcela št. 3 - sestavljena iz
parc. št. 627/1 pašnik 4r. v izmeri 1014 m2 in
parc št. 309/12 pašnik 5r. v izmeri 452 m2,
vse k.o. Koblarji;
2. gradbena parcela št. 4 - sestavljena iz
parc. št. 627/2 pašnik 5r. v izmeri 303 m2,
parc. št. 627/3 pašnik 4r. v izmeri 1310 m2,
parc št. 309/11 pašnik 5r. v izmeri 99 m2, parc.
št. 786/4 pot v izmeri 225 m2, parc. št. 655/7
gozd 3r. v izmeri 177 m2, parc. št. 652/12 pašnik 4r. v izmeri 110 m2, vse k.o. Koblarji;
3. gradbena parcela št. 6 - sestavljena iz
parc. št. 655/9 gozd 3r. v izmeri 169 m2,
parc. št. 652/10 pašnik 4r. v izmeri 538 m2 in
parc št. 654/2 njiva 5r. v izmeri 94 m2, vse
k.o. Koblarji;
4. gradbena parcela št. 8 - sestavljena iz
parc. št. 655/11 gozd 3r. v izmeri 356 m2,
parc. št. 652/8 pašnik 4r. v izmeri 390 m2 in
parc št. 660/10 travnik 5r. v izmeri 73 m2;
vse k.o. Koblarji;
5. gradbena parcela št. 9 - sestavljena iz
parc. št. 652/7 pašnik 4r. v izmeri 783 m2 in
parc št. 660/9 travnik 5r. v izmeri 159 m2 vse
k.o. Koblarji;
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6. gradbena parcela št. 10 - sestavljena
iz parc. št. 652/1 pašnik 4r. v izmeri 1007 m2,
parc. št. 660/8 travnik 5r. v izmeri 93 m2 in
parc št. 654/3 njiva 5r. v izmeri 51 m2; vse
k.o. Koblarji;
7. gradbena parcela št. 11 - sestavljena
iz parc. št. 652/6 pašnik 4r. v izmeri 1348 m2
in parc št. 660/7 travnik 5r. v izmeri 121 m2,
vse k.o. Koblarji;
8. zemljišče (ob Bračičevi ulici - za reševalno postajo) parc. št. 1124/1 (travnik 3),
k.o. Kočevje v izmeri 575 m2 (zemljišče je
po izdelani lokacijski dokumentaciji namenjeno gradnji stanov. objekta - dvojčka, v
primeru gradnje samostojnega objekta je
potrebna predhodna parcelacija zemljišča
in prodaja funkcionalnega zemljišča lastniku objekta stoječega na parc. št. 1127/1
k.o. Kočevje.);
9. gradbena parcela parc. št. 1382/1 njiva v izmeri 2728 m2, k.o. Kočevje;
10. gradbena parcela parc. št. 517 dvorišče v izmeri 258 m2, stan. stavba v izmeri
58 m2 in gosp. posl. v izmeri 12 m2, vse k.o.
Željne;
11. gradbena parcela parc. št. 492/14
pašnik v izmeri 511 m2, k.o. Željne;
12. gradbena parcela parc. št. 2063/5
odprto skladišče v izmeri 1296 m2, k.o. Kočevje (za dostop do parcele je potrebno dovoljenje lastnikov parc. št. 2066/20, 2066/8
ali 2063/1 k.o. Kočevje);
13. gradbena parcela parc. št. 175/2
travnik v izmeri 989 m2, k.o. Rajhenav;
14. gradbena parcela parc. št. 175/3
travnik v izmeri 1481 m2, k.o. Rajhenav;
15. gradbena parc. št. 175/4 travnik v izmeri 1302 m2, por. obj. v izmeri 176 m2, vse
k.o. Rajhenav (pri nakupu zemljišča se vknjiži služnost dostopa do parc. št. 175/3 k.o.
Rajhenav);
16. gradbena parcela parc. št. 175/5
travnik v izmeri 1058 m2, k.o. Rajhenav (pri
nakupu zemljišča se vknjiži služnost dostopa do parc. št. 175/2 k.o. Rajhenav).
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Komunalni prispevek poravna investitor
ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe.
Interne priključke na navedene komunalne objekte in naprave zgradi investitor na
svoje stroške.
Ponudniki morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
Vsi interesenti morajo pisno prijavo poslati v zaprti kuverti (s pripisom za javno
dražbo – ne odpiraj) in ji priložiti:
– potrdilo o vplačani kavciji, ki znaša
10% izklicne vrednosti zemljišča,
– potrdilo o državljanstvu,
– kopijo izpisa iz registra pravnih oseb.
Javna dražba za oddajo zemljišč za
gradnjo stanovanjskih in poslovnih objektov
bo ustna, izvajala jo bo komisija za odpiranje prijav in izvajanje javne dražbe po vrstnem redu iz razpisa dne sreda 13. 10. 2004,
ob 12. uri, v sejni sobi Občine Kočevje, Ljubljanska 26, Kočevje.
Javno odpiranje prijav bo pol ure pred
dražbo.
Splošni pogoji
Kavcija se plača na podračun proračuna
Občine Kočevje, ki je odprt pri UJP Novo
mesto št. 01248 – 0100005213.
Vplačana kavcija se pridobitelju stavbnega zemljišča šteje v kupnino, ki mora biti
plačana v osmih dneh po podpisu pogodbe,
neuspelemu udeležencu pa se brezobrestno vrne v petih dneh po dražbi.
Upoštevane bodo samo prijave, ki bodo
prispele na vložišče Občine Kočevje do
13. 10. 2004 do 10. ure.
Na podlagi vrstnega reda prispelih prijav
napravi komisija za odpiranje prijav in izvajanje dražbe za predmet dražbe (zemljišče)
“dražbeni list”, na katerem je zapisan vrstni
red dražiteljev. Če je na dražbenem listu za
vpisan samo en interesent, se mu lahko proda zemljišče po izklicni vrednosti. V primeru,
ko je na dražbenem listu vpisanih več interesentov, se le-ti zvrstijo po vpisanem vrst-

Pod
zap.
št.

Količina
m2

Cena za m2

Cena zemljišča
(gradbene parcele)

Cena
priprave zemljišča

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16

1466 m2
2224 m2
801 m2
819 m2
942 m2
1151 m2
1469 m2
575 m2
2728 m2
328 m2
511 m2
1296 m2
989 m2
1481 m2
1478 m2
1058 m2

2.060,88 SIT
2.060,88 SIT
2.060,88 SIT
2.060,88 SIT
2.060,88 SIT
2.060,88 SIT
2.060,88 SIT
4.118,00 SIT
4.118,00 SIT
2.268,00 SIT
2.268,00 SIT
3.020,00 SIT
1.690,00 SIT
1.690,00 SIT
1.521,00 SIT
1.521,00 SIT

3,021.250,00 SIT
4,583.397,00 SIT
1,650.765,00 SIT
1,687.861,00 SIT
1,941.349,00 SIT
2,372.073,00 SIT
3,027.433,00 SIT
2,367.850,00 SIT
11,233.904,00 SIT
743.904,00 SIT
1,158.948,00 SIT
3,913.920,00 SIT
1,671.410,00 SIT
2,502.890,00 SIT
2,248.038,00 SIT
1,609.218,00 SIT

2,150.050,00 SIT 5,171.300,00 SIT
3,305.739,00 SIT 7,889.136,00 SIT
1,201.153,00 SIT 2,851.918,00 SIT
1,261.284,00 SIT 2,949.145,00 SIT
1,325.815,00 SIT 3,267.164,00 SIT
1,688.068,00 SIT 4,060.141,00 SIT
2,154.450,09 SIT 5,181.883,00 SIT
3,138.526,00 SIT 5,506.376,00 SIT
160.696,00 SIT 11,394.600,00 SIT
86.000,00 SIT
829.904,00 SIT
86.000,00 SIT 1,244.948,00 SIT
86.000,00 SIT 3,999.920,00 SIT
69.500,00 SIT 1,740.910,00 SIT
69.500,00 SIT 2,572.390,00 SIT
69.500,00 SIT 2,317.538,00 SIT
69.500,00 SIT 1,678.718,00 SIT

Prodajalec si pridržuje pravico zvišanja
cen na dan dražbe na podlagi informacij
Gospodarske zbornice Slovenije.
Stroški priprave zemljišč obsegajo stroške parcelacij in stroške cenitev ter stroške
postopka do javne dražbe ter do zap. št. 7
(vključno) tudi stroške komunalnega opremljanja, oziroma komunalnega prispevka.

Skupaj
vrednost

nem redu na dražbenem listu. Pred pričetkom dražbe vsak dražitelj podpiše pravila
javne dražbe.
Najnižji znesek višanja znaša 2% od izklicne vrednosti.
Stavbno zemljišče bo oddano najugodnejšemu ponudniku, to je tistemu, ki ponudi
višjo ceno.

Komisija s soglasjem župana lahko postopek tudi ustavi do sklenitve pravnega posla. Pri tem se dražiteljem povrnejo stroški,
v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Najkasneje v roku 30 dni od javne dražbe se sklene z uspelim ponudnikom pogodbo o prodaji stavbnega zemljišča. V pogodbi
se za nezazidana stavbna zemljišča obračuna tudi 20% DDV. Za zazidana stavbna
zemljišča se obračuna 2% DPN. Če pridobitelj stavbnega zemljišča enostransko odstopi od pogodbe, izgubi pravico do povračila kavcije. Pogodba postane veljavna, ko
jo potrdi notarka.
Vse informacije lahko interesenti dobijo
na sedežu Občine Kočevje, Oddelek za
okolje infrastrukturo in gospodarstvo, Služba za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
Ljubljanska c. 26, Kočevje, oziroma po telefonu 89-38-237 pri Ivanu Maroltu.
Občina Kočevje
Ob-26259/04
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Kungota za leto 2004 (Uradni list RS, št.
31/03) in letnega plana za področje kmetijstva v proračunu za leto 2004, Občina Kungota objavlja
razpis
za dodelitev subvencij ukrepov
kmetijske strukturne politike v Občini
Kungota za leto 2004
1. Predmet razpisa
Občina Kungota v proračunu namenja
ﬁnančna sredstva za izvedbo ukrepov
kmetijske strukturne politike za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v občini Kungota za
leto 2004 6,400.000 SIT in za razvojne
projekte na področju kmetijstva, podjetništva in razvojnih programov 6,200.000 SIT,
in sicer za:
1.1. soﬁnanciranje preventivnega zdravstvenega varstva živali: 1,260.000 SIT;
1.2. soﬁnanciranje reprodukcije govedi,
svinj, drobnice in konj: 1,740.000 SIT;
1.3. soﬁnanciranje izobraževanje kmetov: 1,060.000 SIT;
1.4. soﬁnanciranje analize zemlje in
krme: 400.000 SIT;
1.5. soﬁnanciranje testiranja škropilnic:
200.000 SIT;
1.6. soﬁnanciranje zavarovanja posevkov in nasadov proti toči: 250.000 SIT;
1.7. soﬁnanciranje obrambe pred točo:
167.835 SIT;
1.8. soﬁnanciranje delovanja društev in
strokovnih izobraževanj društev: 372.165
SIT;
1.9. subvencioniranje promocij na področju kmetijstva: 400.000 SIT;
1.10. soﬁnanciranje programov, ki jih za
kmete pripravljajo zunanje institucije (Kmetijski zavod Maribor, Ekonomski inštitut Maribor, Program pomoči na domu (javna dela
ipd.): 550.000 SIT;
1.11 soﬁnanciranje podpor ekonomske
diverziﬁkacije podeželja in razvojni programi:
a) spodbude za prenočitvene kapacitete
v občini: 3,200.000 SIT,
b) soﬁnanciranje razvojnih programov,
investicij in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji:
3,000.000 SIT;
skupaj: 12,600.000 SIT.
2. Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva oziroma njihovi nosilci, ki imajo kmetijska zemljišča na
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območju občine Kungota ter stalno prebivališče v Občini Kungota,
– društva, ki imajo sedež na območju
Občine Kungota in de ukvarjajo z dejavnostjo na področju kmetijstva na območju Občine Kungota,
– institucije, ki izvajajo dejavnosti za potrebe kmetijstva na območju občine.
3. Način vlaganja zahtevkov ali vlog
Za ukrepe iz točk (od 1.1. do l.11.) vlagajo zahtevke upravičenci ali njihovi pooblaščenci ali v njihovem imenu izvajalske organizacije, kjer je to z razpisom omogočeno.
Za aktivnosti, ki so bile že izvedene se
vložijo zahtevki takoj po objavi razpisa, v
naprej pa sproti, najkasneje 15 dni po opravljeni aktivnosti in do porabe razpisanih sredstev ali najkasneje do 20. decembra 2004.
Pred izvedbo prve subvencije so upravičenci dolžni izpolniti in podpisati zahtevek (ki
ga dobijo na Občini Kungota). K zahtevku je
potrebno priložiti vso zahtevano dokumentacijo, kot je navedena po posameznih točkah
razpisa. Navedena sredstva lahko upravičenci pridobijo le pod pogojem podane izjave, da
za isti namen niso prejeli drugih državnih pomoči, oziroma koliko sredstev so iz drugih
virov prejeli. Dodeljena sredstva posameznim upravičencem morajo biti izkazana kot
nujna za obstoj kmetijskega gospodarstva.
Vlagatelj s podpisom jamči za pravilnost izpolnjenih podatkov. V primerih, ko zahtevke
vlagajo izvajalske organizacije, se razmerja
določijo s posebnimi letnimi pogodbami.
1.1. Soﬁnanciranje preventivnega zdravstvenega varstva živali
Namen: preprečiti večjo gospodarsko
škodo zaradi bolezni in preventivno delovanje.
Višina subvencije:
– za preventivno varstvo rejnih živali (konji, govedo, prašiči, drobnica), ki obsega
zaščitna cepljenja, vitaminizacijo, feruminizacijo in tretiranje proti zajedalcem do višine
50% storitve,
– laboratorijske preiskave in odvzem
vzorcev (mleka, sline, krvi, blata in drugega)
do višine 100% storitve preiskave. Zdravila
in druga potrebna dela pri tem niso vključena in jih nosi kmetovalec oziroma lastnik
sam v celoti.
Način izplačila: Občina Kungota sklene
pogodbo z zunanjimi izvajalci veterinarskih
storitev, upravičenec koristi sredstva ob naročilu storitve, kjer se mu ob plačilu storitve
odšteje subvencija občine. Občina subvencijo poravna po izstavljenem računu izvajalcu veterinarskih storitev. Občina Kungota
ima pravico preveriti pravilnost izvajanja storitev in upravičenost kmetovalca.
1.2. Soﬁnanciranje reprodukcije govedi,
svinj, drobnice in konj
Namen: selekcija živali in preprečitev nekontroliranega križanja vrst.
Višina subvencije: znaša 2.000 SIT od
opravljene vrednosti storitve.
Način izplačila: Občina Kungota sklene
pogodbo z zunanjimi izvajalci veterinarskih
storitev, upravičenec koristi sredstva ob naročilu storitve, kjer se mu ob plačilu storitve
odšteje subvencija občine. Občina subvencijo poravna po izstavljenem računu izvajalcu veterinarskih storitev. Občina Kungota
ima pravico preveriti pravilnost izvajanja storitev in upravičenost kmetovalca.
1.3. Soﬁnanciranje izobraževanje kmetov
Namen: višja raven predvsem praktičnih
znanj iz izkušenj za opravljanje kmetijske
dejavnosti ter sonaravnega kmetovanja.

Višina subvencije: do 50% vrednosti računa.
Dokazilo: veljaven račun izvajalcev izobraževanja ter dokazilo o udeležbi na izobraževanju in potrdilo o opravljenem preizkusu znanja.
1.4. Soﬁnanciranje analize zemlje in
krme
Namen: optimalen vnos mineralnih gnojil
in primerna raba zemljišč.
Višina subvencije: do 50% vrednosti storitve.
Dokazilo: veljaven račun izvajalcev storitve.
Način izplačila: plačilo se vrši po izstavitvi fakture s strani Svetovalne službe Kmetijske zbornice Maribor.
1.5. Soﬁnanciranje testiranja škropilnic
Namen: gospodarska raba škropiv in semen ter ekološko sprejemljivi ukrepi za rabo
škropiv.
Višina subvencije: do 50% vrednosti storitve.
Dokazila: veljaven račun.
Način izplačila: plačilo se vrši po izstavljeni fakturi izvajalcu storitve za kmetovalce
po seznamu, ki so opravili storitev.
1.6. Soﬁnanciranje zavarovanja posevkov in nasadov proti toči
Namen: zmanjšanje gospodarske škode.
Višina subvencije: do 10% vrednosti zavarovalne premije.
Dokazilo: veljavna sklenitev zavarovanja
in obračun premije pri zavarovalnici.
Način izplačila: upravičenec v občinski
urad posreduje vlogo za soﬁnanciranje oziroma subvencijo, kateri predloži vsa dokazila.
1.7. Soﬁnanciranje obrambe pred točo
Namen: zmanjšanje gospodarske škode.
Višina sredstev: 167.835 SIT.
Način izplačila: splošna odgovornost Občine Kungota za pokritost vseh kmetijskih
gospodarstev v Občini Kungota.
Koriščenje sredstev: sredstva razporejena in izkoriščena.
1.8. Soﬁnanciranje delovanja društev in
strokovnih izobraževanj društev
Namen: spodbujanje organiziranega prenosa znanj in izkušenj ter dvig stanovske
pripadnosti.
Višina subvencije: do 50% stroškov strokovnega izobraževanja, dotacije do 50%
plačane članarine za preteklo leto.
Dokazilo: veljaven račun izvedbe izobraževanja, seznam članov, izvedba prireditve ali organizacija prireditve.
Način izplačila: vloga posameznika, ki se
naslovi na Občinski urad občine Kungota z
priloženimi dokazili.
1.9. Subvencioniranje promocij na področju kmetijstva
Namen: prepoznavnost vinorodnega
okoliša Občine Kungota.
Višina sredstev: 400.000 SIT.
Dokazilo: podpisana pogodba o najemu
razstavnega prostora, kjer se skupaj predstavlja vsaj 5 razstavljavcev z območja Občine Kungota.
Način izplačila: upravičenec v občinski
urad posreduje vlogo za soﬁnanciranje oziroma subvencijo, kateri predloži vsa dokazila.
1.10. Soﬁnanciranje programov, ki jih za
kmete pripravljajo zunanje institucije (Kmetijski zavod Maribor, Ekonomski inštitut
Maribor. Program pomoči na domu (javna
dela ipd.)).
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Namen: pomoč kmetijam z različnimi
projekti, drugi izredni primeri.
Sredstva se namenijo izvajalcu priprave
razpisne dokumentacije ali drugih dokumentov, podpisa pogodbe, ki sodelujejo v projektu in so soudeleženi v lastnem deležu, ter
da so projekti usklajeni z smernicami državnih pomoči, ki jih namenja Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Koriščenje sredstev: po opravljeni storitvi in predhodno potrjenem programu s strani župana občine.
1.11. Soﬁnanciranje podpor ekonomske
diverziﬁkacije podeželja in razvojni programi:
a) spodbude za prenočitvene kapacitete
v občini
Na podlagi določil Pravilnika o enkratni
ﬁnančni vzpodbudi za izgradnjo prenočitvenih kapacitet na območju Občine Kungota
(Uradni list RS, št. 33/01) se upravičencem
dodelijo sredstva za urejene prenočitvene
kapacitete 280 točk po postelji (1 točka je
1 EUR). Za prenočitvene kapacitete se lahko prijavijo za razpisana sredstva tudi druge
ﬁzične osebe in pravne osebe, ki nimajo
status kmetije ali kmeta.
Način izplačila: upravičenec v občinski
urad posreduje vlogo za soﬁnanciranje oziroma subvencijo, kateri predloži vsa dokazila.
b) Soﬁnanciranje razvojnih programov,
investicij in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
Namen: pospeševanje razvoja dopolnilnih ter pridelovalnih dejavnosti na kmetijah,
ki omogočajo kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti.
Višina soﬁnanciranja: se določi v skladu
z razpoložljivimi sredstvi in glede na upravičene prijavljene projekte, vendar lahko za ta
namen investitor pridobi maksimalno višino
proračunskih sredstev do 1,000.000 SIT. Za
pridobitev sredstev iz te točke razpisa velja
omejitev, da se upravičencu za določitev
maksimalne višine soﬁnanciranja šteje seštevek vseh dosedanjih soﬁnanciranj občine
za ta name.
Dokazilo: investitor pred dodelitvijo sredstev podpiše izjavo, da bo zagotovil celotno
ﬁnančno konstrukcijo in v pogodbenem roku
projekt tudi realiziral.
Delitev sredstev: sredstva se delijo na
osnovi meril in kriterijev, ki jih predlaga Odbor za gospodarstvo, varstvo in urejanje
okolja županu Občine Kungota.
4. Dodatne informacije z zvezi z razpisom: vse dodatne informacije glede razpisa
in postopka pridobitve sredstev lahko prosilci
dobijo na sedežu Občine Kungota, Plintovec
1, 2201 Zg. Kungota ali po tel. 02/655-00-50.
Razpis je na vpogled tudi na spletni strani
Občine Kungota: www.kungota.si.
Občina Kungota
Št. 46502-0074/2004-43/06 Ob-25930/04
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj, na podlagi 18. in 45. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št.
43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) ter sklepov 17.
seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 8. 9.
2004 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine
I. Predmet prodaje je:
1. Nepremičnina – zemljišče parcelna
številka 467/5, travnik v izmeri 602 m2, vpisanega v vložni številki 1753, k.o. Kranj, za
izklicno ceno 26.378 SIT/m2.
Kupec dovoljuje, da se na zemljišču parcelna številka 467/5, travnik v izmeri 602 m2,
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vpisanem v vložni številki 1753, k.o. Kranj,
vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj
za izgradnjo in zagotovitev dostopnosti do
podzemne komunalne infrastrukture.
II. Nepremičnina opredeljena v I. točki javnega razpisa bo naprodaj na javni dražbi, ki
bo v sredo, 20. 10. 2004, ob 9. uri v sejni dvorani št. 14 na naslovu Mestna občina Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj.
III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in
ﬁzične osebe:
– pravne osebe s sedežem na območju
Republike Slovenije in ﬁzične osebe, ki so
državljani Republike Slovenije, pooblaščenci
pravnih in ﬁzičnih oseb morajo na javni dražbi
predložiti notarsko overjeno pisno pooblastilo,
ﬁzična oseba pa se izkaže z osebnim dokumentom,
– pravne in ﬁzične osebe, ki so na Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve
pri Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, do petka, 18. 10. 2004 do 12. ure dostavile naslednje dokumente:
– pravne osebe dostavijo overjeno dokazilo o sedežu v Republiki Sloveniji oziroma
izpisek iz sodnega registra, ki vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki ni
starejše od 30 dni,
– ﬁzične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu, overjeno fotokopijo in navedbo
EMŠO, oziroma priglasitveni list DURS-a za
samostojnega podjetnika,
– dokazilo od sodišča, da pravna oseba
ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidacijskemu postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa, da ima pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve v
skladu s predpisi,
– potrdilo Mestne občine Kranj, da ima
pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma
ﬁzična oseba poravnane vse obveznosti do
občine,
– davčno številko in številko računa pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma
ﬁzične osebe z navedbo imena in naslova
banke ali druge ﬁnančne ustanove,
– izjavo, da pravna oseba, samostojni
podjetnik oziroma ﬁzična oseba v celoti soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom pogodbe,
– potrdilo o nakazilu kavcije v višini 10
odstotkov izklicne cene nepremičnine, ki jo bo
dražil na javni dražbi, na podračun enotnega
zakladniškega računa Mestne občine Kranj
številka 01252-0100006472, sklic na številko
odobritve 18 75515-2010003-43060004
Mestne občine Kranj, z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo« z oznako točke, pod
katero se nahaja nepremičnina, za katero se
plačuje varščina.
IV. Pogodba o prodaji nepremičnine se
sklene najkasneje v 30 dneh po zaključku
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v
navedenem roku iz razlogov, ki so na strani
dražitelja, Mestna občina Kranj zadrži njegovo kavcijo.
V. Kupnino za nepremičnino bo izbrani ponudnik poravnal na račun, št.
01252-0100006472 Mestne občine Kranj v
roku določenim s pogodbo, oziroma najkasneje v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je
bistvena sestavina pravnega posla.
VI. Davek na promet z nepremičninami
oziroma davek na dodano vrednost, stroške
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cenitve nepremičnine, ter druge morebitne
stroške na podlagi pogodbe in stroške notarja
plača kupec.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije
ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za
nepremičnino, ki jo draži, in je izpolnil pogoj iz
III. točke tega razpisa,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti
veljavno pooblastilo,
4. dražitelji za nepremičnino, za katere je
izklicna cena določena za m2 lahko dvigajo
ceno za večkratnik zneska 1.000 SIT,
5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba,
6. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
7. dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
8. ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o
poteku dražbe,
9. morebitne ugovore reši takoj voditelj
dražbe.
VIII. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine
in stroškov.
IX. Postopek prodaje se lahko ustavi vse
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
dražiteljem povrnejo stroški, in sicer v višini
izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
X. Natančnejše podatke o nepremičnini
ter ostale informacije so na voljo na naslovu:
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
Oddelek za gospodarske in premoženjske
zadeve.
XI. Razpisno dokumentacijo, ki vključuje
posamičen program upravljanja, sklep sveta
Mestne občine Kranj in osnutek pogodbe,
lahko pravne in ﬁzične osebe, ki želijo sodelovati na javni dražbi, dvignejo na naslovu:
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
Oddelek za gospodarske in premoženjske
zadeve, v času uradnih ur.
Mestna občina Kranj

Javne dražbe
Ob-26068/04
Preklic
Stečajni upravitelj Prevoza Brežice d.d.,
v stečaju, Brežice, preklicuje javno dražbo
nepremičnin pod točko I/2 in I/3, razpisano
za dne 8. 10. 2004, ob 12. uri, na Okrožnem
sodišču v Krškem, CKŽ 12, Krško, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 101/2004 z dne
17. 9. 2004.
Dne 8. 10. 2004 ob 12. uri se bo opravila
samo prodaja nepremičnine pod točko I/1
pod pogoji, določenimi o oglasu javne dražbe, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 101
z dne 17. 9. 2004.
Stečajni upravitelj
Dušan Dornik
Št. 88/04

Ob-26261/04
Popravek
V javni dražbi za prodajo nepremičnin,
objavljeni v Uradnem listu RS, št. 101/04, z
dne 17. 9. 2004, str. 6342, Ob-24541/04, se

popravi pri točki 1.D besedilo in se pravilno
glasi:
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti
nepremičnin je predmetni nepremičnini
ovrednotil na 121.928.415,95 SIT. V vrednosti zemljišč ni obračunan komunalni
prispevek, le ta bo posebej določen z odločbo pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Javno podjetje za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči d.o.o. Maribor
Št. 402-04-30/2004
Ob-26380/04
Na podlagi 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03) ter na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu prodaje državnega ﬁnančnega in stvarnega premoženja za leti 2004/2005, ki ga je z odlokom
(Uradni list RS, št. 86/04) sprejel Državni
zbor Republike Slovenije dne 13. 7. 2004,
Servis skupnih služb vlade razpisuje
javno dražbo
1. Naročnik: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
Vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana,
telefaks 01/478-18-78.
2. Predmet javne dražbe:
1. 29 kontejnerjev, ki so stali na MP Jelšane in so sedaj v skladišču TIB v Ilirski Bistrici
(19 velikosti 14,73 m2, 4 velikosti 7,28 m2, 4
velikosti 6,09 m2, 2 velikosti 3,65 m2); izklicna
cena 972.000 SIT;
2. 15 kontejnerjev na lokaciji MP Metlika
(6 velikosti 14,73 m2, 2 velikosti 7,28 m2, 7
velikosti 3,65 m2); izklicna cena 434.000
SIT.
Kontejnerji se odprodajo v celoti po sistemu videno-kupljeno. V izklicni ceni je vključen
DDV.
3. Javna dražba se bo opravila ustno.
Najnižji znesek zvišanja je 20.000 SIT.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora
biti sklenjena v roku 15 delovnih dni po opravljeni javni dražbi. Vzorec pogodbe je na ogled
pri Servisu skupnih služb Vlade Republike
Slovenije, Gregorčičeva 27/a, Ljubljana, Klemen Šket, tel. 01/478-18-26.
5. Način in rok plačila: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od
podpisa pogodbe na podračun proračuna
RS, št. 01100-6300109972, sklic na številko
18 15202-7203004-84600204 (za kontejnerje na MP Jelšane), sklic na številko 18
15202-7203004-84600304 (za kontejnerje
na MP Metlika). Položena kavcija se šteje v
kupnino. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
od podpisa pogodbe je bistvena sestavina
pravnega posla.
6. Prehod lastništva: lastništvo preide na
kupca po plačilu celotne kupnine.
7. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% od izklicne cene na podračun proračuna RS št.
01100-6300109972, sklic na številko 18
15202-7203004-84600204 (za kontejnerje
na MP Jelšane), sklic na številko 18
15202-7203004-84600304 (za kontejnerje
na MP Metlika). Po opravljeni javni dražbi se
dražiteljem, ki na javni dražbi ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni brez obresti.
8. Ogled kontejnerjev
Za kontejnerje, ki so stali na MP Jelšane
in so sedaj v skladišču TIB v Ilirski Bistrici, je
ogled možen dne 14. 10. 2004 od 10. do
10.30.
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Za kontejnerje, ki se nahajajo na MP
Metlika, je ogled možen dne 15. 10. 2004 od
10. do 10.30.
9. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji morajo pred začetkom javne
dražbe prijaviti svojo udeležbo in priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo
za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in
materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora
priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v nje-

govi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more
pridobiti, pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR),
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če je oseba zastopnik.
10. Datum, čas in kraj izvedbe javne
dražbe: 20. 10. 2004 ob 9. uri v sejni sobi na
naslovu: Republika Slovenija, Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 25a, 1000 Ljubljana.
11. Ustavitev postopka: vlada ali komisija
s soglasjem predstojnika lahko ustavi postopek javne dražbe do sklenitve pravnega
posla, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov.
Republika Slovenija
Servis skupnih služb vlade

Št. 152/2004
Ob-25950/04
Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o., Titova
106, 8281 Senovo, objavlja

2. Dražitelji morajo poleg navedbe parcelnih številk nepremičnine za katere so zainteresirani, vplačati varščino v višini 10%
izklicne cene kot jamstvo za resnost ponudbe pred dražbo na prodajalčev transakcijski
račun številka: 03155-1000001057 pri SKB
banki s pripisom »Za javno dražbo«, kar
pred dražbo dokažejo s predložitvijo potrdila
o vplačilu.
3. Uspešni ponudnik oziroma kupec
mora v osmih dneh po dražbi skleniti pisno
pogodbo o nakupu, ki je deklaratornega
značaja, in v celoti plačati kupnino v 15 dneh

javno dražbo
za prodajo poslovno nepotrebnih nepremičnin, ki bo dne 21. 10. 2004 ob 10. uri v
sejni sobi Rudnika Senovo v zapiranju,
d.o.o., Titova 106, 8281 Senovo.
I. Predmet prodaje so nepremičnine področja »Separacije«, ki se razteza skozi dve
katastrski občini, na naslednjih parcelnih
številkah:
Zap.
št.

Parcelna
številka

Označba nepremičnine
– vrsta rabe

01.

457/21
734/24
Skupaj:
457/22
734/23
Skupaj:
457/23
734/22
Skupaj:
457/30

dvorišče
dvorišče

02.
03.
04.

Skupaj:

Površina po
katastru v m2

dvorišče
dvorišče
dvorišče
dvorišče
poslovna stavba
poslovna stavba
gospodarsko poslopje
dvorišče

300
974
1274
408
797
1205
623
639
1262
338
324
133
1372
2167

ZKV

Katastrska
občina

375
543

Dovško
Senovo

375
543

Dovško
Senovo

375
543

Dovško
Senovo

375
375
375
375

Dovško
Dovško
Dovško
Dovško

Izklicna cena
v SIT

3,378.000
3,195.000
3,346.000

10.500.000

Opomba:
– pri nepremičninah pod zaporednimi številkami od 01-03 so parcelne številke v parih, tako
da ena parcelna številka sodi pod katastrsko občino Dovško, druga pa pod katastrsko občino
Senovo in tvori posamezni par eno celoto;
– nepremičnine pod zaporedno številko 04 predstavljajo celoto, zaradi zagotovitve dostopa do
stavb.

II. Premoženje je naprodaj kot je navedeno, v obstoječem stanju na dan dražbe, brez
kasnejših ugovorov, po načelu »videno –
kupljeno«.
III. Izklicna cena za predmete prodaje je
navedena v I. točki pri vsakem predmetu
prodaje pod posebno kolono.
IV. Pogoji sodelovanja na dražbi:
1. Dražbe se lahko udeležijo vse pravne
osebe, ki imajo sedež na območju Republike
Slovenije, in ﬁzične osebe, ki so njeni državljani, vsi pod pogojem pravočasnega plačila
varščine. Pooblaščenci pravnih oseb morajo
predložiti pooblastilo in izpisek o vpisu v sodni register, ki ne sme biti starejši od 30 dni,
ﬁzične osebe pa osebni dokument, iz katerega je razvidno njihovo državljanstvo.

po opravljeni javni dražbi. V primeru, da kupec ne izpolni obveznosti iz predhodnega
stavka, prodajalec varščino zadrži.
4. Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, bomo varščino brez obresti vrnili najkasneje v osmih dneh po dražbi, kupcu pa
všteli v kupnino.
5. Stroški sestave kupoprodajne pogodbe, davka na promet nepremičnin in preostali stroški, povezani s prenosom lastninske pravice nad predmetom prodaje,
bremenijo kupca.
6. Prenos lastništva nad predmetom prodaje se izvrši po plačilu celotne kupnine in
drugih obveznosti kupca.
7. Predmet prodaje si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru vsak delovni
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dan od 10. do 12. ure po tel. 07/49-71-300,
v tem času je resnim kandidatom na voljo
tudi vpogled v cenitveno poročilo za predmet prodaje.
8. Dražba bo potekala v skladu z dražbenimi pravili, s katerimi bodo dražitelji seznanjeni neposredno pred dražbo.
Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.
Št. 362-16/04-0121
Ob-25742/04
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,
tel.
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
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

Stran

6736 /

Št.

107 / 1. 10. 2004

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.
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
sredo 13. 10. 2004 ob 11. 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 kupo-
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prodajne 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 nepremičnin je možen na kraju
samem. Dodatne informacije lahko dobite
na tel. 041/406-182 – Štaudohar Ana.
Občina Kočevje

Razpisi delovnih
mest
Ob-26379/04
Popravek
V objavi delovnega mesta direktorja
Centra za socialno delo Ljubljana Vič-Rudnik z dne 17. 9. 2004 se stavek: Mandat direktorja traja 4 leta spremeni v:
Mandat direktorja traja 5 let.
Zaradi objave popravka se rok za prijavo
podaljša za 8 dni in začne teči z naslednjim
dnem po objavi.
Center za socialno delo
Ljubljana Vič-Rudnik
Št. 122-146/2004/3
Ob-25743/04
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02)
direktor Urada Republike Slovenije za meroslovje objavlja javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta
višjega svetovalca v Uradu Republike
Slovenije za meroslovje v Sektorju za zakonsko meroslovje.
Delovno mesto višjega svetovalca je
uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec III, II in I. Javni
uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec III.
Delovno razmerje za prosto delovno mesto bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim
delom.
Delovne naloge:
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz,
razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov za določene vrste meril (merilniki
tlaka, pretočna merila),
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo tehnične ali naravoslovne smeri;
– imeti morajo najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
(državni izpit iz javne uprave);

– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– imeti morajo višje znanje tujega jezika;
– 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.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z
delovnimi izkušnjami in strokovnimi referencami na področju delovanja v merilnem laboratoriju.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti tudi naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu;
– 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;
– fotokopije dokazil o višjem znanju tujega jezika.
Višje znanje tujega jezika se izkazuje s
certiﬁkatom o aktivnem znanju jezika ali z
dokazilom, da se je šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe v državi, v kateri je
to materin jezik) ali dokazilom, da je 6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske
zahtevnosti v tujini v tujem jeziku ali dokazilom o opravljenem izpitu iz tujega jezika v
okviru programa do- ali podiplomskega študija.
Kandidat, ki nima ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu višjega svetovalca v nazivu
višji svetovalec III v prostorih Urada RS za
meroslovje, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Urad RS za meroslovje, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana in z obvezno oznako na ovojnici: »Prijava na razpis – višji
svetovalec« v roku 8 dni od dneva objave v
Uradnem listu RS oziroma od objave pri Zavodu za zaposlovanje RS. Dokumentacijo je
možno poslati tudi na elektronski naslov
urada: mirs@gov.si. Kandidati bodo o izbiri
pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni
izbiri. O izbiri uradnika bo izdana upravna
odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep,
da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim
časom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Andreja Čemažar, Urad RS za meroslovje, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, tel.
01/478-43-74.
Urad RS za meroslovje
Št. 332/2004
Ob-25744/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Nova Gorica, objavlja v skladu z 58. členom
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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 okolje in prostor.
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 pravnik;
– 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;
– 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, 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
Ob-25746/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Hrastnik, 1430 Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5,
objavlja prosto delovno mesto
1. višji referent – v Oddelku za upravne notranje, gospodarske in kmetijske
zadeve.
Delovno mesto višji referent je uradniško
delovno mesto. Javni uslužbenec bo naloge
izvrševal v nazivu višji referent III. Delo na
tem delovnem mestu se izvaja v treh nazivih, in sicer višji referent III, višji referent II in
višji referent I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj višja strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,

– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– preizkus s področja osebnih stanj in
matičnih knjig.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
najmanj višjo strokovno izobrazbo upravne
smeri, opravljenim strokovnim upravnim izpitom in izpitom iz upravnega postopka.
Delovne naloge:
– vodenje evidenc in priprava informacij
na njihovi podlagi,
– izdajanje potrdil iz zahtevanih evidenc
oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi
evidence, pa zakon določa izdajo potrdila o
dejstvu,
– vodenje zahtevanih upravnih postopkov na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Delo na prostem delovnem mestu se
opravlja na sedežu Upravne enote Hrastnik,
Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko: 122-3/2004.
Kandidati morajo k prijavi predložiti:
– dokazilo o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice in druga dokazila o delovnih izkušnjah,
– potrdila o opravljenih izpitih,
– dokazilo o državljanstvu,
– pisno izjavo s katero izjavlja, 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.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave v roku deset dni od objave, pri čemer
začne rok za prijavo teči z dnem objave, na
naslov: Republika Slovenija, Upravna enota
Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 03/56-43-580 (Marija Štepec).
Upravna enota Hrastnik
Št. 121-26/04
Ob-25747/04
Mestna občina Ljubljana, županja, Mestni trg 1, Ljubljana, v skladu z 56. in 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS,
št. 56/02) objavlja javni natečaj za zasedbo
dveh uradniških delovnih mest v mestni
upravi
1. načelnika Oddelka za gospodarjenje z nepremičninami, ki se opravlja v
nazivu podsekretar.
Delo se bo opravljalo na lokaciji, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.
Zahtevani pogoji so:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem, smeri izobrazbe: gradbena,
pravna, ekonomska ali druga ustrezna družboslovna smer;
– najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– aktivno znanje uradnega jezika.
2. načelnika Oddelka za predšolsko
vzgojo, izobraževanje in šport, ki se
opravlja v nazivu podsekretar.
Delo se bo opravljalo na lokaciji, Resljeva cesta 18, Ljubljana.
Zahtevani pogoji so:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem, smeri izobrazbe: pedagoška,
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sociološka ali druga ustrezna družboslovna
smer;
– najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– aktivno znanje uradnega jezika.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/ke za delovno mesto pod točko 1 in 2
izpolnjevati še splošne pogoje določene z
zakonom in pogoje, ki jih določa II. odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
To so:
– 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/k pričakujemo pri obeh
delovnih mestih znanje najmanj enega svetovnega jezika, vodstvene, organizacijske,
komunikacijske sposobnosti in sposobnost
timskega dela, poznavanje področja, za katerega kandidirajo, poznavanja poslovanja z
dokumentarnim gradivom in usposobljenost
za delo z računalnikom.
Kandidat/ka, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja.
Pogoje, ki dajejo kandidatom/kam prednost pri izboru bo natečajna komisija presojala na podlagi priloženih dokazil oziroma
referenc in na podlagi pogovora s kandidati/kami.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopija delovne knjižice, iz katere bo
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– 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/ko ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od
dneva objave javnega natečaja na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za pravne, kadrovske in splošne
zadeve – Kadrovska služba, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.
Odločba o izbiri za izbranega kandidata/ko in sklepe o neizbiri za neizbrane kandidate bomo posredovali v 15 dneh po
opravljenem natečajnem postopku.
Z izbranim kandidatom/ko bomo sklenili
pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s
polnim delovnim časom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja bo dajala Marjeta Zuccato, na tel.
01/306-11-50.
Mestna občina Ljubljana
Su 010601/2004-56
Ob-25784/04
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah objavlja natečaj za uradniško delovno mesto
sodni referent za področje zemljiške
knjige I – za nedoločen čas, lahko tudi pri-
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pravnika za čas oprave strokovnega izpita iz
javne uprave in kasnejšo sklenitvijo delovnega razmerja za nedoločen čas.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu:
višji pravosodni sodelavec II.
Kraj delovnega mesta: Šmarje pri Jelšah.
Pogoji za opravljanje dela:
– višja izobrazba upravne ali druge družboslovne smeri,
– najmanj 3 leta in 8 mesecev delovnih
izkušenj,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom,
– državni izpit iz javne uprave,
– izpit iz Sodnega reda in poznavanja
zemljiškoknjižnega prava.
Na delovno mesto lahko kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenega izpita iz javne
uprave in Sodnega reda ter zemljiškoknjižnega prava, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedene izpite
opravili najkasneje v letu dni od imenovanja
v naziv.
Delovno razmerje bomo sklenili s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje (drugi
odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih, Ur. l. RS, št. 56/02):
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku iz
prejšnje alinee.
Pisne ponudbe z opisom vseh delovnih
izkušenj ter z vsemi dokazili o izpolnjevanju
pogojev je treba poslati v 8 dneh po objavi
tega javnega natečaja na naslov: Okrajno
sodišče Šmarje pri Jelšah, Urad predsednice sodišča.
Kandidate bomo o izboru obvestili v 15
dneh po odločitvi.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
so na voljo v uradu predsednice okrajnega
sodišča, tel. 03/81-83-253.
Okrajno sodišče Šmarje pri Jelšah
Št. 122-6/2004-1-213
Ob-25785/04
RS, Upravna enota Kočevje, Ljubljanska
cesta 26, 1330 Kočevje, 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)
objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika – referenta za usposabljanje za opravo strokovnega upravnega izpita.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj srednja strokovna izobrazba
upravne smeri;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
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– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.
V postopku prijave na javni natečaj, za
izpolnjevanje pogoja nekaznovanosti in dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
zadošča pisna izjava kandidata.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pripravnik – referent, za določen čas 8 mesecev, izven sistemizacije, v prostorih Upravne
enote Kočevje, Ljubljanska cesta 26.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Upravna enota Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, v zaprti
ovojnici z označbo »za javni natečaj za pripravnika – referenta«, in sicer v roku 8 dni
od dneva objave v Uradnem listu RS oziroma od objave pri Zavodu za zaposlovanje
RS. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dneva objave v
Uradnem listu RS oziroma od dneva objave
pri Zavodu za zaposlovanje RS. O izbiri bo
izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa
bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 8 mesecev s polnim
delovnim časom.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko pokličete na tel. 893-83-26.
Upravna enota Kočevje
Št. 122-5/2004-1-213
Ob-25786/04
RS, Upravna enota Kočevje, Ljubljanska
cesta 26, 1330 Kočevje, 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)
objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika – svetovalca za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne
uprave.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
upravne ali pravne smeri;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi na-

klepnega 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.
V postopku prijave na javni natečaj, za
izpolnjevanje pogoja nekaznovanosti in dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
zadošča pisna izjava kandidata.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot
pripravnik – svetovalec, za določen čas 10
mesecev, izven sistemizacije, v prostorih
Upravne enote Kočevje, Ljubljanska cesta 26.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Upravna enota Kočevje,
Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj za
pripravnika – svetovalca«, in sicer v roku 8
dni od dneva objave v Uradnem listu RS
oziroma od objave pri Zavodu za zaposlovanje RS. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dneva
objave v Uradnem listu RS oziroma od dneva objave pri Zavodu za zaposlovanje RS.
O izbiri bo izdana upravna odločba, ki bo
vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim
delovnim časom.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko pokličete na tel. 893-83-26.
Upravna enota Kočevje
Št. 10102-02/04-7
Ob-25800/04
Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen,
objavlja javni natečaj za uradniško delovno
mesto
višji svetovalec – urbanist.
Navedba organa in kraja opravljanja
dela: Občinska uprava občine Komen, Komen 86, 6223 Komen.
Navedba vrste uradniškega delovnega
mesta s kratkim opisom dela: višji svetovalec – urbanist.
Navedba nazivov, v katerih se lahko
opravlja delo: višji svetovalec I, II in III. Javni uslužbenec bo delo opravljal v nazivu
višji svetovalec I.
Navedba pogojev za opravljanje dela:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba gradbene ali arhitekturne smeri,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee,
– znanje osnovnih računalniških aplikacij,
– vozniški izpit »B« kategorije,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit za urbanista,
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– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– najmanj dve leti službenih izkušenj.
Navedba dokazil, ki jih mora kandidat
priložiti prijavi:
– potrdilo o zahtevani izobrazbi,
– fotokopija potrdila o državljanstvu,
– potrdilo, da oseba ni bila pravnomočno
obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee,
– fotokopija vozniškega dovoljenja,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za urbanista,
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopija delovne knjižice.
V primeru, da kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz javne uprave, ga je
dolžan opraviti v roku enega leta od imenovanja; strokovni izpit iz upravnega postopka
pa pred nastopom dela.
Navedba roka in naslova za vlaganje prijav, oblike prijave in roka obveščanja o izbiri: vloge kandidatov morajo z dokazili o
izpolnjevanju pogojev ter kratkim življenjepisom prispeti na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, v roku 8 dni od te
objave. Vloge morajo biti v zaprti ovojnici ter
označene »za javni natečaj – urbanist«.
Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni
v 8 dneh po opravljeni izbiri.
Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.
Dodatne informacije so na voljo na tel.
05/73-10-450 (Andreja Krt).
Občina Komen
Ob-25880/04
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
58. in 109. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list št. 56/02, 110/02, 2/04) Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270
Ajdovščina, objavlja javni natečaj za delovno mesto
pripravnik.
Pripravnik (1) se bo usposabljal za opravo državnega izpita iz javne uprave v Občinski upravi občine Ajdovščina.
Pogoji:
1. univerzitetni diplomiran inženir; arhitekture, krajinske arhitekture, gradbeništva
ali geodezije.
Poleg zgoraj navedenega pogoja in
splošnih pogojih določenih z zakonom, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– biti mora državljan Republike Slovenije,
– aktivno obvladovati uradni jezik,
– obvladati morajo osnovne računalniške
programe,
– 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 ali
fotokopijo osebnega dokumenta.
Kandidati/ke naj pošljejo pisne prijave s
potrebno dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od te objave na naslov:
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270
Ajdovščina.
Z izbranim/o kandidatom/ko bo sklenjena
pogodba o zaposlitvi za določen čas
10 mesecev s polnim delovnim časom.
Dodatne informacije je mogoče dobiti na
tel. 05/365-91-22.
Občina Ajdovščina
Št. 122-475/2004
Ob-25931/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58, 1000 Ljubljana, javni natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec/ka v sektorju za kmetijske
trge.
1. Kraj opravljanja dela: Dunajska 56, 58,
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
svetovalec.
3. Delo se lahko opravlja v nazivu svetovalec I in svetovalec II, kandidat bo imenovan v naziv svetovalec II.
4. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
5. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, nekaznovanost,
dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– najmanj visoka strokovna izobrazba
agronomske smeri,
– najmanj 3 leta in 8 mesecev delovnih
izkušenj za visoko strokovno izobrazbo oziroma 8 mesecev za univerzitetno izobrazbo,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– znanje angleškega jezika.
Prednost bodo imeli kandidati/ke z izkušnjami s področja trajnih nasadov (hmeljarstvo, oljkarstvo…), z znanjem nemškega
jezika in s poznavanjem delovanja institucij
EU.
6. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti za zasedbo delovnega mesta:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostiﬁcirana tuja
diploma),
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave in strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– dokazila o izpolnjevanju prednostnih
kriterijev,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice) in
dokazili o morebitnih posebnih znanjih in
sposobnostih.
Kandidat mora predložiti tudi: pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti
in dejstva, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti
(potrdili bo izbrani kandidat dostavil naknadno).
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
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državnega izpita iz javne uprave in strokovnega izpita iz upravnega postopka pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedena izpita opravile najkasneje
v enem letu od imenovanja v naziv.
7. Natečajna komisija bo izbirni postopek
opravila v več fazah, tako da bo preverjala
strokovno usposobljenost kandidatov v prvi
fazi na podlagi dokumentacije, ki jo je predložil kandidat in v drugi fazi z ustnim razgovorom s kandidati.
Obravnavali bomo le popolne vloge s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in
prednostnih kriterijev.
8. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni
od dneva objave javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Kadrovska služba, Dunajska
56, 58, Ljubljana ali na elektronski naslov:
gp.mkgp@gov.si, v zaprti ovojnici, z označbo: »Javni natečaj – svetovalec v Sektorju
za kmetijske trge«.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v 30
dneh po opravljeni izbiri. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/478-90-33.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 111-103/04-0515
Ob-25932/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS,
št. 14/03):
a) 1 prosto mesto vodje okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Novi Gorici.
Razpisni pogoji:
K I/a
V skladu z drugim odstavkom 56. člena
Zakona o državnem tožilstvu je za vodjo
okrožnega državnega tožilstva lahko imenovan državni tožilec, ki izpolnjuje pogoje za
okrožnega državnega tožilca.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 189-16/04
Ob-25933/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02,
110/02 in 2/04), Ministrstvo za kulturo, Arhiv
Republike Slovenije, objavlja javni natečaj
za zasedbo prostega delovnega mesta:
pripravnik – svetovalec v Sektorju
Slovenski ﬁlmski arhiv, Zvezdarska 1,
1127 Ljubljana.
Pripravnik se bo usposabljal za opravljanje strokovnega izpita iz arhivske dejavnosti
in državnega izpita iz javne uprave.
Pogoj: visoka strokovna izobrazba, smer:
zgodovina – arhivistika, pravna ali druga
ustrezna družboslovna.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/ke izpolnjevati še pogoje, določene v drugem odstavku 88. člena Zakona
o javnih uslužbencih.
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da niste bili obsojeni
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
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– potrdilo da niste v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee.
Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjena
pogodba o zaposlitvi za določen čas, to je
za čas 10-mesečnega pripravništva.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev in s kratkim življenjepisom naj
kandidati/ke pošljejo na naslov: RS, Ministrstvo za kulturo, Arhiv Republike Slovenije,
Zvezdarska 1, 1127 Ljubljana, z oznako
»javni natečaj«. Rok za prijavo je osem dni
od dneva objave javnega natečaja.
Kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni v
roku 30 dni po opravljeni izbiri. Vse dodatne
informacije dobite na tel. 01/241-42-24 pri
Jolandi Fon.
Ministrstvo za kulturo,
Arhiv Republike Slovenije
Št. 101-02/04-02
Ob-25945/04
Občina Ig v skladu s 56. in 58. členom
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02) ponovno objavlja javni natečaj za
delovno mesto
višji referent za komunalo in JGS.
Delovno mesto višji referent za področje
komunale in javnih gospodarskih služb je
uradniško delovno mesto, ki se opravlja v
nazivu višji referent III, višji referent II ali
višji referent I.
Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02) in z Zakonom o delovnih razmerjih
(Ur. l. RS, št. 42/02) morajo kandidati/ke za
zasedbo delovnega mesta izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– višja ali visoka strokovna izobrazba
gradbene smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– znanje osnov računalništva;
– aktivno znanje uradnega jezika;
– opravljen državni izpit iz javne uprave
in strokovni izpit iz upravnega postopka oziroma če kandidat/ka nima izpita iz javne
uprave in strokovnega izpita iz upravnega
postopka, ga je dolžan opraviti v letu dni po
imenovanju.
Izbrani kandidat/ka bo delo opravljal/a na
sedežu Občine Ig, Ig 72. Delovno razmerje
se bo sklenilo za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Kandidati/ke naj pošljejo pisne prijave z
življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev (fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
osebne izkaznice ali potnega lista, potrdila
o izobrazbi, potrdilo o delovni dobi, pisno
izjavo, da niso v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja) v 15 dneh od dneva
objave javnega natečaja na naslov: Občina
Ig, Ig 72, 1292 Ig, s pripisom »Javni natečaj
za delovno mesto«. Kandidate/ke bomo o
izbiri pisno obvestili v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo vam na voljo
na tel. 01/280-23-04 (Janez Miklič).
Občina Ig
Št. 121-2/00-1/10
Ob-25968/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 110/02),
načelnik Upravne enote Ptuj objavlja javni
natečaj za zasedbo uradniškega delovnega
mesta
referent v Oddelku za upravne notranje zadeve,
na katerem se delo lahko opravlja v nazivih Referent III, II ali I.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Zahtevani pogoji:
– srednja strokovna izobrazba upravne
ali ekonomske smeri,
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– strokovni upravni izpit.
Poleg posebnih pogojev mora kandidat
izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava ter
pogoje iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju v objavi navedenih pogojev v
roku osem dni od objave javnega natečaja
na naslov: Republika Slovenija, Upravna
enota Ptuj, Služba za pravne, kadrovske in
skupne zadeve, Slomškova ul. 10, 2250
Ptuj.
O izbiri bomo kandidate obvestili v roku
osem dni po odločitvi. Informacije na tel.
02/798-01-00.
Upravna enota Ptuj
Št. 020-08-1-72/04
Ob-26092/04
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
objavlja prosta delovna mesta:
1. Podsekretar (M/Ž) v Direktoratu za
energijo za opravljanje strokovnih in
upravnih nalog na področju privatizacije
in upravljanja državnega premoženja.
Delovno mesto podsekretarja je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivih podsekretar ali sekretar. Javni/a
uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v nazivu podsekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem elektrotehnične, strojne, ekonomske ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– znanje vsaj enega tujega jezika;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke
z izkazanimi pravnimi znanji in tisti, ki bodo
izkazali delovne izkušnje iz področja dela ter
poznavanja področja statusnega prava.
2. Podsekretar (M/Ž) v Direktoratu za
okolje za opravljanje strokovnih nalog na
področju ravnanja z odpadki.
Delovno mesto podsekretarja je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivih podsekretar ali sekretar. Javni/a
uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v nazivu podsekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem tehnične, naravoslovne ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– znanje angleškega jezika;
– državni izpit iz javne uprave.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke
s poznavanjem problematike in z delovnimi
izkušnjami s področja ravnanja z odpadki in
upravljanja s podatkovnimi bazami ter poznavanjem sodobnih informacijskih tehnologij.
3. Podsekretar (M/Ž) v Uradu za mednarodne in evropske zadeve za opravljanje strokovnih nalog na področju priprave in vodenja investicijskih projektov za
vodno infrastrukturo.
Delovno mesto podsekretarja je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivih podsekretar ali sekretar. Javni/a

uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v nazivu podsekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem gradbene, strojne, elektrotehnične, kemičnotehnološke ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– znanje angleškega jezika;
– znanja s področja priprave in vodenja
investicijskih projektov;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit s področja stroke.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke
gradbene stroke, hidrotehnična smer, ki so
vodili/e investicijske projekte na področju
objektov vodne infrastrukture v fazi projektiranja oziroma gradnje.
4. Višji svetovalec (M/Ž) v Direktoratu
za okolje za opravljanje strokovnih
nalog s področja biotehnologije.
Delovno mesto višjega svetovalca je
uradniško delovno mesto, ki se lahko
opravlja v nazivih višji svetovalec III, II in I.
Javni/a uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a
v nazivu višji svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
naravoslovne ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke,
ki bodo izkazali poznavanje področja
biotehnologije in delovne izkušnje na tem
področju.
Predpisane delovne izkušnje za delovno
mesto podsekretarja se skrajšajo za tretjino
v primeru, da kandidat/ka ima univerzitetno
izobrazbo s specializacijo, magisterijem ali
doktoratom, predpisane delovne izkušnje za
delovno mesto višjega svetovalca pa se
skrajšajo za tretjino v primeru, da kandidat/ka
ima univerzitetno ali visoko strokovno
izobrazbo
s
specializacijo
oziroma
magisterijem. Z izbranim/o kandidatom/ko
bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen
čas s polnim delovnim časom. Izbrani/a
kandidat/ka bo delo opravljal/a na sedežu
Ministrstva za okolje, prostor in energijo v
Ljubljani.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, ga morajo
opraviti najkasneje v enem letu od
imenovanja v naziv in kandidati/ke, ki nimajo
opravljenega
strokovnega
izpita
iz
upravnega postopka, ga morajo opraviti
najkasneje v roku šestih mesecev od
sklenitve delovnega razmerja.
Kandidati/ke morajo k svoji vlogi, poleg
dokazil o izpolnjevanju pogojev priložiti še
naslednja dokazila:
– fotokopija potrdila o državljanstvu
Republike Slovenije;
– fotokopija delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopija dokazil, iz katerih je razvidna
dosežena izobrazba;
– 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 pravočasne ali popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku
presojala strokovno usposobljenost kandidatov/k na podlagi predstavitve v vlogi, do-
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kazil, 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 (Kadrovska služba, zaprta
ovojnica, za javni natečaj, oznaka delovnega
mesta) ali na elektronski naslov suzana.
rudez@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidate/ke bomo o izboru pisno
obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije pridobite na tel.
01/478-7248 (Suzana Rudež).
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo
Št. 476/04
Ob-26093/04
Klinični center Ljubljana objavlja prosto
delovno mesto
notranjega revizorja – svetovalca I.
(m/ž).
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba ekonomske
smeri,
– 10 let dela v stroki, od tega 5 let na
vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– sposobnost strokovnega in organizacijskega vodenja,
– opravljen izpit za naziv državni notranji
revizor ali preizkušeni državni notranji revizor.
Pogodbo o zaposlitvi bomo z izbranim
kandidatom/kandidatko sklenili za nedoločen čas, s štirimesečnim poskusnim delom.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v roku osmih dni po objavi na naslov:
Klinični center Ljubljana, Kadrovska služba,
Bohoričeva ulica 28, 1525 Ljubljana.
Klinični center Ljubljana
Št. 951/2004
Ob-26134/04
Svet Dijaškega doma Lizike Jančar, Titova c. 24a, 2000 Maribor, razpisuje delovno
mesto
ravnatelja.
Kandidati za imenovanje na funkcijo ravnatelja morajo izpolnjevati splošne zakonske in posebne pogoje, skladno s 53. in 145.
členom Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
115/03).
Poleg navedenih pogojev morajo imeti
še strokovne, organizacijske sposobnosti za
uspešno vodenje pedagoškega in poslovnega dela zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Začetek mandata je 1. 1. 2005.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju zahtevanih pogojev v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov: Dijaški dom
Lizike Jančar, Titova c. 24a, 2000 Maribor, s
pripisom »Za razpis«.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Dijaški dom Lizike Jančar Maribor
Št. 242/60
Ob-26135/04
Agencija Republike Slovenije za okolje
objavlja javni natečaj za naslednja prosta
delovna mesta:
1. Podsekretar (m/ž) vodja Oddelka
območja Savinje, v Sektorju za vodno
območje Donave, Urad za upravljanje z
vodami za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

Delovno mesto podsekretar je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
podsekretar in sekretar. Javni uslužbenec
bo naloge opravljal v nazivu podsekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj univerzitetna izobrazba naravoslovne smeri ali najmanj visoka strokovna
s specializacijo oziroma magisterijem,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke, ki bodo izkazovali reference z delovnega področja upravljanja z vodami. Delo
se bo opravljalo na sedežu Agencije Republike Slovenije za okolje, Lava 11, Celje.
Za delovno mesto podsekretarja se delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru,
da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z
magisterijem, doktoratom oziroma zaključen
specialistični študij.
2. Višji svetovalec (m/ž) v Uradu za
upravljanje z vodami, Sektor za vodovarstveni režim in vodno infrastrukturo za
nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Delovno mesto višji svetovalec 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.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
naravoslovno tehnične smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
gradbene in geološke smeri, ki bodo izkazovali reference iz delovnega področja poznavanja prostorskih aktov. Delo se bo opravljalo na sedežu Agencije Republike Slovenije
za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana.
3. Višji svetovalec (m/ž) – v Uradu za
upravljanje z vodami, Sektor za vodno
območje Jadranskega morja, Oddelek
povodja reke Soče za določen čas s polnim delovnim časom, za čas enega leta.
Delovno mesto višji svetovalec 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.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
tehnične, naravoslovne ali druge ustrezne
smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke
gradbene smeri. Delo se bo opravljalo na
sedežu Agencije Republike Slovenije za
okolje, Cankarjeva 62, Nova Gorica.
4. Pripravnik (m/ž) – v Uradu za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega morja, Oddelek povodja
reke Soče za uradniško delovno mesto
svetovalca II, in sicer za čas usposabljanja za opravo državnega izpita iz javne
uprave.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
tehnične, naravoslovne ali druge ustrezne
smeri,
– osnovna raven znanja tujega jezika.

Št.

107 / 1. 10. 2004 /

Stran

6741

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke
gradbene smeri. Z izbranim kandidatom
bomo sklenili delovno razmerje za določen
čas v trajanju 10 mesecev s polnim delovnim časom za čas oprave državnega izpita
iz javne uprave. Delo se bo opravljalo na
sedežu Agencije Republike Slovenije za
okolje, Cankarjeva 62, Nova Gorica.
Za delovna mesta višjega svetovalca
pod zaporedno številko 2 in 3 se delovne
izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da
ima kandidat univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma
magisterijem.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja in kandidati/ke, ki nimajo opravljenega
strokovnega izpita iz upravnega postopka,
ga morajo opraviti najkasneje v roku šestih
mesecev od sklenitve delovnega razmerja.
Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev, priložiti še naslednja dokazila:
– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo dokazil, iz katerih je razvidna
izobrazba po stopnjah izobrazbe;
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogoja nekaznovanosti in dejstva, da zoper
kandidata ni bil uveden kazenski postopek
za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja
po uradni dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil naknadno).
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi
predstavitve v vlogi, dokazil, referenc, razgovorov in s preizkusom usposobljenosti.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi na naslov: Agencija Republike Slovenije za okolje, Kadrovska služba,
Vojkova 1b, Ljubljana ali na elektronski naslov ursa.zakrajsek@gov.si, pri čemer veljavnost prijave v elektronski obliki ni pogojena z elektronskim podpisom. V vlogah naj
se kandidati sklicujejo na zaporedno številko
razpisanega delavnega mesta.
Kandidate/ke bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije pridobite na tel.
01/478-70-92 (M. Vadnjal).
Agencija Republike Slovenije za okolje
Št. 40299/2004
Ob-26141/04
Občina Trzin objavlja javni natečaj za
prosto delovno mesto
svetovalec župana za okolje in prostor.
Prosto delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
svetovalec II, I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
krajinske arhitekture ali arhitekture,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom v okolju MS Windows.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
univerzitetno izobrazbo ter opravljenim dr-
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žavnim izpitom iz javne uprave in tisti, ki
bodo izkazali reference z delovnimi izkušnjami na področju prostora.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo
delo opravljal praviloma na sedežu Občine
Trzin, Mengeška 9, v Trzinu.
Predpisane delovne izkušnje se zmanjšajo za tretjino, v primeru, da ima kandidat
univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo
s specializacijo oziroma magisterijem.
V skladu s 193. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) se šteje, da
izpolnjujejo pogoj glede strokovnega izpita
(državni izpit iz javne uprave) po tem zakonu uradniki, ki so na dan, ko se začne uporabljati ta zakon (28. 6. 2003), v delovnem
razmerju pri državnem organu ali upravi lokalne skupnosti in so pridobili naziv višjega
upravnega delavca ali upravnega delavca
po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo
tega zakona, če imajo najmanj pet let službene dobe. Prav tako se šteje, da izpolnjujejo pogoj glede strokovnega izpita (državni
izpit iz javne uprave) po tem zakonu tudi tisti, ki so opravili ustrezen strokovni izpit po
Zakonu o pripravništvu, strokovnih izpitih in
izpopolnjevanju izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju (Ur. l. SRS, št. 8/80,
27/85, 35/85, 39/85 in Ur. l. RS, št. 18/93 –
ZOdv in 13/94 – ZPDI).
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 zgoraj naštetih pogojev
priložiti še naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– pisna izjava ali potrdilo, da kandidat ni
v kazenskem postopku (izdaja ga pristojno
sodišče; ne starejše od 3 mesecev);
– pisna izjava ali potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje;
ne starejše od 3 mesecev).
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral pred sklenitvijo pogodbe o
zaposlitvi predložiti potrdili o nekaznovanosti in da ni v kazenskem postopku.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost na osnovi predstavitve v
vlogi, dokazil, referenc, razgovora in po potrebi s preizkusom usposobljenosti.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevami o izpolnjevanju
pogojev in življenjepis v 8 dneh po objavi na
naslov: Občina Trzin, Mengeška 9, 1236
Trzin (javni natečaj).
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
8 dni po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na Občini Trzin, tel. 01/564-45-44
(ga. Gorše Prusnik).
Občina Trzin
Št. 14/2004
Ob-26253/04
Na podlagi sklepa 14. seje Sveta Mednarodnega inštituta za turizem in na osnovi
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49. in 50. člena Statuta Mednarodnega inštituta za turizem objavljamo javni razpis za
delovno mesto
direktorja Mednarodnega inštituta za
turizem pri NTZ za dobo 4 let.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki
izpolnjujejo poleg zakonskih še naslednje
pogoje:
– imajo visoko izobrazbo družboslovne
smeri, zaželena podiplomska specializacija,
– imajo skupno najmanj 5 let delovnih
izkušenj, od tega najmanj 3 leta na vodilnih
mestih,
– imajo najmanj 3 leta delovnih izkušenj
na raziskovalnem področju,
– poznajo problematiko turizma doma in
v tujini,
– so državljani Republike Slovenije,
– aktivno obvladajo angleški jezik,
– pasivno obvladajo vsaj še en svetovni
jezik.
Kandidati morajo poslati osnovno dokumentacijo: vlogo, življenjepis, dokazila, reference in krajši razvojni program inštituta in
svoj program svojega dela v roku 14 dni od
dneva objave tega razpisa na naslov: Mednarodni inštitut za turizem, Vošnjakova 5,
1000 Ljubljana. Informacije o inštitutu lahko
interesenti najdejo na portalu: www.ntz-nta.
si/tourinstitute.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 20
dneh po izteku razpisa.
Predsednica komisije: Lidija Dokl.
Mednarodni inštitut za turizem
Št. 187/2004
Ob-26271/04
Računsko sodišče Republike Slovenije
razpisuje v skladu s 14. členom Zakona o
računskem sodišču (Uradni list RS, št.
11/01, v nadaljevanju ZRacS-1) dve prosti
mesti
vrhovnih državnih revizorjev.
Za vrhovnega državnega revizorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je državljan Republike Slovenije;
2. ima ustrezna strokovna znanja, in sicer:
– znanstveni naslov in ustrezne izkušnje
ali
– univerzitetno izobrazbo in naziv preizkušeni državni revizor po ZRacS-1 oziroma
naziv pooblaščeni revizor po Zakonu o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/01);
3. obvlada vsaj en svetovni jezik.
Vrhovni državni revizor je funkcionar računskega sodišča. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo devetih let.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku 30 dni od dneva objave razpisa.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi razpisa na naslov:
Računsko sodišče Republike Slovenije, Slovenska cesta 50, Ljubljana, s pripisom »za
razpis VDR«.
Računsko sodišče Republike Slovenije
Št. 111-102/04-0515
Ob-26272/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98,
48/01, 67/02, 2/04 in 71/04):
a) 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Kopru.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne

pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški
službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-105/04-0515
Ob-26273/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98,
48/01, 67/02, 2/04 in 71/04):
a) 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika,
določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-106/04-0515
Ob-26274/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98,
48/01, 67/02, 2/04 in 71/04):
a) 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Škofji Loki.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški
službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-107/04-0515
Ob-26275/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98,
48/01, 67/02, 2/04 in 71/04):
a) 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Kranju.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški
službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-108/04-0515
Ob-26276/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98,
48/01, 67/02, 2/04 in 71/04):
a) 2 prosti mesti okrožnih sodnikov na
Okrožnem sodišču v Celju.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
pogoje za izvolitev na mesto okrožnega
sodnika, določene v 10. členu Zakona o
sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 701-5/2004-1-10001
Ob-26278/04
Ministrstvo za gospodarstvo, Tržni inšpektorat Republike Slovenije, Ljubljana,
Parmova 33, razpisuje prosta uradniška delovna mesta
višjih svetovalcev.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave.
Delo na teh delovnih mestih bodo uradniki
izvrševali v nazivu višji svetovalec III. Naziv, v
katerih se lahko opravlja delo na teh delovnih
mestih, so: višji svetovalec III, II in I.
Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv
oziroma od sklenitve delovnega razmerja.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati
izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava in
drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih. Za navedeno delovno mesto
bodo imeli prednost pri izbiri kandidati z
znanjem angleškega jezika.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojena na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (če ga kandidat ima).
Izbrani kandidati bodo sklenili delovno
razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo bodo opravljali na Tržnem
inšpektoratu Republike Slovenije v Ljubljani.
Poskusno delo traja šest mesecev.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave s
kratkim življenjepisom in zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh po
objavi na naslov: Tržni inšpektorat Republike Slovenije, Parmova 33, Ljubljana, oziroma na elektronski naslov: gp.tirs@gov.si.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite na tel. 01/280-87-16 ali
01/280-87-48.
Ministrstvo za gospodarstvo
Tržni inšpektorat Republike Slovenije

Druge objave
Št. 1713-03/300-4/2004
Ob-25748/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 44. člena
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in

upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) ter na podlagi
Odloka o programu prodaje državnega ﬁnančnega in stvarnega premoženja za leti
2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03) objavlja
javno vabilo
k nakupu premičnin, in sicer rabljenih
prevoznih sredstev Ministrstva za
notranje zadeve, po metodi javne
ponudbe
1. Predmet prodaje
Premičnine, in sicer rabljena prevozna
sredstva naročnika (vozila, motorna kolesa,
prikolice, avtomaterial), skupno število enot:
180. Seznam premičnin, ki so predmet prodaje, je razviden iz dokumentacije javne ponudbe.
Lastnik: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve.
Ponudnik mora ponuditi odkup vseh
enot, ki so predmet prodaje, v celoti. Ponudba, v kateri ne bo ponujen odkup vseh enot,
bo izločena iz nadaljnje obravnave.
2. Izklicna cena: izklicna cena za vse navedene premičnine, ki so predmet javne
prodaje, znaša skupaj 16,788.765 SIT, kar
je poštena tržna vrednost premestitev (odstranitev), ugotovljena po uradni cenitvi.
3. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino na podlagi izstavljenega
računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku
8 dni od izstavitve računa.
4. Prehod lastništva: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na premičninah.
5. Kavcija
Ponudniki morajo pred oddajo ponudb
vplačati kavcijo v višini 10% od navedene
izklicne cene, in sicer:
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve).
Sklicna
številka:
28
17116-2990008-30000404.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vplačani kavciji.
Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni
po končanem postopku javne ponudbe.
6. Drugi pogoji:
– premičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«,
– možen je samo odkup vseh enot skupaj,
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene,
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30
dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z
naročnikom kupoprodajne pogodbe,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajnih pogodb v predpisanem roku, bo
postopek javne ponudbe razveljavljen, vplačana kavcija bo zadržana,
– kupec mora premičnine prevzeti in odstraniti iz skladišča prodajalca v roku 15 dni
od sklenitve kupoprodajnih pogodb, vendar
ne pred plačilom celotne kupnine,
– ponudniki, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, bodo o izidu postopka
javne ponudbe obveščeni takoj, vsi ponudniki pa bodo o izidu pisno obveščeni v roku
10 dni od roka za predložitev ponudb,
– davek na promet rabljenih motornih vozil, stroške v zvezi s prenosom lastništva in
notarsko overitvijo ter morebitne druge dajatve pogodbe plača kupec,
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– naročnik v skladu s tretjim odstavkom
13. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 89/98, 17/00, 103/01 in
67/02) ni zavezanec za plačilo DDV,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
7. Dokumentacija
Ponudniki bodo s podrobnejšimi pogoji
seznanjeni iz dokumentacije predmetne javne ponudbe, ki jo lahko zahtevajo od dneva
objave javne ponudbe v Uradnem listu RS
do roka za oddajo ponudb, med 10. do 12.
uro, razen dni, ko državni organi ne delajo,
in sicer na naslednjem naslovu: Ministrstvo
za notranje zadeve, Generalna policijska
uprava, Skupne službe, Sekcija za ﬁnančne
in materialno-tehnične zadeve, Vodovodna
93a. Kontaktna oseba: Franci Podgrajšek,
tel. 01/472-56-63.
Ponudniki morajo za dvig dokumentacije
predložiti pisno zahtevo za dvig dokumentacije z navedbo osnovnih podatkov ponudnika (naziv, naslov, davčna številka, tel. št.) ter
dokazilo o vplačilu 1.000 SIT.
Znesek in način plačila za dokumentacijo:
Znesek: 1.000 SIT.
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve).
Sklicna številka: 28 17116-240100230000404.
8. Ogled premičnin: ogled premičnin, ki
so predmet prodaje, je mogoč od dneva objave javne ponudbe do roka za oddajo pisnih ponudb, od 10. do 12. ure, razen dni, ko
državni organi ne delajo, in sicer na Vodovodni 93a v Ljubljani, po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo iz predhodne točke te objave.
9. Predložitev ponudb
Rok za predložitev ponudb: ponudbe je
potrebno predložiti do vključno 18. 10.
2004.
Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na
naslov naročnika: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, Štefanova 2 – Vložišče, 1501
Ljubljana.
10. Rok vezanosti na ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 29. 11.
2004.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 19. 10.
2004 ob 11. uri, na naslovu: Fakulteta za
policijsko – varnostne vede, Kotnikova 8,
1000 Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.
Ponudniki – ﬁzične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotograﬁjo,
katerega je izdal državni organ.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 1713-03/350-2/2003
Ob-25749/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 44. člena
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) ter na podlagi
Odloka o programu prodaje državnega ﬁ-
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nančnega in stvarnega premoženja za leti
2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03) objavlja
javno vabilo
k nakupu nepremičnin, in sicer
kompleksa bivše Stražnice Ceršak, po
metodi javne ponudbe
1. Predmet prodaje
Nepremičnine, in sicer kompleks bivše
stražnice Ceršak, ki obsega parc. št. 1531/2,
v naravi pašnik v izmeri 400 m2, parc. št.
294/3 – v naravi stanovanjsko poslovna
stavba v izmeri 167 m2 in parc. št. 385 – v
naravi stanovanjska gospodarska poslopja
v izmeri 15 m2, 11 m2, 15 m2, 3 m2 in 34 m2,
dvorišče v izmeri 4714 m2 ter igrišče v izmeri 349 m2, vpisane v zk. vl. št. 552, k.o.
Ceršak.
Lastnik: Republika Slovenija, upravljavec
Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Izklicna cena: izklicna cena za navedene nepremičnine, ki je predmet javne prodaje, znaša 23,085.523,22 SIT, kar je poštena
tržna
vrednost
nepremičnine,
ugotovljena po uradni cenitvi.
3. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu
obojestransko podpisane pogodbe.
4. Prehod lastništva: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.
5. Kavcija
Ponudniki morajo pred oddajo ponudb
vplačati kavcijo v višini 10% od navedene
izklicne cene, in sicer:
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve).
Sklicna
številka:
28 17116-2990008-3500204.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vplačani kavciji.
Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni
po končanem postopku javne ponudbe.
6. Drugi pogoji:
– nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«,
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene,
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30
dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z
naročnikom kupoprodajno pogodbo,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
postopek javne ponudbe razveljavljen, vplačana kavcija bo zadržana,
– kupec mora nepremičnine prevzeti v
roku 15 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe, vendar ne pred plačilom celotne
kupnine,
– ponudniki, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, bodo o izidu postopka
javne ponudbe obveščeni takoj, vsi ponudniki pa bodo o izidu pisno obveščeni v roku
10 dni od roka za predložitev ponudb,
– vse morebitne stroške, ki bi nastali v
zvezi s prodajo, plača kupec,
– naročnik v skladu s tretjim odstavkom
13. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 89/98, 17/00, 103/01 in
67/02) ni zavezanec za plačilo DDV,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
7. Dokumentacija
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Ponudniki bodo s podrobnejšimi pogoji
seznanjeni iz dokumentacije predmetne javne ponudbe, ki jo lahko zahtevajo od dneva
te objave javne ponudbe do roka za oddajo
ponudb, med 10. do 12. uro, razen dni, ko
državni organi ne delajo, in sicer na naslednjem naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Oddelek za investicije in javna naročila, Cankarjeva 4, Ljubljana. Kontaktna
oseba: Teja Svet, tel. 01/472-47-23.
Ponudniki morajo za dvig dokumentacije
predložiti pisno zahtevo za dvig dokumentacije z navedbo osnovnih podatkov ponudnika (naziv, naslov, davčna številka, tel. št.) ter
dokazilo o vplačilu 1.000 SIT.
Znesek in način plačila za dokumentacijo:
Znesek: 1.000 SIT.
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve).
Sklicna
številka:
28 17116-2401002-3500204.
8. Ogled nepremičnin: ogled premičnin,
ki so predmet prodaje, je mogoč od dneva
objave javne ponudbe do roka za oddajo
pisnih ponudb, od 10. do 12. ure, razen dni,
ko državni organi ne delajo, in sicer na lokaciji nepremičnin, po predhodnem dogovoru
z Dušanko Udovič, tel. 02/229-12-10.
9. Predložitev ponudb
Rok za predložitev ponudb: ponudbe je
potrebno predložiti do vključno 18. 10.
2004.
Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na
naslov naročnika: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, Štefanova 2 – Vložišče, 1501
Ljubljana.
10. Rok vezanosti na ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 29. 11.
2004.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 19. 10.
2004, ob 11.30, na naslovu: Fakulteta za
policijsko – varnostne vede, Kotnikova 8,
Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.
Ponudniki – ﬁzične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotograﬁjo,
katerega je izdal državni organ.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-26249/04
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, vabi
k oddaji ponudb za čiščenje poslovnih prostorov.
Predmet razpisa je izvajanje čiščenja poslovnih prostorov za obdobje treh let.
Razpisna dokumentacija z ostalimi informacijami je od 4. 10. 2004 na voljo v Termoelektrarni Toplarni Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, pisarna št. 28, I.
nad. (Jasmin Rebselj, tel. +386/1/58-75-247,
faks +386/1/58-75-217), ki se jo lahko dvigne vsak delovni dan od 8. do 12. ure. Cena
razpisne dokumentacije je 7.200 SIT (z
DDV). Znesek je potrebno nakazati na račun št. 02924-0017425656 s pripisom »RD
– Čiščenje poslovnih prostorov«. Ob dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno pred-

ložiti potrdilo o plačilu in potrdilo za identiﬁkacijo za davek na dodano vrednost. Razpisno dokumentacijo se lahko zahteva tudi
po pošti.
Rok za oddajo ponudb je 25. 10. 2004 do
10. ure.
Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 404-2/2004
Ob-26132/04
Občina Sežana na podlagi 80.a do 80.h
člena Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), 45. do 55.
člena Uredbe o prodaji in drugih oblikah
razpolaganja s ﬁnančnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 123/03) ter Programa prodaje delnic CPK d.d. Koper, št.
06202-7/2004-11, ki ga je sprejel občinski
svet na svoji seji dne 21. junija 2004, objavlja
poziv za javno zbiranje ponudb
za prodajo ﬁnančnega premoženja v
gospodarski družbi CPK d.d. Koper
1. Predmet prodaje je 7.725 navadnih
rednih delnic CPK d.d. Koper, ki se prodajo
v paketu, po enofaznem postopku zbiranja
ponudb. Najnižja cena, ki se lahko navede v
ponudbi, za delnico znaša 3.500 SIT.
2. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o predmetu prodaje
za namen oblikovanja ponudbe za nakup
delnic v obliki informacijskega memoranduma, ki ga lahko dvignejo oziroma naročijo na
naslovu: Občina Sežana, Partizanska cesta
4, 6210 Sežana.
3. Ponudbo morajo zainteresirani kupci
predložiti v naslednji obliki:
– izpolnjen obrazec ponudbe, ki ga dobite v obliki obrazca v informacijskem memorandumu;
– izpolnjen predlog pogodbe, v katero
vpiše kupec svoje identiﬁkacijske podatke,
rok plačila ter ponujeno ceno. Kakršnokoli
drugo dodajanje ali spreminjanje pogodbe
pomeni neveljavnost ponudbe;
– potrdilo o plačilu varščine, ki znaša
1,351.875 SIT, to je 5% od izklicne cene.
Varščino morate nakazati na podračun Občine Sežana 01311-0100005905, sklic
28 76112-7512007-40422004. Ponudniku,
ki na razpisu ne bo uspel, bo prodajalec
varščino vrnil v petnajstih dneh po izboru
najugodnejšega ponudnika. Izbranemu ponudniku pa se bo varščina vračunala v kupnino ob plačilu. Vplačana varščina se v nobenem primeru ne obrestuje;
– za ﬁzične osebe overjena kopija veljavnega dokumenta;
– za pravne osebe izpisek iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni,
davčno in matično številko ter številko TRR
za vračilo varščine;
– ponudba mora biti predložena v slovenskem jeziku.
4. Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe
s ponudnikom, katerega ponudba bo ocenjena kot najugodnejša; lahko pa kadarkoli
ustavi postopek prodaje.
5. O izboru najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki pisno obveščeni najkasneje
v roku desetih dni od izbora najugodnejšega
ponudnika.
Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil
najvišjo ceno.
Ob enaki ponujeni ceni pa bo izbran tisti
ponudnik, ki bo ponudil najkrajši rok plačila
kupnine, ki pa ne sme biti daljši od 30 dni od
veljavnosti pogodbe.
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Rok za sklenitev pogodbe je petnajst dni
od izbora najugodnejšega ponudnika, rok za
plačilo kupnine pa je trideset dni od veljavnosti pogodbe.
Komisija bo izbrala najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenila pogodbo.
Predlog komisije o izboru najugodnejšega ponudnika pošlje komisija županu Občine Sežana, ki jo posreduje občinskemu svetu v sprejem.
Ne glede na pogodbena določila o uveljavitvi pogodbe, pogodba ne prične veljati,
če občinski svet ne izda soglasja.
6. Dodatna pojasnila lahko zainteresirani
ponudniki dobijo na Občini Sežana, na tel.
731-01-10, pri Lejli Šterling Bandelj.
7. Rok za predložitev pisne ponudbe z zahtevanimi dokazili in prilogami v zaprti ovojnici
je najkasneje do 15. 10. 2004 do 10. ure na
naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4,
6210 Sežana, z oznako: Ne odpiraj - javno
zbiranje ponudb - delnice CPK d.d. Koper.
Na zadnji strani mora biti točno navedeni
naslov pošiljatelja.
8. Javno odpiranje ponudb bo potekalo
dne 15. 10. 2004 ob 13. uri v mali sejni dvorani Občine Sežana.
Občina Sežana
Ob-25881/04
V skladu s sprejetim prodajnim načrtom
in sklepom Občinskega sveta občine
Hoče-Slivnica, in na podlagi 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03), Občina
Hoče-Slivnica razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Predmet prodaje: zemljišče, v k.o. Sp.
Hoče, ki obsega: parc. št. 1055/1 v obsegu
5137 m2 in parc. št. 1054/4 v obsegu
22 m2.
Namen javnega zbiranja ponudb je pridobitev najugodnejšega ponudnika za ureditev in pridobitev stavbnih parcel št. 1055/1
in 1054/4, oboje k.o. Sp. Hoče.
1. Občina Hoče-Slivnica je lastnica nepremičnin – stavbne parcele št. 1055/1 v
obsegu 5137 m2 in stavbne parcele št.
1054/4, oboje v k.o. Spodnje Hoče. Zemljišči sta stavbni in se nahajata v pretežno stanovanjskem območju S48. Predvidena je
gradnja objekta za proizvodne in obrtno
podjetniške dejavnosti, ki ne povzroča pretiranega hrupa. Obe nepremičnini se prodajata kot celota.
2. Pogoji zbiranja ponudb:
a) Na javnem razpisu lahko sodelujejo
ﬁzične osebe – državljani RS in pravne osebe s sedežem v RS.
b) Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
stavbnih zemljišč je 15 dni po prejemu obvestila o izboru najugodnejšega ponudnika.
V primeru, da se ponudnik v tem roku ne
odzove na podpis pogodbe šteje, da je odstopil od ponudbe.
c) Kupnino je kupec – izbrani ponudnik
dolžan plačati v 8 dneh po podpisu pogodbe.
d) DDV, stroške overovitve podpisa pri
notarju in stroške izvedbe vpisa lastništva v
zemljiško knjigo plača izbrani ponudnik.
e) Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo upoštevano merilo – ponujena višina
kupnine.
f) Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
naj ponudniki posredujejo najkasneje do
18. 10. 2004 v zaprtih kuvertah na naslov
Občina Hoče-Slivnica, Pohorska cesta 15,

2311 Hoče, s pripisom » Ne odpiraj – javno
zbiranje ponudb za parceli 1055/1 in 1054/4,
k.o. Sp. Hoče«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen polni naslov pošiljtelja.
3. Ponudba mora vsebovati:
a) ime oziroma ﬁrmo ponudnika, točen
naslov oziroma sedež, identiﬁkacijsko številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko,
številko bančnega računa ponudnika,
b) ponujeno ceno v SIT,
c) način in rok plačila ter način zavarovanja plačila,
d) izjavo, da ponudnik sprejema razpisne
pogoje,
e) vrsto dejavnosti, ki se bo izvajala na
predmetu prodaje,
f) kontakto osebo.
4. Ponudbi je potrebno priložiti:
– za ﬁzične osebe potrdilo o državljanstvu, za samostojne podjetnike priglasitveni
list, za pravne osebe izpisek iz sodnega registra.
Razpis ne zavezuje prodajalca, da bo s
katerimkoli od ponudikov sklenil pogodbo o
prodaji predmetnih nepremičnin.
Prepozno prejetih ponudb komisija ne bo
obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru nepopolne ponudbe bo
komisija zahtevala od ponudnika dopolnitev
ponudbe. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 15 dni od roka za oddajo ponudb.
Kontaktna oseba za morebitna pojasnila
zbiranja ponudb je Liljana Mezgec, tel.
61-65-320.
Vse podatke o nepremičnini lahko ponudniki pridobijo na občini pri Liljani Mezgec
ali Vesni Bratuša.
Občina lahko s soglasjem predstojnika postopek ustavi do sklenitve pravnega posla.
Občina Hoče-Slivnica
Št. 35003-26/2002-04
Ob-25801/04
Na podlagi 28. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03
– popravek) Občina Piran, Urad za okolje in
prostor, sklicuje
drugo prostorsko konferenco,
ki bo 5. oktobra 2004 ob 10. uri, v dvorani Domenica Tintoretta občinske mestne palače v Piranu, Tartinijev trg 2.
Na prostorski konferenci bo predstavljen
osnutek predloga spremembe prostorskih
ureditvenih pogojev za turistično-stanovanjsko območje Metropol v Portorožu.
Namen prostorske konference je pridobitev priporočil, usmeritev in legitimnih interesov lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti v
zvezi s pripravo prostorskih aktov.
Udeleženci prostorske konference, ki
predložijo dokazila, da zastopajo organ,
organizacijo, društvo ali drugo pravno osebo, lahko na konferenci podajo svoja priporočila in usmeritve v pisni obliki ali ustno na
zapisnik. Pred pričetkom prostorske konference morajo zainteresirane stranke predložiti ustrezno pooblastilo in se prijaviti k
razpravi.
Gradivo (osnutek predloga) je na vpogled na Uradu za okolje in prostor, Tartinijev
trg 2, Piran, v času uradnih ur.
Občina Piran
Ob-26130/04
Cementninarstvo Tome, Marjana Esenko
s.p., Devova 11, 1000 Ljubljana obvešča
vse poslovne partnerje, da bo z dne 1. 1.
2005 prenehala s svojo dejavnostjo kot samostojni podjetnik.
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Obvestila o vlogah za
priznavanje označb
posebnih kmetijskih
pridelkov oziroma živil
Št. 324-7/2004/6
Ob-26250/04
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano na podlagi drugega odstavka
9. člena Pravilnika o postopkih za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov
oziroma živil (Uradni list RS, št. 76/03 in
18/04) ter v zvezi z 19. členom Uredbe o
organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS,
št. 58/03) objavlja
obvestilo
o prejeti vlogi za priznanje označbe
geografskega porekla za
KRAŠKI MED
Dne 10. 9. 2004 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56,
58, 1000 Ljubljana, prejelo popolno vlogo za
priznanje označbe geografskega porekla za:
KRAŠKI MED
Vlagatelj: Čebelarsko društvo Sežana,
Gregorčičeva 2, 6210 Sežana.
Vloga se vodi pod št. 324-7/2004. Speciﬁkacija je na vpogled javnosti in vsem zainteresiranim na Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58,
VI. nadstropje, soba 603, ob predhodni najavi na tel. 478-93-07, vsak delovni dan od 9.
do 11. ure, 21 dni po objavi tega obvestila.
Pisne pripombe se lahko dajo v 21 dneh
po objavi tega obvestila na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 56, 58, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 55. členu
ZUP (Ur. l. SRS, št. 47/86)
Št. 2/05-06-026-673/1999-4
Ob-25788/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi
tretjega odstavka 55. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list SRS, št.
47/86 – prečiščeno besedilo) v zvezi z 29. in
33. členom Zakona o društvih (Uradni list RS,
št. 65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z
dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Industrijsko gasilsko
društvo Saturnus, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu v Ljubljani, Ob železnici 16, po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Industrijsko gasilsko društvo Saturnus, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu Ljubljana, Ob železnici 16, se
postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
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Št. 2/05-06-026-731/1999-4
Ob-25789/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 55. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
SRS, št. 47/86 – prečiščeno besedilo) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih
(Uradni list RS, št. 65/95, 49/98 – odločba
US in 89/99) in pooblastila načelnice št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Industrijsko gasilsko društvo Titovi zavodi Litostroj, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Litostrojska 40, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Industrijsko gasilsko društvo Titovi zavodi Litostroj, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu Ljubljana, Litostroj, se
postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-06-02003-528/2002-2
Ob-25791/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 55. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
SRS, št. 47/86 – prečiščeno besedilo) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih
(Uradni list RS, št. 65/95, 49/98 – odločba
US in 89/99) in pooblastila načelnice št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja Miniﬁlma-Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljana, Lepi pot 6, po uradni
dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki – Miniﬁlmu-Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Lepi pot 6, se
postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti zastopnik.
3. Zoper za sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-06-02003-490/2002-2
Ob-25792/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi
tretjega odstavka 55. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list SRS, št.
47/86 – prečiščeno besedilo) v zvezi z 29. in
33. členom Zakona o društvih (Uradni list RS,
št. 65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z
dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja Zveze društev ekonomskih propagandistov Slovenije, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Mestni trg 4, po uradni
dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
Zvezi društev ekonomskih propagandistov
Slovenije, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu Ljubljana, Mestni trg 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 za sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-06-02003-471/2002-2
Ob-25793/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 55. člena Zakona o
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splošnem upravnem postopku (Uradni list
SRS, št. 47/86 – prečiščeno besedilo) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih
(Uradni list RS, št. 65/95, 49/98 – odločba
US in 89/99) in pooblastila načelnice št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja Turističnega
društva Šentvid, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu v Ljubljani, Celovška cesta 364,
po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki – Turističnemu društvu Šentvid, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Celovška cesta 364, 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 za sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-06-02003-469/2002-2
Ob-25794/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 55. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
SRS, št. 47/86 – prečiščeno besedilo) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih
(Uradni list RS, št. 65/95, 49/98 – odločba
US in 89/99) in pooblastila načelnice št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja Krajevne organizacije RKS Stanežiče-Medno-Dvor, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v
Ljubljani, Stanežiče 63, po uradni dolžnosti
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
Krajevni organizaciji RKS Stanežiče-Medno-Dvor, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Stanežiče 63, se postavi
Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti zastopnik.
3. Zoper za sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-06-02003-473/2002-2
Ob-25795/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 55. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
SRS, št. 47/86 – prečiščeno besedilo) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih
(Uradni list RS, št. 65/95, 49/98 – odločba
US in 89/99) in pooblastila načelnice št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja Krajevne organizacije RKS Krim-Rudnik, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Pot k
ribniku 20, po uradni dolžnosti naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
Krajevni organizaciji RKS Krim-Rudnik, z
zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Pot k ribniku 20, 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 za sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-06-02003-491/2002-2
Ob-25796/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 55. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
SRS, št. 47/86 – prečiščeno besedilo) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih
(Uradni list RS, št. 65/95, 49/98 – odločba

US in 89/99) in pooblastila načelnice št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja Zveze društev
Ljudske tehnike Slovenije, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu v Ljubljani, Lepi pot 6,
po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
Zvezi društev Ljudske tehnike Slovenije, z
zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Lepi pot 6, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti zastopnik.
3. Zoper za sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-06-026-664/1999-3
Ob-25955/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi 3. odstavka 55. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. SRS, št.
47/86 – prečiščeno besedilo) v zvezi z 29. in
33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št.
65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z
dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja zveze z imenom: Zveza telesnokulturnih organizacij Ljubljana Šiška, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu v Ljubljani,
Drenikova 32, po uradni dolžnosti naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
zvezi z imenom: Zveza telesnokulturnih
organizacij Ljubljana Šiška, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Drenikova 32, 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. 2/05-06-026-727/1999-5
Ob-25957/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 55. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. SRS,
št. 47/86 – prečiščeno besedilo) v zvezi z
29. in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l.
RS, št. 65/95, 49/98 – odločba US in 89/99)
in
pooblastila
načelnice
št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Industrijsko gasilsko društvo Iskra
TOZD TV Pržan, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Cesta Andreja
Bitenca 68, po uradni dolžnosti naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Industrijsko gasilsko društvo Iskra TOZD TV Pržan, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Cesta
Andreja Bitenca 68, 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. 2/05-06-026-665/1999-3
Ob-25958/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi 3. odstavka 55. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. SRS, št.
47/86 – prečiščeno besedilo) v zvezi z 29. in
33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št.
65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z
dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delo-
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vanja društva z imenom: Strelska družina
Metalka, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Dalmatinova 2, po uradni
dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Strelska družina Metalka,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Slovenčeva 22, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 209-84/00-118
Ob-25750/04
Upravna enota Gornja Radgona izdaja
po uradni dolžnosti na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99,
70/00 in 52/02) v zadevi ugotovitve dejanskega stanja stalnega prebivališča Trstenjak
Milana in po pooblastilu načelnika Upravne
enote Gornja Radgona, št. 122-11/98-123 z
dne 1. 8. 2003 in z dne 1. 2. 2004, naslednji
sklep:
1. Trstenjak Milanu, rojenemu 12. 5.
1959 v kraju Janžev Vrh, katerega prebivališče je neznano in nima pooblaščenca, se
po uradni dolžnosti določi začasnega zastopnika, zaradi izvedbe upravnega postopka ugotovitve njegovega dejanskega prebivališča.
2. Za začasnega zastopnika po prvi točki
tega sklepa se določi Valerija Frangež, Prežihova ulica 10, 9250 Gornja Radgona.
3. Začasni zastopnik sodeluje samo v
postopku iz prve točke tega in v dejanjih, za
katerega je postavljen ter ima v postopku
vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
4. Začasni zastopnik zastopa Trstenjak
Milana le toliko časa, dokler je to potrebno
oziroma dokler v postopek ne vstopi stranka,
njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik.
Št. 2/05-02003-521/2002-2
Ob-25751/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) v zvezi z 29.
in 33. členom Zakona o društvih (Uradni list
RS, št. 65/95, 49/98 – odločba US in 89/99)
in
pooblastila
načelnice
št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Krajevna organizacija RKS Podutik, z
zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Podutiška 161, po uradni dolžnosti,
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Krajevna organizacija
RKS Podutik, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu Ljubljana, Podutiška 161, 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. 2/05-05-02003-540/2002-2
Ob-25752/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi
tretjega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih (Uradni list RS, št.
65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja
društva z imenom: Delavsko prosvetno društvo Svoboda Medvode, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu v Medvode, Cesta ob
Sori 15, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Delavsko prosvetno društvo Svoboda Medvode, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu Ljubljana, Cesta ob
Sori 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. 2/05-05-02003-542/2002-2
Ob-25753/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi
tretjega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih (Uradni list RS, št.
65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja
društva z imenom: Društvo ljudske tehnike ŽG
– CD TOZD Šiška, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Parmova cesta 33,
po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Društvo ljudske tehnike
ŽG – CD TOZD Šiška, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu Ljubljana, Parmova cesta 33, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-536/2002-2
Ob-25754/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) v zvezi z 29. in
33. členom Zakona o društvih (Uradni list RS,
št. 65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in
pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Radioklub Železničar Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Aljaževa ulica 32, po
uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Radioklub Železničar
Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu Ljubljana, Aljaževa ulica 32, 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. 2/05-05-02003-518/2002-2
Ob-25755/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
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splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) v zvezi z 29. in
33. členom Zakona o društvih (Uradni list RS,
št. 65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in
pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Društvo pedagoških
delavcev Ljubljane, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Potrčeva 1, po
uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Društvo pedagoških delavcev Ljubljane, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Potrčeva 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. 2/05-05-02003-537/2002-2
Ob-25756/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) v zvezi z 29. in
33. členom Zakona o društvih (Uradni list RS,
št. 65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in
pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Gledališče Pekarna
Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Štefanova ulica 12, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Gledališče Pekarna Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Štefanova ulica 12, se postavi
Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-519/2002-2
Ob-25757/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) v zvezi z 29. in
33. členom Zakona o društvih (Uradni list RS,
št. 65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in
pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Krajevna organizacija RKS Komandanta Staneta, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Gotska 12, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Krajevna organizacija
RKS Komandanta Staneta, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Gotska
12, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-538/2002-2
Ob-25758/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) v zvezi z 29. in
33. členom Zakona o društvih (Uradni list RS,
št. 65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in
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pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Nogometni klub
Sava, z zadnjim znanim sedežem na naslovu
v Ljubljani, Tacenska cesta 129, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Nogometni klub Sava, z
zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Tacenska 129, 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. 2/05-05-02003-529/2002-2
Ob-25759/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) v zvezi z 29. in
33. členom Zakona o društvih (Uradni list RS,
št. 65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in
pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Strelska družina
Bine Grajzer, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Klemenova ulica 103, po
uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Strelska družina Bine
Grajzer, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Klemenova ulica 103, 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. 2/05-05-02003-515/2002-2
Ob-25760/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) v zvezi z 29. in
33. členom Zakona o društvih (Uradni list RS,
št. 65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in
pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Strelska družina
doma železniških šol Ljubljana, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Aljaževa ulica 32, po uradni dolžnosti, naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Strelska družina doma
železniških šol Ljubljana, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu Ljubljana, Aljaževa ulica 32, 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. 2/05-05-02003-525/2002-2
Ob-25761/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) v zvezi z 29. in
33. členom Zakona o društvih (Uradni list RS,
št. 65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in
pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Šahovski klub Svo-
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boda-Stožice, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Stoženska 15, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Šahovski klub Svoboda-Stožice, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu Ljubljana, Stoženska 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. 2/05-05-02003-512/2002-2
Ob-25762/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) v zvezi z 29. in
33. členom Zakona o društvih (Uradni list RS,
št. 65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in
pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Turistično društvo
Rudnik, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Pot k ribniku 020, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Turistično društvo Rudnik, z zadnjim znanim sedežem na naslovu
Ljubljana, Pot k ribniku 020, 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. 2/05-02003-307/2002-2
Ob-25763/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) v zvezi z 29.
in 33. členom Zakona o društvih (Uradni list
RS, št. 65/95, 49/98 – 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: Rekreacijsko
športno društvo Podutik, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu v Ljubljani, Dolniška
cesta 18, po uradni dolžnosti, naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Rekreacijsko športno
društvo Podutik, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu Ljubljana, Dolniška cesta 18, se
postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/06-06-02003-479/2002-3
Ob-25787/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) v zvezi z 29. in
33. členom Zakona o društvih (Uradni list RS,
št. 65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in
pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Kick boxing contact
club Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na

naslovu v Ljubljani, Zarnikova 3, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Kick boxing contact club
Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu Ljubljana, Zarnikova 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. 2/06-06-02003-410/2002-2
Ob-25790/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) v zvezi z 29. in
33. členom Zakona o društvih (Uradni list RS,
št. 65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in
pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Pevski zbor Commerce, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Einspielerjeva ulica 6, po
uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Pevski zbor Commerce,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Einspielerjeva ulica 6, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/06-06-02003-101/2002-2
Ob-25946/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) v zvezi z 29. in 33.
členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št.
65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z
dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Adria Airways Racing Club, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Kuzmičeva 7, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Adria Airways Racing
Club, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Kuzmičeva 7, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/06-06-02003-477/2002-2
Ob-25951/04
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 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z
dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Radioklub Elektrotehnik Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu Ljubljana, Vegova 4, po uradni
dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Radioklub Elektrotehnik
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Proletarska 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 za sklep ni dovoljena pritožba.

stavi 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. 2/06-06-026-933/2002-2
Ob-25956/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi 3. odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 65/95,
49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja
zveze z imenom: Občinska strelska zveza
Ljubljana Moste Polje, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu v Ljubljani, Pokopališka cesta 35, po uradni dolžnosti, naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
zvezi z imenom: Občinska strelska zveza
Ljubljana Moste Polje, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu Ljubljana, Pokopališka
cesta 35, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.

Št. 2/05-07-02003-5/1999-3
Ob-25972/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in
33. členom Zakona o društvih (Uradni list
RS, št. 65/95, 49/98 – odločba US in 89/99)
in
pooblastila
načelnice
št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Občinska strelska zveza Ljubljana Šiška, z zadnjim znanim sedežem na naslovu
v Ljubljani, Drenikova 32, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Občinska strelska zveza
Ljubljana Šiška, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu v Ljubljani, Drenikova 32, 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. 2/06-06-02003-507/2002-2
Ob-25953/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 65/95,
49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2.
2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Društvo za varstvo in vzgojo
ptic Slavček Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Perčeva 22, po
uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Društvo za varstvo in
vzgojo ptic Slavček Ljubljana, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Perčeva 22, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.

Št. 2/05-07-02003-19/1999-3
Ob-25970/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in
33. členom Zakona o društvih (Uradni list
RS, št. 65/95, 49/98 – odločba US in 89/99)
in
pooblastila
načelnice
št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Strelska družina Lokomotiva, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v
Ljubljani, Parmova 35, po uradni dolžnosti,
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Strelska družina Lokomotiva, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Parmova 35, se postavi
Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.

Št. 2/05-07-02003-10/1999-3
Ob-25973/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in
33. členom Zakona o društvih (Uradni list
RS, št. 65/95, 49/98 – odločba US in 89/99)
in
pooblastila
načelnice
št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Odred Zlatorog, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Litostrojska
57, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Odred Zlatorog, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Litostrojska 57, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.

Št. 2/06-06-02003-364/2002-2
Ob-25954/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in
33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št.
65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z
dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Društvo kadrovskih
delavcev Občine Ljubljana Moste Polje, z
zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Proletarska 1, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Društvu kadrovskih delavcev Občine Ljubljana Moste Polje, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana,

Št. 2/05-07-02003-17/1999-3
Ob-25971/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in
33. členom Zakona o društvih (Uradni list
RS, št. 65/95, 49/98 – odločba US in
89/99) in pooblastila načelnice št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Industrijsko gasilsko društvo Izolirka, z
zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Ob železnici 18, po uradni dolžnosti,
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Industrijsko gasilsko društvo Izolirka, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Ob železnici 18, se po-

Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu Ljubljana, Vegova 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. 2/06-06-02003-403/2002-2
Ob-25952/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 65/95,
49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja
društva z imenom Judo klub »25. maj«, z
zadnjim znanim sedežem na naslovu v
Šmartno pod Šmarno goro, Rocenska ulica
56, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Judo klub »25. maj«, z
zadnjim znanim sedežem na naslovu Šmartno pod Šmarno goro, Rocenska ulica 56, se
postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.

Št. 209-455/2004
Ob-26098/04
Upravna enota Piran izdaja na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00, 52/02 in 73/04) in pooblastila
načelnice št. 037-1/95 z dne 1. 9. 1995, v
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Daliborja Posavca, sedaj neznanega prebivališča, naslednji sklep:
1. Zvezdano Kraševec, delavko Upravne
enote Piran se postavi za začasno zastopnico stranki Daliborju Posavcu, roj. 6. 4.
1955, s prijavljenim stalnim prebivališčem v
Piranu, Galilejeva 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 pritožba.
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Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Ob-25764/04
Popravek
V objavi ﬁnančnega poročila za leto
2003, objavljeni v Ur. l. RS, št. 72 z dne 2. 7.
2004, se pri nazivu poročila – ﬁnančni načrt
za leto 2003, tekst pravilno glasi: Skrajšano
letno poročilo prihodkov in odhodkov v
obdobju od 1. 1. – 31. 12. 2003 in v točki
1.2.: proračunske dotacije: Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti.
Zeleni Slovenije

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 028-3/2004-3
Ob-25765/04
Temelji akt – Pravila Sindikata delavcev
trgovine Slovenije, Sindikat družbe Goya
company, Šmartinska cesta 102, Ljubljana, se z dnem 16. 7. 2004 hrani pri Upravni
enoti Ljubljana, Izpostava Moste-Polje, Proletarska c. 1, Ljubljana, in je vpisan v evidenci statutov pod zaporedno številko 135.
Št. 022-3/2004-521
Ob-26094/04
Upravna enota Pesnica izdaja na podlagi 2. in 3. člena Zakona o reprezentativnosti sindikatov (Ur. l. RS, št. 13/93) in 3. člena
Pravilnika o evidenci statutov sindikatov (Ur.
l. RS, št. 18/93), na zahtevo Sindikat delavcev Paloma Pergam, Sladki vrh 1, 2214
Sladki vrh, v upravni zadevi spremembe
pravil sindikata in spremembe zastopnika
sindikata, naslednjo odločbo:
Spremembe pravil delavcev Sindikata
Paloma Pergam Sladki vrh, sprejeta na IO
sindikata dne 29. 3. 2004 se hranijo v Upravni enoti Pesnica.
Sprememba zastopnika sindikata delavcev Paloma Pergam Sladki vrh, sprejeta na
konstitutivni seji predsedstva sindikata dne
3. 5. 2004 se hranijo v Upravni enoti Pesnica.
Spremembe pravil se vodijo pod zaporedno št. 6.
Matična št. (identiﬁkacijska) ostane nespremenjena – 5963958.
Št. 028-17/2004-3
Ob-26095/04
Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, Izpostava Center, z dnem 24. 9. 2004
sprejme v hrambo statut z nazivom »Pravila
sindikata zavoda SVIZ« in ga vpiše v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno številko 298 za sindikat SVIZ Vrtec Vodmat in
sedežem Korytkova 24-26, Ljubljana.
Št. 028-18/2004-3
Ob-26097/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, Izpostava Center, z dnem 24. 9.
2004 sprejme v hrambo statut z nazivom
»Pravila sindikata zavoda SVIZ« in ga vpiše
v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno številko 299 za sindikat z imenom: SVIZ
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Vrtec dr. France Prešeren in sedežem: Erjavčeva cesta 29, Ljubljana.

skupščini družbe dne 15. 9. 2004 pri 4. točki
dnevnega reda uprava družbe objavlja

Št. 028-5/2004 11214
Ob-26099/04
Upravna enota Slovenske Konjice z dnem
izdaje te odločbe sprejme v hrambo statut
sindikata KNSS neodvisnost konfederacija
novih sindikatov Slovenije sindikat TIZ
Dravinjske doline, s sedežem Grajska 4,
Slovenske Konjice, sprejet dne 26. 7. 2004
na ustanovnem zboru sindikata.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Slovenske Konjice
pod zaporedno številko 62, dne 3. 9. 2004.

poziv

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-42/04-4
Ob-26263/04
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 24. 9.
2004 na podlagi četrtega odstavka 38. člena
Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99 in 37/04; v
nadaljevanju: ZPOmK) izdal sklep o uvedbi
postopka v zadevi priglašene koncentracije
družb Poslovni sistem Mercator d.d.,
Dunajska cesta 107, Ljubljana in Emona
Maximarket, trgovina in gostinstvo, d.d.,
Trg republike 1, Ljubljana, ker je ugotovil,
da je izkazan resen sum glede njene skladnosti s pravili konkurence.
V zadevi priglašene koncentracije gre za
pridobitev izključnega nadzora nad družbo
Maximarket s strani družbe Mercator. V
skladu z določili Zakona o prevzemih je
družba Mercator podala javno ponudbo za
odkup vseh delnic družbe Maximarket.
Urad se je za uvedbo postopka presoje
morebitnih negativnih vplivov na konkurenco odločil zlasti zaradi visokega tržnega deleža družbe Mercator na upoštevnem trgu
ter strukture upoštevnega trga.
Urad bo nameravano koncentracijo presojal na upoštevnem storitvenem trgu prodaje izdelkov za vsakdanjo rabo na drobno
na območju upoštevnega geografskega trga
Republike Slovenije.
Urad poziva ﬁzične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v 30 dneh od objave in da pošljejo
pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki
bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da bi
formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s 26. členom
ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze, ki
izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave
gospodarskih družb
Ob-25963/04
Na podlagi sklepa skupščine Emone Blagovni Center, d.d., Cesta Ljubljanske brigade
9a (v nadaljevanju: družba), sprejetega na 6.

delničarjem družbe, ki so bili vpisani kot
delničarji družbe v centralni register Klirinško depotne družbe, d.d. dne 17. 9. 2004
(v nadaljevanju: delničarji), da družbi skupno prodajo 1,000.000 delnic družbe pod naslednjimi pogoji:
1. delničarji imajo prednostno pravico do
prodaje svojih delnic v številu, ki ustreza
deležu njihove udeležbe v osnovnem kapitalu v 1,000.000 delnic družbe (v nadaljevanju: sorazmerni del delnic). Celo število delnic, ki jih ima pravico prodati posamezni
delničar se ugotovi s pomočjo zaokroževanja, pri čemer se decimalno število pet ali
več zaokroži navzgor, ostalo pa navzdol,
2. uprava bo s priporočenim pismom obvestila delničarje, da imajo pravico do prodaje sorazmernega dela od 1,000.000 delnic, ki jih namerava družba pridobiti ter
kakšno število delnic ta del predstavlja ter jih
pozvala, da prodajo družbi sorazmerni del
delnic v skladu s priloženo pogodbo pod naslednjimi pogoji:
– cena za eno delnico je 2.300 SIT,
– družba izvede plačilo za delnice takoj
po 6. mesecih od dneva objave vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register in ko je bilo upnikom, katerih
terjatve so nastale pred objavo vpisa sklepa
o zmanjšanju osnovnega kapitala v register
in ki so terjatve pravočasno prijavili, zagotovljeno poplačilo ali zavarovanje njihovih
terjatev,
– družba izvede plačilo na transakcijske
račune delničarjev,
– delničar je dolžan na svoje stroške prenesti delnice na družbo do poteka roka za
uveljavitev prednostne pravice, saj v nasprotnem primeru sklenjena pogodba o prodaji delnic preneha veljati in se šteje, da
prednostna pravica ni bila uresničena,
– pogodba o prodaji delnic preneha veljati tudi v primeru, če družba upnikom, katerih terjatve so nastale pred objavo vpisa
sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v
register, in ki so terjatve pravočasno prijavili, ne more zagotoviti poplačila ali zavarovanje njihovih terjatev.
Delničarji imajo pravico izkoristiti prednostno pravico do prodaje sorazmernega
dela delnic v roku 30 dni od dneva objave
tega poziva v Uradnem listu. Delničarji uresničijo prednostno pravico tako, da družbi
posredujejo izvod podpisane prodajne pogodbe, ki jo prejmejo v skladu z 2) točko
prejšnjega odstavka, tako da družba navedeno pogodbo prejme do poteka 30-dnevnega roka od te objave.
Emona blagovni center d.d.
Direktor
Drago Dubrovski

Odkupi poslovnih deležev
družb
Ob-26101/04
V skladu z drugim odstavkom 64. člena
Zakona o prevzemih, obveščamo delničarje,
da nas je ZLATA MONETA II ﬁnančna družba d.d., Strossmayerjeva 30, 2000 Maribor
obvestila, da je dne 3. 9. 2004 pridobila kva-
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liﬁcirani 7,474% delež oziroma 100.000 navadnih delnic Mariborske livarne Maribor
d.d., ki ji zagotavlja glasovalno pravico.
Mariborska livarna Maribor d.d.

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-25766/04
Družba Milavec d.o.o. Ljubljana, Vojkova
52, Ljubljana, vpisana v sodni register
Okrožnega sodišča v Ljubljani, vl. št.
061/10763100, na podlagi 454. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
za 65,000.000 SIT iz 110,271.141 SIT za
45,271.141 SIT.
S tem oglasom se poziva upnike, da se
zglasijo pri družbi in podajo izjavo ali soglasje z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Družba bo upnikom, ki ne bi soglašali z
zmanjšanjem osnovnega kapitala, poravnala terjatve ali pa zagotovila varščino za poplačilo terjatve.
Milavec d.o.o. Ljubljana
direktor Bruna Milavec

Sklici skupščin
Ob-25964/04
IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova 4, Ljubljana, uprava v
skladu z 283. členom Zakona o gospodarskih
družbah sklicuje
12. skupščino
IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in
inženiring
Seja skupščine bo v veliki sejni sobi IBE,
d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring,
Hajdrihova 4, Ljubljana, dne 3. 11. 2004 ob
16.15.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje veriﬁkacijske komisije in notarja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje veriﬁkacijsko komisijo v sestavi Jožica Primc in
Marjeta Prek in za notarja Andreja Škrka,
univ. dipl. prav.
2. Pridobitev in umik paketa 7.998 lastnih
delnic družbe.
Predlog sklepa:
1. Zmanjša se osnovni kapital družbe po
določbah 356. člena ZGD o zmanjšanju
osnovnega kapitala z umikom paketa lastnih
delnic, ki predstavljajo najmanj 25% osnovnega kapitala družbe.
2. Na osnovi sklepa o umiku družba pridobi delnice po sedmi alineji prvega odstavka
240. člena ZGD. Družba pridobi 7.998 delnic
v paketu, ki je večji od 25% osnovnega kapitala.
3. Osnovni kapital družbe v višini
273,120.000 SIT, razdeljen na 27.312 delnic
z nominalno vrednostjo delnice 10.000 SIT,
se zmanjša za 79,980.000 SIT oziroma za
7.998 delnic. Osnovni kapital družbe po
zmanjšanju je v višini 193,140.000 SIT in je
razdeljen na 19.314 delnic z nominalno vrednostjo 10.000 SIT na delnico.

4. Umik delnic se izvede v breme osnovnega kapitala, sorazmernega dela prevrednotovalnega popravka osnovnega kapitala,
razlika do višine nakupne vrednosti pa v breme drugih rezerv iz dobička. Uporabijo se
druge rezerve iz dobička družbe, in sicer oblikovane iz neto dobička do vključno poslovnega leta 2000 in iz neto dobička poslovnega
leta 2002. Druge rezerve iz dobička poslovnega leta 2001 in 2003 se ne uporabijo.
5. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic se izvede v korist družbe z namenom preprečitve situacije na lastniški strani, pri kateri bi se poslovni interesi lastnika
paketa delnic preko 25% osnovnega kapitala
križali z interesi IBE kot neodvisne svetovalne družbe.
6. Osnovni kapital družbe je zmanjšan z
dnem vpisa sklepa v register. Sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala prijavita registru
uprava in predsednik nadzornega sveta.
Skupščina pooblašča nadzorni svet za spremembo statuta, ki zadeva zgolj uskladitev s
tem sklepom skupščine.
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki svojo
udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi.
Prijave bo zbirala Marjeta Prek med 9. in 13.
uro na sedežu družbe do vključno 2. 11.
2004. Prijava pooblaščenca bo veljavna s
predložitvijo pisnega pooblastila. Pooblastilo
ﬁzične osebe mora vsebovati priimek in ime,
naslov in EMŠO pooblastitelja in pooblaščenca, število glasov, kraj in datum ter podpis
pooblastitelja, pooblastilo pravne osebe pa
priimek in ime, naslov in EMŠO pooblaščenca, ﬁrmo, sedež in število glasov ter podpis
in žig pooblastitelja.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
lahko prevzamejo glasovnice za glasovanje
na dan skupščine med 15. in 16. uro na kraju
skupščine.
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
med 9. in 13. uro od sklica skupščine dalje.
Predlogi delničarjev so lahko le pisni in obrazloženi ter vloženi v roku enega tedna po
objavi tega sklica. Predloge lahko delničarji
vložijo na sedežu družbe.
IBE, d.d.
uprava
mag. Uroš Mikoš
Št. 44/2004
Ob-26136/04
Na podlagi 34. in 35. člena Statuta delniške družbe Topdom trgovsko podjetje d.d.,
Letališka cesta 1, 1000 Ljubljana, uprava sklicuje
11. sejo skupščine
delniške družbe Topdom trgovsko
podjetje d.d.,
ki bo 3. 11. 2004 ob 13. uri v poslovnih
prostorih družbe v Ljubljani, Letališka cesta
1, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: ugotovi se, da je skupščina
sklepčna. Za predsedujočega skupščini se
izvoli Alojz Slanc. Za preštevalko glasov se
izvoli Suzana Škrilec.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej
Škrk.
2. Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
1. Delniška družba Topdom trgovsko podjetje d.d., Letališka cesta 1, 1000 Ljubljana se
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z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register
preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s ﬁrmo: Topdom, trgovsko podjetje, d.o.o.,
skrajšana ﬁrma: Topdom d.o.o., s sedežem:
Ljubljana in poslovnim naslovom: Letališka
cesta 1, 1000 Ljubljana ter značilnostmi, razvidnimi iz Družbene pogodbe družbe Topdom, trgovsko podjetje, d.o.o., ki je priloga
notarskega zapisnika in sestavni del tega
sklepa. Osnovni kapital se v celoti transformira v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo in torej znaša 188,805.000 SIT.
Dejavnost družbe ostaja po preoblikovanju
nespremenjena.
2. Vsota vseh delnic vsakega delničarja,
z nominalno vrednostjo ene delnice 1.000
SIT, kot je to razvidno iz knjige delničarjev na
dan skupščine, je enaka poslovnemu deležu
tega družbenika – dosedanjega delničarja.
Delničarjem, ki na dan skupščine niso lastniki najmanj 14 delnic za pridobitev vsaj enega
poslovnega deleža, ki po določbi 418. člena
ZGD ne sme biti nižja od vrednosti 14.000 SIT,
se izplača primerna denarna odškodnina v
višini 1.000 SIT za eno delnico. Tako prevzete delnice s strani družbe se spremenijo v
lastni poslovni delež družbe.
3. Predsednik uprave družbe Topdom trgovsko podjetje d.d. prilaga izjavo po četrtem
odstavku 542. člena Zakona o gospodarskih
družbah v naslednjem besedilu: »Družba
Topdom trgovsko podjetje d.d. tistim delničarjem, ki preoblikovanju nasprotujejo, ponuja,
da njihove s preoblikovanjem nastale poslovne deleže odkupi za odškodnino v višini, ki je
enaka nominalnemu znesku poslovnega deleža družbenika.«
4. Sprejme se Družbena pogodba družbe
Topdom, trgovsko podjetje, d.o.o. v predlaganem besedilu, ki nadomesti doslej veljavni
statut družbe. Za izdelavo čistopisa družbene
pogodbe glede osnovnih vložkov in poslovnih
deležev pooblašča skupščina nadzorni svet
družbe.
5. Mandat članov nadzornega sveta družbe Topdom trgovsko podjetje d.d. se podaljša
do vpisa preoblikovanja družbe v sodnem
registru.
6. Preoblikovanje velja z dnem vpisa v
sodni register.
7. Za direktorja družbe Topdom, trgovsko
podjetje, d.o.o. se imenuje Anton Sedeljšak.
8. Dosedanjim članom uprave preneha
mandat z dnem vpisa preoblikovanja v sodni
register.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Delničarji lahko vložijo nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda v 7
dneh od dneva objave sklica skupščine v
Uradnem listu RS.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Skupščine se lahko udeležijo in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki vsaj tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe ali pisno prijavijo svojo
udeležbo.
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Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
Sklepčnost skupščine
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Topdom trgovsko podjetje d.d.
predsednik uprave
Anton Sedeljšak
Ob-26142/04
Na podlagi statuta delniške družbe Podjetje za urejanje hudournikov, d.d., Hajdrihova 28, Ljubljana, sklicujem
8. skupščino delničarjev,
ki bo dne 3. 11. 2004 ob 13. uri na sedežu družbe, Hajdrihova 28, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček višini 50,679.896,10
SIT, se nameni uporabi v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
2. Upravi in nadzornemu svetu skupščina podeli razrešnica, s katero se potrdi in
odobri njuno delo v poslovnem letu 2003.
4. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
leto 2004 se imenuje revizijska družba Rödl
& Partner d.o.o., Dunajska 129, Ljubljana.
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti
delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo upravi družbe svojo udeležbo
pisno najavili do vključno 29. 10. 2004 in so
na ta dan vpisani v delniški knjigi pri KDD.
Letno poročilo, poročilo nadzornega
sveta, gradivo za skupščino in predlogi
sklepov za vse točke dnevnega reda so
delničarjem na vpogled v Ljubljani, v tajništvu družbe vsak delovni dan od 9. do 12.
ure. Tam je delničarjem na vpogled tudi
besedilo statuta.
Delničarji morebitne nasprotne predloge
k posameznim točkam dnevnega reda pisno
sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po
objavi tega sklica.
Prijavljene delničarje, zastopnike in pooblaščence prosimo, da se prijavijo na skupščino najmanj pol ure pred začetkom zasedanja.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja 15 odstotkov osnovnega kapitala
družbe. Če skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 14. uri v
istih prostorih. Skupščina bo v tem primeru
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Podjetje za urejanje hudournikov d.d.
uprava družbe
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Zavarovanja
SV 325/04
Ob-26230/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz Radovljice, opr. št. SV 325/04 z dne 27. 9. 2004,
je bila nepremičnina v solasti zastaviteljev
Agić Latife, EMŠO, 0706951168300 in Agić
Ferida, EMŠO 1007948163320, oba Kolodvorska cesta 11, Bled, vsakega do 1/2, in
sicer stanovanje št. 1 v izmeri 54,46 m2, s
kletno shrambo v izmeri 8,96 m2, v skupni izmeri 63,42 m2, ident. št. 1, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi Koritenska 31, 4260 Bled,
označeni z identiﬁkacijsko številko 00675 ter
zastaviteljima pripadajoči solastni delež nestanovanjskega dela in skupnih delov večstanovanjske stavbe Koritenska 31, s pripadajočim zemljiščem parc. št. 422/1 k.o. Želeče, in
sicer vsakega od njiju v deležu 1388/10000 ter
njun solastni del pripadajoče poti s parc. št.
422/3 pot v izmeri 118 m2, ki je pripisana pri vl.
št. 1660 k.o. Želeče, in sicer vsakega od njiju
do 694/10.000, kar sta zastavitelja pridobila na
podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 7. 9.
2004 med njima kot kupcema in prodajalko
Občino Bled, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 30.000 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan črpanja kredita, skupaj z obrestmi po obrestni meri,
ki znaša ob sklenitvi te pogodbe 5,416% letno
in je sestavljena iz 6-mesečnega Euriborja
(trenutno 2,166%) in pribitka v višini 3,250%
ter zapadlostjo kredita v plačilo v 180 zaporednih mesečnih anuitetah, višina posamezne
anuitete pa znaša ob sklenitvi pogodbe 243,79
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila tako, da
anuitete zapadejo v plačilo vsakega 15. dne v
mesecu s tem, da prva zapade v plačilo dne
15. 11. 2004, zadnja pa dne 15. 10. 2019 in
ostalimi pripadki, zastavljeno v korist upnice
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica
v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, enotna
identiﬁkacijska številka 1430564.
SV 404/04
Ob-26233/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz Postojne, št. SV-404/04, je bilo stanovanje v
Postojni, Kidričevo naselje 18, označeno s
številko 7, v drugem nadstropju, v izmeri
79,90 m2, skupaj s solastniškim deležem na
skupnih delih in prostorih ter funkcionalnem
zemljišču zgradbe, na parc. št. 674, k.o. Postojna, zastavljeno v korist Kvarner banke
d.d., Rijeka, Mljekarski trg 3, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 75.907 EUR s pripadki in stroški.
SV 3051/2004
Ob-26236/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-3051/2004 z dne 22. 9. 2004,
je bilo stanovanje v izmeri 50,02 m2, v polkletni etaži stanovanjske hiše na Streliški ulici 36 v Ljubljani, ki stoji na parc. št. 451/2 in
parc. št. 451/1, vl. št. 327, k.o. Poljansko
predmestje, ki je last zastaviteljev Natalije
Podjavoršek, Lipa pri Frankolovem 19 in Matjaža Končarja, Besnica 10, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 30. 6.
2004, sklenjene s prodajalcem Sašom Nolimalom, Povšetova ul. 104 c, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Probanke d.d., 2000
Maribor, Gosposka ulica 23, matična št.

5459702, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 6,000.000 SIT s pripadki.
SV 3061/2004
Ob-26239/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-3061/2004 z dne 23. 9. 2004,
je bila nepremičnina z identiﬁkacijsko št.
2583/5 – dvosobno stanovanje št. I6 v izmeri 45,70 m2, v nadstropju stanovanjske stavbe, označene kot objekt I, v stanovanjskem
naselju Beli gaj 2, ležečem na parc. št.
2033/68, k.o. Dobrova, v solasti Engelberta
Smeja, Ljubljana, Ul. Jana Husa 32 in Nine
Djordjević, Ljubljana, Tugomerjeva ul. 20,
vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. BG 2-I6 z dne 10. 10. 2003 in dodatkom št. 1 k navedeni kupoprodajni pogodbi z dne 23. 9. 2004, oboje sklenjeno s
prodajalcem Eurometall trgovina in inženiring
d.o.o., Žlebe 3E, 1215 Medvode, zastavljeno
v korist upnice Zveze bank, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Paulitschgasse
5-7, Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 30.000 EUR s pripadki.
SV 954/2004
Ob-26242/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora, opr. št. SV 954/2004 z dne 23. 9.
2004, je dvosobno stan. v izmeri 62,81 m², v
pritličju hiše v Mariboru, Goriška 11, ki stoji na
parc. št. 78 k.o. Sp. Radvanje, last Kodrič
Gorazda, stan. Sestrže 55, na temelju prodajne pogodbe z dne 24. 8. 2004 in dodatka
z dne 10. 9. 2004, zastavljeno v korist Bank
Austria Creditanstalt, za zavarovanje denarne terjatve v višini 32.400 CHF s pp, v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju BS za CHF
na dan plačila.
SV 1377/04
Ob-26245/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 1377/04 z dne
24. 9. 2004, je bila nepremičnina – stanovanje številka B8 v izmeri 134,59 m2, v II. nadstropju v poslovno stanovanjskem objektu
S-1 v Mariboru, Loška ulica 10 in shrambni
boks številka B8 v izmeri 2,21 m2, v pritličju
prej navedenega poslovno stanovanjskega
objekta, zgrajenega na parcelah številka
1931/2 in 1931/6, pripisanih zemljiškoknjižnemu vložku številka 1311, katastrska občina
Maribor grad, last zastaviteljice Jelke Heričko
do celote, na podlagi pogodbe številka
S1-SB8/2000 z dne 1. 9. 2004, sklenjene
med njo kot kupcem ter med Marking d.o.o.
kot prodajalcem, zastavljena v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve prej navedenega upnika do dolžnika Markizet d.o.o., v višini 11,000.000 SIT s pripadki ter z zapadlostjo
najkasneje do vključno 20. 9. 2005.
SV 1331/2004
Ob-26248/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, opr. št. SV 1331 z dne 23. 9. 2004,
je bilo triinpolsobno stanovanje v III. nadstropju v izmeri 131,94 m2 in dodatna klet v
izmeri 25 m2, na naslovu Partizanska cesta
6, Maribor, ki stoji na parc. št. 1243/1, trenutno pripisane pri vl. št. 674 k.o. Maribor-Grad,
katerega lastnik je Miklavž Vospernik, Prevalje, Prisoje 1, do celote, zastavljene v korist
upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina
4, Ljubljana, matična številka 5026237, za
zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 27,700.000 SIT s pripadki.
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SV 870/2004
Ob-26252/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, opr. št. SV 870/2004 z dne 1. 7.
2004, je bilo stanovanje številka 1 v skupni
izmeri 30,61 m2, v pritličju, vključno z drvarnico izven objekta, v večstanovanjski stavbi na
naslovu Delavska ulica 10, Maribor, stoječo
na parceli številka 2292, k.o. Tabor in je last
Smiljane Ivančič, EMŠO 1410971505319,
stanujoče Radvanjska cesta 63, Maribor, do
celote, zastavljeno v korist upnice Abanke
Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična številka 5026024, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 6,000.000
SIT s pripadki.
SV 1074/04
Ob-26254/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane, opr. št. SV 1074/04 z dne 27. 9. 2004, je
bilo stanovanje št. 8 v skupni izmeri 61,04 m2,
ki se nahaja v 1. nadstropju stanovanjske
hiše na naslovu Jakčeva ulica 24, Ljubljana,
in predstavlja solastniški delež 5,15%, ki je v
lasti zastavitelja Nikolić Predraga, Jakčeva
ulica 24, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 3615/93 z
dne 5. 5. 1993, zastavljeno v korist upnika
Šteblaj Slavka, Pregljeva ulica 15, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
49.800 EUR s pripadki.
SV 859/04
Ob-26255/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 859/04 z dne
27. 9. 2004, je bila garsonjera št. 40 v IV.
nadstropju – levo, z identiﬁkacijsko št. stavbe
02640, identiﬁkacijsko št. dela stavbe
02640/107 v izmeri 29,37 m2 ter identiﬁkacijsko št. dela stavbe – shramba 02640/108 v
izmeri 2,40 m2, soseska MS Slape Polje,
parc. št. 576/3 k.o. Slape, zemljiške knjige
Okrajnega sodišča v Ljubljani, last zastaviteljev Giuliana Ritoša in Tanje Ritoša, vsakega
do ½, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 21. 9. 2004 z Andrejem in Jeleno Pando
kot prodajalcema, zastavljeno v korist upnice
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 42.500 EUR, v SIT protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 735/04
Ob-26256/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nevenke Tory iz Ljubljane, opr. št. SV 735/04 z dne 27. 9. 2004, je
bilo v korist upnice Factor banke d.d., Tivolska cesta 48, Ljubljana, zaradi zavarovanja
denarne terjatve v višini 55,708.542 SIT s
pripadki zastavljeno štirisobno dupleks stanovanje št. 34, ki se nahaja v 4. in 5. nadstropju večstanovanjske hiše v Ljubljani,
Slomškova ulica 33, v izmeri 145,99 m2, s
kletno shrambo, s parkirnim mestom št. 305
in z garažo v kleti za tri vozila v skupni površini 45 m2, stanovanjska hiša pa leži na parc.
št. 192/22 k.o. Tabor, last Stary Tugomirja, na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene
dne 23. 9. 2004 z družbo MAT d.o.o., Orlova
ulica 12A, Ljubljana.
SV 482/04
Ob-26257/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-482/04 z dne 2. 9. 2004, je
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bilo enosobno stanovanje št. 03 v izmeri
44,51 m2, v pritličju večstanovanjskega bloka
Šmartno ob Paki 84, stoječega na parceli št.
81/53, vpisani pri z.k. vložku št. 449 k.o.
Šmartno ob Paki, last dolžnice Majcen Vide,
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 20. 11. 2003, sklenjeno
med prodajalko Ino Trebičnik Knez in dolžnico Majcen Vido, zastavljeno v korist upnice
Posojilnice bank Podjuna, Kreditbank Jauntal, registrirane zadruge z omejenim jamstvom, Dobrla vas/Eberndorf, Pliberška cesta
6/Bleiburgerstrasse 6, Kärnten, Republika
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 26.000 EUR s pripadki.

tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan črpanja kredita glavnice, z obrestno mero, ki znaša ob sklenitvi
kreditne pogodbe 6,166% letno in je sestavljena iz 6-mesečnega Euriborja, ki trenutno
znaša 2,166% letno in pribitka v višini 4%, z
efektivno obrestno mero, ki ob odobritvi znaša 6,6% letno, z zapadlostjo zadnje anuitete
1. 10. 2019 in ostalimi pogoji vračila, kot izhaja iz pogodbe o potrošniškem hipotekarnem kreditu št. 0167/0001435-00 z dne 23. 9.
2004, s klavzulo izvršljivosti, v korist delniške
družbe Kärntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, m.š. 1430564, s sedežem v Ljubljani, Dunajska c. 63.

SV 518/04
Ob-26258/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV- 518/04 z dne 17. 9. 2004, je
bilo stanovanje št. 5 v izmeri 46,77 m2, ki se
nahaja v prvem nadstropju stanovanjske hiše
Attemsov trg 4 v Gornjem Gradu, last Podpečan Martine, roj. 26. 10. 1936, stan. Attemsov trg 4, Gornji Grad, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne
21. 7. 1993, zastavljeno v korist upnika Špeglič Dejana, roj. 5. 10. 1976, Podreber 32,
1355 Polhov Gradec, za zavarovanje denarne terjatve v višini 8,500.000 SIT s pripadki,
ki dokončno zapade v plačilo dne 17. 3.
2007.

SV 500/04
Ob-26372/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 500/04 z dne 28. 9. 2004,
je bilo stanovanje št. 36, ki se nahaja v tretjem nadstropju večastanovanjske stavbe na
Jesenicah, Cesta Revolucije 7, v skupni izmeri 41,30 m2, parc. št. 539 k.o. Jesenice,
last dolžnika in zastavitelja Boštjana Trampuža z Jesenic, Razgledna pot 23, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 26. 1.
2002, s Stanovanjskim skladom RS, javnim
skladom, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Volksbank Kärnten Süd, reg.Gen.
M.b.H., s sedežem v Avstriji, Hauptplatz 6,
Borovlje, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 38.000 EUR s pripadki.

SV 725/04
Ob-26269/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj
Gradca, opr. št. 725/04 z dne 24. 9. 2004, je
bilo stanovanje na naslovu Leška cesta 2,
Mežica, ki leži v pritličju desno stanovanjske
stavbe, ki stoji na parc. št. 648, vl. št. 318,
k.o. Mežica, v skupni površini 88,31 m2, od
tega soba 16,65 m2, soba 20,16 m2, soba
19,80 m2, kuhinja 6,80 m2, shramba 0,81 m2,
kopalnica 3,84 m2, WC 1,12 m2, predsoba
1,63 m2, loža 1,63 m2, klet in klet 7,62 m2, ki
ni vpisano v etažni lastnini zemljiške knjige
Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu in katerega lastnika sta na podlagi prodajne pogodbe o prodaji stanovanja, sklenjene dne 20. 9.
2004, s prodajalcem Energija RM d.d. Blaž in
Janja Jug, zastavljeno za zavarovanje terjatve v višini 37.067 CHF, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan plačila, s končnim rokom vračila dne 30.
9. 2019 in s pp, v korist zastave upnice Bank
Austria Creditanstalt d.d., Ljubljana, Šmartinska 140, matična številka 5446546.
SV 1267/04
Ob-26270/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz Kopra,
opr. št. SV 1267/04 z dne 28. 9. 2004 in priloženega sporazuma je bilo dvosobno tipsko
stanovanje št. 10/II. nadstropje v površini
55,55 m2, v stanovanjski stavbi blok št. 5 v
Kopru, Kvedrova ul. 10, pri čemer stanovanje
predstavlja 4,05% površine celotne stavbe,
po kupni pogodbi št. 050043-B5/13 z dne
18. 4. 1980 oziroma v površini 60,61 m2 in
predstavlja 4,07% površine celotne stavbe,
po dodatku h kupni pogodbi št.
050043-B5/13-A z dne 1. 4. 1981, stavba
stoječa na parc. št. 259/22, k.o. Semedela,
solast Pucelj Grege in Pucelj Roka, lastnine
pridobljene na podlagi kupne pogodbe št.
050043-B5/13 z dne 18. 4. 1980, dodatka h
kupni pogodbi št. 050043-B5/13-A z dne 1. 4.
1981 in prodajne pogodbe z dne 15. 9. 2004,
zastavljeno v zavarovanje terjatve upnice do
dolžnika Oman Franca v višini 29.700 EUR v

SV 964/2004
Ob-26373/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora, opr. št. SV 964/2004 z dne 27. 9.
2004, je stanovanje št. 3/P v izmeri 69,40 m²,
v objektu v Mariboru, Ul. heroja Jevtiča 4, ki
stoji na parc. št. 427 k.o. Melje, solast Bravar
Iva in Nemec Zlatke, na temelju prodajne pogodbe z dne 10. 9. 2004, zastavljeno v korist
Bank Austria Creditanstalt, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 69.110 CHF s pp, v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju BS
za CHF na dan plačila oziroma izterjave.
SV 412/04
Ob-26374/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Petra Mezeta iz Vrhnike, opr. št. SV 412/04 z dne 28. 9. 2004, je
bilo trisobno stanovanje št. 6, v skupni izmeri 69,75 m2, ki se nahaja v I. nadstropju, v
stopnišču C stanovanjskega bloka S-5, Vrhnika, na naslovu Na zelenici 5C, ki stoji na
parc. št. 2045/1 in parc. št. 2045/4, vpisanih
v vl. št. 2136, k.o. Vrhnika, ki je last zastaviteljice, na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene s prodajalcema Ivanko Markelj in
Bogomirjem Markljem, dne 7. 5. 2004, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, matična št. 5860571, za zavarovanje denarne terjatve v višini 35.000 EUR, s pripadki.
SV 451/04
Ob-26375/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Metke Zupančič – dodatka, opr. št. 451/04 z dne 24. 9. 2004, v
zvezi z neposrednim izvršljivim notarskim zapisom, opr. št. SV 297/04 z dne 16. 7. 2004,
sta bili nepremičnini – dvosobno stanovanje
številka 23, ki leži na zahodni strani terase v
stopnišču E-6 stanovanjskega objekta E 5-6,
na naslovu Ulica bratov Učakar v Ljubljani, ki
obsega predprostor v izmeri 3,40 m2, kuhinjo
v izmeri 6,55 m2, garderobo v izmeri 1,99 m2,
kopalnico 5,01 m2 ter teraso v izmeri 2,79 m2,
v skupni izmeri 61,24 m2, katerega lastnika
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sta solidarna dolžnika in zastavitelja, na podlagi kupne pogodbe številka 78-6217 z dne
23. 5. 1978 in garažni boks številka 12 v izmeri 15,15 m2, ki leži v kleti na vzhodni strani
stanovanjskega objekta E 5-6, na podlagi II.
dodatka h kupni pogodbi z dne 26. 1. 1978,
zastavljeni v zavarovanje terjatve solidarnih
dolžnikov in zastaviteljev Metke Spaić in Božidarja Spaića do upnika Petra Selakovica,
stanuje Ulica 28. maja 11, Ljubljana, v višini
18.000 EUR po citiranih notarskih zapisih z
vsemi pripadki.
SV 566/2004
Ob-26382/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz Škofje Loke, opr. št. SV 566/2004 z dne 28. 9.
2004, je bil poslovni prostor v izmeri 79 m2, ki
se nahaja v prvem nadstropju trinadstropne
poslovne stavbe, stoječe na parc. št. 318/43,
k.o. Suha, s sorazmernim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter na funkcionalnem zemljišču k tej stavbi, last uporabnika kredita SPG, d.o.o., s sedežem v Škofji
Loki, Kidričeva 75, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 30. 12. 2002, zastavljeno v
korist Deželne banke Slovenije d.d., Kolodvorska 9, Ljubljana, matična števila
5349907, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 39.600 EUR s pp.
SV 1080/04
Ob-26383/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane, opr. št. SV 1080/04 z dne 29. 9. 2004, sta
bila garsonjera št. 47, v izmeri 27,44 m2, v 4.
nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani, Jakčeva ulica 40, parc. št. 40732, k.o. Štepanja
vas, s pravico souporabe na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah stavbe in kletni prostor – shramba št. 47, v izmeri 0,99 m2
– druga klet, last zastavitelja Kokot Franca,
Jakčeva ulica 40, Ljubljana, zastavljena v
korist upnika Škerjanc Jožeta, Ižanska 77,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 7.140 EUR s pripadki.
SV 1084/04
Ob-26478/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz Ljubljane, opr. št. SV 1084/04 z dne 29. 9. 2004, je
bilo stanovanje št. 10 v skupni izmeri
62,12 m2, ki se nahaja v 3. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Cesta 24. junija 68,
Ljubljana-Črnuče, stoječe na parc. št.
974/147, vl. št. 516, k.o. Črnuče, v lasti zastavitelja Borozan Dragana, zastavljeno v
korist upnikov Žalik Franca in Žalik Draga, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 44.200
EUR s pripadki.
SV 1286/2004
Ob-26479/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja,
opr. št. SV 1286/2004 z dne 29. 9. 2004, je
trisobno stanovanje številka 13, v četrtem
nadstropju stanovanjskega objekta v Kranju,
na naslovu Cesta 1. maja 63, stoječega na
parc. št. 214/7 k.o. Huje, skupaj v izmeri
78,11 m2, last zastaviteljev Milana Šuca in
Tanje Dimic Šuc, oba Cesta 1. maja 63,
Kranj, na temelju prodajne pogodbe, sklenjene 30. 5. 1998 s prodajalko Olgo Polak, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse
AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, matična številka 1430564,
za zavarovanje njegove denarne terjatve v
višini 36.000 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije, na dan plačila, z letno obrestno mero v višini 6-meseč-
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nega Euriborja, ki trenutno znaša 2,166% in
pribitka v višini 3,250%, kar ob sklenitvi te
pogodbe znaša 5,416%, z odplačilom v 180
zaporednih mesečnih anuitetah v višini, ki ob
sklenitvi kreditne pogodbe znaša 292,55
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila, in zapadejo v plačilo v enakem časovnem zaporedju, to je vsakega 1. v mesecu, od katerih
prva zapade v plačilo dne 1. 11. 2004, zadnja
pa dne 1. 10. 2019, z možnostjo enostranskega odstopa od kreditne pogodbe s strani
upnika v primeru, če je dolžnik v zamudi s
plačilom začetne ali dveh zaporednih anuitet,
z morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z
uveljavljanjem vračila terjatve ter z ostalimi
pogoji, razvidnimi iz te kreditne pogodbe.

St 15/2004
Os-25769/04
To sodišče je s sklepom št. St 15/2004 z
dne 20. 9. 2004 na podlagi prvega odstavka
99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek nad dolžnico Pletiljstvo
Mlinarič Katja, Mlinarič s.p., Rudarska cesta 5, Senovo, matiča številka 1247549,
šifra dejavnosti DB/17.72.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnica
izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti sklepa se dolžnica izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 20. 9. 2004

SV 878/04
Ob-26480/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marka Finka iz Celja,
Stanetova 6, SV 878/04 z dne 29. 9. 2004, je
bilo enosobno podstrešno stanovanje št. 2, v
stanovanjski hiši v Frankolovem, Frankolovo
7, v izmeri 41,50 m2, stoječe na parc. št.
474/5, k.o. Loke, last Tajnšek Vilka, Na Plate
2, Celje, pridobljeno na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 10. 8. 2004, med prodajalcem
Ovtar d.o.o., Celjska c. 39a, Vojnik in kupcem
Tajnšek Vilkom, zastavljeno v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
12.500 EUR s pripadki.

St 232/2003
Os-25770/04
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Flex d.o.o., Nazorjeva 12,
Ljubljana – v stečaju, za dne 12. 11. 2004
ob 11. uri v sobi 363/III tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 9. 2004

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 54/2001
Os-25767/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 54/2001 sklep z dne 17. 9. 2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Avto Wikra, Storitve in trgovina d.o.o.,
Škofja vas 30/e, Škofja vas– v stečaju
(matična številka: 5992036, ID št. za DDV:
SI17568331), se zaključi v skladu s 169.
členom ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Avto Wikra, Storitve in trgovina d.o.o., Škofja vas 30/e,
Škofja vas – v stečaju (matična številka:
5992036, ID št. za DDV: SI17568331), iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 9. 2004
St 48/2000
Os-25768/04
Okrožno sodišče v Kopru na podlagi 164.
člena ZPPSL objavlja sledeči oklic:
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Tokis d.o.o. Ilirska Bistrica, v stečaju,
Vojkov drevored 14, Ilirska Bistrica, bo narok
za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev dne 11. 11. 2004 ob 9. uri, v sobi št. 135/I
tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev vpogledajo v sobi št. 208/II, v času
uradnih ur.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 21. 9. 2004

St 225/2003
Os-25771/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 225/2003 z dne 16. 2. 2004 zaradi prodaje stečajnega dolžnika kot pravne osebe
ustavilo stečajni postopek nad dolžnikom
STTIM d.o.o. – v stečaju, Vodenska cesta
49, Trbovlje in ga nadaljuje zoper stečajno
maso STTIM d.o.o. Trbovlje.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 9. 2004
St 83/2004
Os-25772/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 83/2004 z dne 17. 9. 2004 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Zidarstvo
Elezkurtaj Faruk, s.p., Beblerjev trg 7,
Ljubljana – v stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 9. 2004
St 183/2003
Os-25773/04
To sodišče je s sklepom St 183/2003 z
dne 16. 9. 2004 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Optimus proizvodnja, trgovina, transport in turizem, d.o.o., Brezovica pri Ljubljani – v stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa je odredilo
izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20.9. 2004
St 94/2004
Os-25774/04
To sodišče je s sklepom St 94/2004 z
dne 15. 9. 2004 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Artindom, d.o.o. – oblikovanje v duhu narave, Ljubljana, Na Herši
5, – v stečaju.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od njegove objave.
Po pravnomočnosti sklepa je odredilo
izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 9. 2004
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St 174/2004
Os-25775/04
To sodišče je s sklepom St 174/2004 dne
16. 9. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Takedo Svetovanje in posredovanje pri prometu z nepremičninami
d.o.o., Maistrova 6, Ljubljana, matična številka 5728827, šifra dejavnosti 51.190, davčna št. 45796726.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Darja Erceg, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva, objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 21. 12. 2004 ob 10.15, v prostorih tukajšnjega sodišča, Slovenska 41, 9. nadstropje, sejna soba.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
16. 9. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 2004
St 69/2004
Os-25776/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 69/2004 z dne 16. 9. 2004 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad podjetjem
Elektrowatt, podjetje za trgovsko in storitveno dejavnost d.o.o., Limbuš, Ipavčeva ulica 8, ker je premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, neznatne vrednosti.
Dolžnikova matična številka je 5901383,
šifra dejavnosti pa 52.463.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po tej
objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 9. 2004
St 44/2004
Os-25777/04
1. Z dnem 20. 9. 2004 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom RTV servis Emil Štampar s.p., Segovci 41, Apače,
matična številka 5130976.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica ob
progi 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku
dveh mesecev od dneva te objave začetka
stečajnega postopka. Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljene terjatve,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000
SIT. Vsi dokazi morajo biti priloženi v dveh
izvodih. Ne plača se taksa za prijavo terjatev
delavcev iz drugega odstavka 160. člena
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL. Sodno takso morajo plačati
pravne osebe na račun sodnih taks št.
01100-1000339014, ﬁzične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št.
01100-1000338529, sklic na številko 11
42200-7110006-51100444.

4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 13. 12. 2004 ob 9. uri pri tukajšnjem sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 20. 9. 2004 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča. Pravne posledice začetka stečajnega postopka nastanejo z
dnem, ko je oklic o začetku stečajnega postopka nabit na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 20. 9. 2004
St 16/2004
Os-25778/04
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom TIP Anita Šol s.p., Maistrova 5, Slovenj Gradec.
II. Za stečajnega upravitelja se postavi
Miran Ocepek, odvetnik iz Slovenj Gradca.
III. Upnike pozivamo, da lahko svoje terjatve prijavijo stečajnemu senatu v roku
dveh mesecev šteto od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo
morajo poslati v dveh izvodih skupaj z dokazili o utemeljenosti terjatve ter jo kolkovati s sodno takso v višini 2% od vrednosti
prijavljene terjatve, vendar najmanj 1.900
SIT, največ pa do vrednosti 38.000 SIT
(2.000 točk).
IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne
15. 12. 2004 ob 9. uri v sobi št. 38 tukajšnjega sodišča.
V. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da takoj poravnajo svoje obveznosti.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega
sodišča dne 20. 9. 2004.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 14. 9. 2004
St 21/2000
Os-25797/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 21/2000 sklep z dne 22. 9. 2004:
V stečajni zadevi nad stečajnim dolžnikom: EMO, Emajlirnica, metalna industrija, orodjarna, d.o.o., Celje – v stečaju,
opr. št. St 21/2000, se na predlog stečajnega upravitelja z dne 10. 9. 2004, razpiše III.
narok za preizkus terjatev, ki bo dne 22. oktobra 2004 ob 9. uri v sobi št. 106/I. pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 9. 2004
St 89/2002
Os-25798/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 89/2002 sklep z dne 22. 9. 2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Libela Maxima, Inudustrija tehtnic in energetike d.o.o., Opekarniška 2, Celje – v
stečaju (matična številka 5603307, ID št. Za
DDV: SI43913229), se zaključi v skladu z
dol. 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Libela Maxima,
Industrija tehtnic in energetike d.o.o., Opekarniška 2, Celje – v stečaju (matična številka 5603307, ID št. za DDV: SI43913229), iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 9. 2004
St 40/03
Os-25799/04
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Nafko d.o.o. Ajdovšči-
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na, Cesta IV. Prekomorske 51, Ajdovščina, zunaj naroka dne 22. 9. 2004 sklenilo:
zaključi se stečajni postopek nad dolžnikom Nafko d.o.o. Ajdovščina, Cesta IV. Prekomorske 51, Ajdovščina, matična številka
5501407, davčna številka 64393666, dejavnost 52.110.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v 15 dneh od
njegove objave v Uradnem listu RS.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register tukajšnjega sodišča, vložek št. 10069100.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa o
zaključku stečajnega postopka v sodni register stečajni dolžnik preneha in se iz sodnega registra izbrišejo predhodni vpisi v zvezi
s tem stečajnim postopkom.
Premoženje stečajnega dolžnika se uporabi za poravnavo stroškov stečajnega postopka, neporabljeni del pa se brez prevzema obveznosti izroči Občini Ajdovščina.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 9. 2004
St 75/2004
Os-25902/04
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Agave d.o.o., Ljubljana,
Pot k sejmišču 30, za dne 21. 10. 2004 ob
11. uri v sobi 363/III tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta ﬁnančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 9. 2004
St 147/2004
Os-25935/04
To sodišče je s sklepom St 147/2004 dne
23. 9. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Beton – Projekt d.o.o., Cesta
20. julija 2c, Zagorje, matična številka:
5421535.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Simona Goriup iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 15. 12. 2004 ob 12. uri, soba 307/A tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 9. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 9. 2004
St 96/2004
Os-25936/04
To sodišče je s sklepom St 96/2004 z
dne 21. 9. 2004 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Soldat, Podjetje za mednarodno trgovino in storitve d.o.o., Torovo 5, Vodice – v stečaju.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od te objave.
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Po pravnomočnosti sklepa je sodišče
odredilo izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 9. 2004
St 20/2004
Os-25937/04
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitev v stečajnem
postopku nad Plabet d.o.o, Homec, Cesta
VII/21, Radomlje – v stečaju, za dne 12. 11.
2004 ob 10.45 v sobi 363/III tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9.
do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 9. 2004
St 63/99
Os-25938/04
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Metalna ECCE d.d. Maribor – v stečaju, se v skladu s 169. členom ZPPSL
zaključi, saj so končana vsa opravila iz stečajnega postopka.
2. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 9. 2004
St 52/2004
Os-25939/04
1. Z dnem 23. 9. 2004 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Lekop
Keral Commerce Proizvodnja in prodaja
Velika Polana 151/b d.o.o.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidović iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in dokazih
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
roku dveh mesecev od dneva te objave začetka stečajnega postopka. Vsaki prijavi je
potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljene
terjatve, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT. Vsi dokazi morajo biti priloženi
v dveh izvodih. Ne plača se taksa za prijavo
terjatev delavcev iz drugega odstavka 160.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji – ZPPSL. Sodno takso morajo
plačati pravne osebe na račun sodnih taks
št. 01100-1000339014, ﬁzične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št.
01100-1000338529, sklic na številko 11
42200-7110006-51100524. Terjatve upnikov, ki so jih prijavili v postopku prisilne
poravnave, ki je zoper dolžnika tekel pri
tukajšnjem sodišču pod opr. št. St 35/2004,
se štejejo kot pravnomočno prijavljene v
tem stečajnem postopku in jih ni potrebno
ponovno prijavljati.
4. Dolžniki stečajnega dolžnika se pozivajo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 13. 12. 2004 ob 10. uri pri sodišču, v
sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 23. 9. 2004 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča. Pravne posledice začetka stečajnega postopka nastanejo z
dnem, ko je oklic o začetku stečajnega postopka nabit na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 9. 2004
St 11/2004
Os-25940/04
To sodišče je dne 23. 9. 2004 s sklepom,
opr. št. St 11/2004 v smislu drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Trgovina na drobno
»Šampion«, Bar in diskoteka »Kobra«
Vida Šilec s.p., Vitomarci 41 – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 23. 9. 2004
St 12/2004
Os-25941/04
To sodišče je dne 23. 9. 2004 s sklepom,
opr. št. St 11/2004 v smislu drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Transport Zamuda
– Prevozniška dejavnost Zamuda Zlatko
s.p., Volkmerjeva c. 28, Ptuj – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 23. 9. 2004
St 108/2000
Os-26104/04
To sodišče je s sklepom St 108/2000 z
dne 23. 9. 2004 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Sitograf, d.o.o. – v stečaju,
Cesta v Šmartno 35, Ljubljana.
Po pravnomočnosti sklepa je odredilo
izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 9. 2004
St 57/2004
Os-26105/04
To sodišče je s sklepom St 57/2004 z
dne 21. 9. 2004 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Gallus Carniolus d.o.o.,
Lukovica 15, Lukovica – v stečaju.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od te objave.
Po pravnomočnosti sklepa je sodišče
odredilo izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 9. 2004
St 31/94
Os-26106/04
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Caprice konfekcija – stečajna masa,
Lenart se v skladu z 169. členom ZPPSL
zaključi saj so končana vsa opravila iz stečajnega postopka.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 9. 2004
St 44/2004
Os-26107/04
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Zidarstvo, fasaderstvo, keramičarstvo, Recek Andrej s.p., Mali Beograd 18,
Ruše se v skladu z 99/I členom ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 9. 2004
St 68/2004
Os-26109/04
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Šiviljstvo Miloševič Milena s.p., Sarajevska 6, Maribor se v skladu z 99/I členom ZPPSL začne in takoj zaključi saj
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne
zadošča niti za stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 9. 2004
St 34/2003
Os-26111/04
Stečajno upraviteljico Alenko Gril se z
dne 23. 9. 2004 razreši funkcije stečajne
upraviteljice v stečajni zadevi Tivir d.o.o. –
v stečaju, Spodnji Duplek.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 9. 2004

Izvršbe
In 00/8
Os-22502/04
Na podlagi sklepov o izvršbi tega sodišča
v pristopljenih izvršilnih zadevah: opr. št. In
01/24 z dne 26. 4. 2002, zaradi izterjave
129.145 SIT s pp, opr. št. In 02/21 z dne
25. 4. 2004, zaradi izterjave 276.304,70 SIT
s pp, opr. št. In 02/22 z dne 25. 4. 2002,
zaradi izterjave 262.713,10 SIT s pp, opr. št.
In 02/23 z dne 25. 4. 2002, zaradi izterjave
249.272,94 SIT s pp, opr. št. In 02/24 z dne
25. 4. 2002, zaradi izterjave 425.487,40 SIT
s pp, opr. št. In 02/25 z dne 25. 4. 2002,
zaradi izterjave 172.121,50 SIT s pp, opr. št.
In 02/26 z dne 26. 4. 2002, zaradi izterjave
71.225 SIT s pp, opr. št. In 02/27 z dne
26. 4. 2002, zaradi izterjave 163.118 SIT s
pp, opr. št. In 03/97 z dne 8. 1. 2004, zaradi
izterjave 577.270,84 SIT s pp in opr. št. In
04/19 z dne 23. 3. 2004, zaradi izterjave
270.332 SIT s pp, vseh izdanih v korist upnika: SZ Atrij z.o.o., Lava 7, Celje, se v korist
upnika, v skladu z 211/III členom Zakona o
izvršbi in zavarovanju – ZIZ, opravi rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi,
in sicer stanovanja št. 10, na naslovu Ulica
Miloša Zidanška 10/a, Šentjur, v izmeri
71,70 m2, ki je last dolžnika Zdravka Pintariča, na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
1/91 z dne 8. 11. 1991. Zapisnik o rubežu
ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi. Z
zaznambo sklepa pridobi upnik zastavno
pravico na nepremičnini z učinki tudi proti
tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko pravico na tej nepremičnini.
Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju
dne 3. 8. 2004
In 2003/00487
Os-24171/04
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2003/00487 z
dne 5. 4. 2004, je bil dne 3. 6. 2004 opravljen v korist upnice Probanke d.d., Gosposka ulica 23, Maribor, rubež nepremičnine,
ki še ni vpisana kot etažna lastnina v zemljiško knjigo, to je bivalna enota št. 141 v izmeri 24,85 m2, v Domu na Krvavec, ki stoji
na zemljišču parc. št. 1038/2, št. 1038/3 in
1038/26, k.o., Šenturška gora – Kranj, last
dolžnika do celote.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 6. 9. 2004
In 2004/00025
Os-22156/04
Okrajno sodišče v Litiji je v izvršilni zadevi opr. št. In 2004/00025, dne 12. 7.
2004, po izvršitelju Boštjanu Jelenčiču zarubilo dvosobno stanovanje št. 9, v izmeri
57,87 m2, v II. nadstropju stanovanjske hiše
Ponoviška 5, v Litiji, stoječega na zemljišču
parc. št. 1347/6, vl. št. 303, k.o. Hotič, last
dolžnice Frančiške Domadenik, roj. 9. 10.
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1937, stan. Ponoviška 5, Litija, v korist upnice Jožice Papež Francelj, Plešivica 4,
Notranje Gorice, zaradi izterjave 424.598
SIT s pp.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 3. 8. 2004
In 1999/00054
Os-24172/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 17. 3. 1999, opr. št. In 1999/00054, je
bil dne 16. 6. 1999 opravljen rubež v vodilnem spisu opr. št. In 1998/00324 in velja za
opravljenega tudi v tej izvršilni zadevi v korist upnice Metalka Stanovanjske storitve
d.o.o., Kersnikova 2, Ljubljana, rubež garsonjere št. 30, v izmeri 23,70 m2, na Linhartovi
cesti št. 1 v Ljubljani, last dolžnika Šušteršič
Januška, Polje c. VI/4, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 8. 2004
In 1999/00656
Os-24176/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 5. 1. 2000, opr. št. In 1999/00656, je
bil dne 16. 6. 1999 opravljen rubež v vodilnem spisu opr. št. In 1998/00324 in velja za
opravljenega tudi v tej izvršilni zadevi v korist upnice Metalka Stanovanjske storitve
d.o.o., Kersnikova 2, Ljubljana, rubež garsonjere št. 30 v izmeri 23,70 m2, na Linhartovi
cesti št. 1, v Ljubljani, last dolžnika Šušteršič
Januška, Polje c. VI/4, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 8. 2004
In 1999/207
Os-24177/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 26. 5. 1999, opr. št. In 1999/00207, je
bil dne 16. 6. 1999 opravljen rubež v vodilnem spisu opr. št. In 1998/00324 in velja za
opravljenega tudi v tej izvršilni zadevi v korist upnice Metalka Stanovanjske storitve
d.o.o., Kersnikova 2, Ljubljana, rubež garsonjere št. 30 v izmeri 23,70 m2, na Linhartovi
cesti št. 1 v Ljubljani, last dolžnika Šušteršič
Januška, Polje c. VI/4, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 8. 2004
In 2000/00606
Os-24178/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 15. 5. 2001, opr. št. In 2000/00606, je
bil dne 16. 6. 1999 opravljen rubež v vodilnem spisu opr. št. In 1998/00324 in velja za
opravljenega tudi v tej izvršilni zadevi v korist upnice Metalka Stanovanjske storitve
d.o.o., Kersnikova 2, Ljubljana, rubež garsonjere št. 30 v izmeri 23,70 m2, na Linhartovi
cesti št. 1 v Ljubljani, last dolžnika Šušteršič
Januška, Polje c. VI/4, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 8. 2004
In 2004/00146
Os-24208/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 8. 4. 2004, opr. št. In 2004/00146, je
bil dne 17. 8. 2004 opravljen v korist upnice
Metalka Stanovanjske storitve d.o.o., Kersnikova 3, Ljubljana, rubež stanovanja št. 57,
6. nadstropje v izmeri 77,06 m2, Ziherlova 4,
Ljubljana, last dolžnikov Možina Nade, Ziherlova 4, Ljubljana in Možina Mitje, Bežigrad 13, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 8. 2004
In 2000/00149
Os-23359/04
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. In 2000/00149 z dne 30. 6.
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2003, je bila nepremičnina, lokal v pritličju
stanovanjsko-poslovnega objekta v Mariboru, Koroška c. 4, v izmeri 84 m2, s pripadajočimi kletnimi prostori v izmeri 28 m2, ki je
last dolžnika, dne 2. 3. 2004 po določbah
drugega odstavka 211. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju zarubljena v korist upnika, zaradi izterjave denarne terjatve v zneku 1,477.401,60 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 8. 2004

no stanovanje št. 7, v I. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Kandijska cesta
39 v Novem mestu, v skupni izmeri 52,10 m2,
ki obsega dnevni prostor, sobo, kuhinjo,
predsobo, kopalnico in toaletni prostor, vse
na parc. št. 388, k.o. Kandija, do višine izvršljive terjatve v znesku 5,000.000 SIT z
zakonitimi zamudnimi obrestmi od 31. 3.
2004 do plačila in izvršilnimi stroški.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 6. 7. 2004

In 03/00472
Os-24181/04
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 13. 1.
2004, opr. št. In 03/00472, je bil dne 13. 4.
2004 opravljen rubež nepremičnine, ki obsega poslovni prostor št. 2.1.01. v izmeri
177 m2, v drugem nadstropju Trgovsko-poslovnega centra City Maribor, Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor, v korist upnika družbe City
MB, družba za upravljanje in promet z nepremičninami, d.o.o., s sedežem v Mariboru,
Ul. Vita Kraigherja 5.
Z razglasitvijo in objavo zapisnika o rubežu na oglasni deski sodišča in v Uradnem
listu RS pridobi upnik zastavno pravico na
nepremičnini.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 8. 2004

In 36/04
Os-24184/04
Na podlagi sklepa opr. št. In 36/04 z dne
23. 3. 2004, ki ga je izdalo Okrajno sodišče
v Trbovljah, je bilo stanovanje št. 20 v IV.
nadstropju večstanovanjske hiše Šuštarjeva
kolonija 26a, Trbovlje, v izmeri 49,50 m2, v
lasti dolžnikov, zarubljeno v korist upnice
Občine Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje, zaradi izterjave 455.726 SIT s pp in 229.617 SIT
s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 26. 8. 2004

In 90/2004
Os-25271/04
Izvršitelj Franc Pušenjak, Obrtna 24,
9000 Murska Sobota, je dne 25. 3. 2004, s
pričetkom ob 12. uri, v zadevi Ig 1999/683,
Okrajno sodišče v Murski Soboti, zoper
dolžnika Gradmat, Podjetje za prevoz in
trgovino d.o.o., Nemčavci 1, 9000 Murska
Sobota, za upnika Gorenje Glin d.o.o. Nazarje, kot pravni naslednik Glin K&M d.o.o.,
Lesarska cesta 10, 3331 Nazarje, ki ga zastopa odvetnik Stanislav Rozenstein, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, v kraju Markišavska cesta 5, Murska Sobota, pri
dolžniku, ob prisotnosti: Franc Pušenjak –
izvršitelj, Donoša Jože – pooblaščenec
dolžnika, Dobrovc Marjan – pooblaščenec
upnika, opravil rubež nepremičnine, poslovnega objekta na naslov Markišavska
cesta 5, Murska Sobota, stoječ na parc. št.
3824, k.o. Murska Sobota, v skupni izmeri
5655 m2.
Po preverjanjih na OGU Murska Sobota,
izpostava Murska Sobota (zadnja meritev
dne 2. 3. 2001) in na terenu je bilo ugotovljeno, da parcela št. 3824, k.o. Murska Sobota, meri 5655 m2 in da so v naravi na dani
parceli tri stavbe:
1. stavba na levi, gledano s strani Markišavske ceste (vhod na dvorišče), v izmeri
233 m2 (v obliki črke »L«, del, ki je zamaknjen in gleda na cesto meri 36 m2),
2. stavba na desni, gledano s strani
Markišavske ceste (vhod na dvorišče), v
izmeri 159 m2 (dva prostora, sanitarije in
predprostor),
3. stavba na koncu parcele, gledano s
strani Markišavske ceste (vhod na dvorišče), v izmeri 356 m2 (stavba je na polovici
razdeljena s predelno steno, na vzhodnem
delu je v notranjosti izsek, namenjen pisarni,
dimenzije 3 m × 4 m),
in dvorišče v izmeri 4907 m2, skupaj torej
5655 m2.
Z 2004/00108
Os-22475/04
Na podlagi sklepa o zavarovanju tega
sodišča, opr. št. Z 2004/00108 z dne 21. 4.
2004, se opravi rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, in sicer dvosob-

Oklici o skrbnikih in
razpravah
I 1102/98
Os-24204/04
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav d.d.,
OE Krško, Trg Matije Gubca 3, Krško, ki ga
zastopa odvetnik Drago Šribar iz Brežic,
proti dolžnici Džaﬁč Saﬁji, Cesta prvih borcev 41, Brežice, zaradi izterjave 597.738,50
SIT s pp, dne 2. 9. 2004 sklenilo:
dolžnici Džaﬁč Saﬁji, Cesta prvih borcev
41, Brežice, sedaj neznanega prebivališča,
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Boženo Vučajnk, Cesta prvih borcev
41, Brežice.
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 Brežicah
dne 2. 9. 2004
P 727/2004
Os-22296/04
Okrožno sodišče Celje je v pravdni zadevi tožeče stranke Verlak Vanje, Afred –
Doeblinstr. 24/204, München, ki jo zastopa
odv. Barica Zidar iz Celja, zoper toženo
stranko Verlak Šain, zaradi razveze zakonske zveze, skladno z 82/4 členom Zakona o
pravdnem postopku sklenilo:
za začasno zastopnico toženi stranki
Verlak Šainu se določi odvetnico Branko
Štanc iz Celja.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 7. 2004
I 1997/19538
Os-8191/04
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom
Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju, dolžnikoma Slavku in Erni Žitnik, stan. Ribniška ul. 4, Maribor,
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v izvršilni zadevi upnice Plinarne d.d., s sedežem v Mariboru, Plinarniška ul. 9, zaradi
izterjave denarne terjatve 128.249,50 SIT s
pp., postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Nenada Zečevića, Svetozarevska 10,
Maribor, ki dolžnika v predmetnem izvršilnem
postopku zastopa od 15. 3. 2004 in vse do
takrat, dokler dolžnika ali njun 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 15. 3. 2004
P 85/03
Os-24778/04
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke 1. Igorja Ščuka, Tomačevica 18 in 2. Marije Mihelj, Branik 208,
ki ju zastopa pooblaščenka Majda Škrlj iz
Križa 206, zoper toženo stranko 1. Alojzijo
Abram, 2. Amalijo Abram, 3. Gašparja Abrama, 4. Karolino Abram, 5. Leopoldo Abram,
6. Marijo Abram in 7. Romana Abrama, vsi
Kobjeglava 10, sedaj neznanega bivališča,
zaradi priposestvovanja nepremičnin (pcto
800.000 SIT), s sklepom z dne 13. 9. 2004,
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku toženi
stranki postavilo začasnega zastopnika, in
sicer odvetnika Dragana Sikirica iz Sežane,
Ul. 1. maja št. 1, ki bo toženo stranko v tem
postopku zastopal vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 13. 9. 2004

Oklici dedičem
D 131/2004
Os-25264/04
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni Rorhrbacher
Hedviki, roj. 16. 9. 1862, državljanki Republike Slovenije, poročeni, nazadnje stanujoči v Črncih št. 1, pošta Apače, ki je umrla
17. 11. 1946, da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Gornji Radgoni, 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 Gornji Radgoni
dne 9. 9. 2004

Kolektivni delovni spori
Kd 1/2004
Os-25266/04
Delovno sodišče v Kopru na podlagi 49.
člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94) obvešča vse
zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem Casino Portorož d.d., Obala 75a, Portorož in
nasprotnimi udeleženci: Reprezentativni
sindikati v podjetju Casino Portorož d.d.:
1. SIDS Enota Lipica, 2. SIDS – Enota Portorož, 3. Sindikat družbe Casino Portorož
d.d. – Enota Lipica in 4. Sindikat delavcev
Casino Portorož d.d. – Enota Portorož, zaradi ugotovitve nezakonitosti stavke.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v treh dneh od te objave, lahko
pa tudi ves čas postopka na naroku s pisno
vlogo.
Poravnalni narok je razpisan za dan
21. 10. 2004 ob 9. uri, v sobi št. 133/I. nadstropje Delovnega sodišča v Kopru, Ferrarska ulica 9, Koper.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča od dne
15. 9. 2004 dalje.
Delovno sodišče v Kopru
dne 15. 9. 2004
Kd 1/2004
Os-24187/04
Delovno sodišče v Kopru, Oddelek v
Novi Gorici, na podlagi 49. člena Zakona o
delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94) obvešča vse zainteresirane
stranke, da je uveden kolektivni delovni spor
med predlagateljem SIDS, Sindikat igralniških delavcev Slovenije, Enota Nova Gorica
in nasprotnim udeležencem HIT, Hoteli, Igralnice, Turizem d.d., Delpinova 7/a, Nova
Gorica, zaradi izvrševanja podjetniške kolektivne pogodbe.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 8 dneh od te objave, lahko pa
tudi ves čas postopka na naroku s pisno
vlogo.
Poravnalni narok je razpisan na dan
5. 11. 2004 ob 9. uri, v sobi št. 24, v IV. nadstropju stavbe Mestne občine Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica.
Delovno sodišče v Kopru
Oddelek v Novi Gorici
dne 3. 9. 2004

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 399/2004
Rg-8932/04
Družba Zupančič & Zore, trgovina in
gostinstvo, d.n.o., Tržič, s sedežem Jelendol 9, Tržič, vpisana na reg. vl. št. 1/06231/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Zupančič Branko in Zore Vesna, oba Jelendol
9, Tržič.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 29. 3. 2004
Srg 1328/2004
Rg-25260/04
Družba Biro 12, knjigovodske in ﬁnančne storitve Kranj, d.o.o., s sedežem Reševa 1, Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/00680/00,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
Melihen Marija Marjeta in Melihen Alojz, oba
Reševa 1, Kranj.
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 14. 9. 2004
Srg 05923/2004
Rg-24783/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Slast, Stane in
Nada Mlinarič d.n.o., podjetje za gostinstvo,
trgovino in storitve, Brodarjev trg 12, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Slast, Stane in Nada Mlinarič
d.n.o., podjetje za gostinstvo, trgovino in
storitve, Brodarjev trg 12, Ljubljana, reg. št.
vl. 1/03747/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 1. 6. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Mlinarič Nada in Mlinarič
Stane, oba Brodarjev trg 12, 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 6. 9. 2004
Srg 07024/2004
Rg-24784/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Kontex, podjetje
za proizvodnjo, trgovino in inženiring, d.o.o.
Hrastnik, Cesta padlih borcev 18, objavlja
sklep:
družba Kontex, podjetje za proizvodnjo, trgovino in inženiring, d.o.o. Hrastnik, Cesta padlih borcev 18, reg. št. vl.
1/05708/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 16. 8. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Gašparut Darinka in Gašparut Drago, oba Cesta padlih borcev 18,
Hrastnik, 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 6. 9. 2004
Srg 06985/2004
Rg-24789/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
iz sodnega registra družbe Klun & Klun,
podjetje za projektiranje, proizvodnjo, storitve in trgovino, d.n.o., Vrvarska 1a, Ribnica,
objavlja sklep:
družba Klun & Klun, podjetje za projektiranje, proizvodnjo, storitve in trgovino, d.n.o., Vrvarska 1a, Ribnica, reg. št. vl.
1/14166/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 12. 8. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Klun Miroslav in Klun
Polona, oba Nemška vas 30, Ribnica, 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 6. 9. 2004
Srg 05581/2004
Rg-24791/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Laura Pečavar &
Co d.n.o. trgovina in storitve Grosuplje, Jakhlova 27, Grosuplje, objavlja sklep:
družba Laura Pečavar & Co d.n.o. trgovina in storitve Grosuplje, Jakhlova 27,
Grosuplje, reg. št. vl. 1/20465/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 21. 6. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Pečaver Iztok in Pečaver
Judita, oba Jakhlova 27, Grosuplje, 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 6. 9. 2004
Srg 06764/2004
Rg-25256/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Lola invest, trgovina na
debelo in drobno, d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova ul. 2, ki jo zastopa odvetnica Biljana
Ana Filipov iz Ljubljane, Tomšičeva 3, objavlja sklep:
družba Lola Invest, trgovina na debelo
in drobno, d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova
ul. 2, reg. št. vl. 1/28329/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 23. 6. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Pulsar Holding d.d., Ljubljana, Štefanova ulica 13 a, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep družbenika 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 6. 9. 2004
Srg 06412/2004
Rg-25884/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe MVG, trgovsko
in gostinsko podjetje, d.o.o., Grosuplje, Mala
vas pri Grosupljem 3 B, objavlja sklep:
družba MVG, trgovsko in gostinsko
podjetje, d.o.o., Grosuplje, mala vas pri
Grosupljem 3 B, reg. št. vl. 1/23748/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 20. 7. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Dremelj Anton, Mala vas pri
Grosupljem 3 B, Grosuplje, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep družbenika 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 20. 9. 2004
Srg 06532/2004
Rg-25885/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Gostinstvo Krašovec in ostali d.n.o., Škoﬂjica, Jagrova 46,
objavlja sklep:
Gostinstvo Krašovec in ostali d.n.o.,
Škoﬂjica, Jagrova 46, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
20. 1. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Krašovec Ivan in Vojka,
oba Jagrova 46, Škoﬂjica, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika, na vsakega do 1/2.
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 22. 9. 2004
Srg 1373/2004
Rg-25263/04
Družba Heringrad, gradbeništvo, storitve, inženiring, proizvodnja in trgovina
d.o.o. Maribor, Cesta XIV. divizije 76, reg.
št. vl. 1/6904/00, katere družbenik je Hrenić
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Stjepan, Cesta XIV. divizije 76, Maribor, po
sklepu družbenika družbe z dne 10. 6. 2004
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Hrenić Stjepan.
Zoper sklep lahko družbenik, 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 13. 9. 2004
Srg 755/2004
Rg-25254/04
Družba Usluga d.o.o. Storitve-trgovina-svetovanje Idrija, s sedežem Stanka
Bloudka 14 a, Idrija, vpisana pri Okrožnem
sodišču v Novi Gorici, v registru s št.
1-3214-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z dne
25. 8. 2004.
Ustanovitelja sta Kržišnik Edvard in Kržišnik Milena, oba Stanka Bloudka 14, Idrija,
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 16. 9. 2004
Srg 760/2004
Rg-25255/04
Družba BVD Gostinstvo in turizem
d.o.o., s sedežem Pod klancem 6, Tolmin,
vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici,
v registru s št. 1-3152-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev
družbe z dne 26. 7. 2004.
Ustanovitelji družbe so Uršič Branko, Cirila Kosmača 21, Tolmin, Jejčič Valter, Cankarjeva ulica 84, Nova Gorica in Štolfa Damijan, Vojkova cesta 5, Solkan, ki
prevzemajo 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 15. 9. 2004
Srg 440/2004
Rg-24190/04
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe GIZ DBK za gradbeništvo in
industrijo gradbenega materiala, Novo mesto, Ljubljanska 47, objavlja sklep:
družba GIZ DBK za gradbeništvo in
industrijo gradbenega materiala, Novo
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mesto, Ljubljanska 47, vpisana na reg. vl.
št. 1-4144/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 15. 7.
2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Begrad d.d. gradbeništvo, trgovina, inženiring, Novo mesto, Kočevarjeva 2 in Cestno podjetje Novo mesto
d.d., družba za vzdrževanje in gradnjo cest,
Novo mesto, Ljubljanska 47, sedaj CGP
cestno in gradbeno podjetje, d.d., Novo mesto, Ljubljanska cesta 47, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se preostalo premoženje v celoti
prenese na Begrad d.d. gradbeništvo, trgovina, inženiring, Novo mesto in CGP, cestno
in gradbeno podjetje, d.d., Novo mesto, in
sicer vsakemu polovica.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v roku 15 dni 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 Novi Gorici
dne 2. 9. 2004
Srg 235/2004
Rg-24388/04
Družba Tamacht, trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o., Hreničeva 4, Ptuj,
reg. št. vl. 1/7806-00, katere ustanovitelj je
Zupanič Franc, Hreničeva ulica 4, Ptuj, po
sklepu ustanovitelja družbe z dne 6. 7. 2004
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Zupanič
Franc.
Zoper sklep lahko družbenik, 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 7. 9. 2004

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Delić Zoran, Svska loka 5, Kranj, štampiljko ovalne oblike v notranjosti zgoraj napis
Zoran Delić s.p., v sredini trgovina, spodaj
Savska loka 5 4000 Kranj. gnz-166496
Zavod MISSS, Kunaverjeva 2, Ljubljana,
štampiljko pravokotne oblike z tekstom desne
poravnave, z napisom zavod MISSS, mladinsko, informativno svetovalno središče Slovenije. gnc-166844

Priglasitveni list
Bajec Ovčar Darka, Gregorčičeva 18, Maribor, priglasitveni list, opravilna št. 064-6885/2001,
izdan dne 1. 3. 2001. gno-166332
Bučar Breda, Gajstova pot 4, Šentjur, priglasitveni list, opravilna št. 52-0853/00.
gnr-166279

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Grubelnik Anton, Dravče 7, Vuzenica, priglasitveni list, opravilna št. 43-258/94, izdan
dne 1. 1. 1995. gnc-166419
Pucihar Sonja, Prekomorskih brigad 3,
Izola - Isola, priglasitveni list, opravilna št.
13-1302/01, izdan dne 27. 6. 2001.
gnv-167050
Rakar Srečko, Potok 1, Pobegi, odločbo o
obrtnem dovoljenju, št. 017231/1620/00-27/1995,
izdana dne 6. 3. 1995. gnw-167049
Skrlić Merima, Pittonijeva 11, Izola - Isola,
odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št.
016008/0529/00-23/1995, izdana dne 6. 3.
1995. gnm-166759
Slavec Slavko s.p., Dolnja Bitnja 14/b,
Prem, priglasitveni list, opravilna št.
012-211/94. gnf-166166
Šrajner Irena, Lendavsja ulica 4, Murska
Sobota, priglasitveni list, opravilna št.
36-2261/02, izdan dne 6. 1. 2003.
gnf-166516
Tričkovič Vesna, Bičevje 17, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 28-2881/99, izdan
dne 1. 4. 1999. gno-166482
Zlati lev, Dunajska cesta 106, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 24-2430/01, izdan dne 16. 3. 2001. gng-166615

Potne listine
Arh Roman, Bergantova 6, Trzin, potni list,
št. P00249897. gnw-166749
Benussi Zorič Ljubica, Pariške komune 24,
Maribor, potni list, št. P00069026. gnl-166310
Berend Renata, Štefan 33, Trebnje, potni
list, št. P00331764. gnx-166198
Blažič Igor, Ciril Metodov trg 19, Ljubljana,
potni list, št. P00786444, izdala UE Ljubljana.
gnh-166489
Bodiroža Nenad, Bevkova 8, Ajdovščina,
potni list, št. P00529166. gnf-166541
Brandšteter Sonja, Črmljenšak 10A, Voličina, potni list, št. P00186026. gnm-166234
Čačilo Marija, Rezijanska ulica 17, Maribor, potni list, št. P00262712. gny-166747
Čačilo Milan, Rezijanska ulica 17, Maribor,
potni list, št. P00262711. gnx-166748
Čas Klemen, Staže 125, Mislinja, potni list,
št. P00625272. gnf-166691
Černac Dorijan, Popetre 1/c, Gračišče, potni list, št. P00610596. gns-166703
Dindić Mirela, Cesta dveh cesarjev 106/P,
Ljubljana, potni list, št. P00336180.
gnl-166639
Dobnikar Tomaž, Medvedova 9, Ljubljana,
potni list, št. P00006137. gnw-166974
Doljak Miroslav, Tabor 7, Ljubljana, potni
list, št. P00224253. gne-166517
Emin Angela, Klun str 24, 46325 Borken,
potni list, št. P00982337. gnr-166379
Eržen Roman, Ljubljanska cesta 29/a,
Kranj, potni list, št. P00433399. gnh-166839
Ferjančič Igor, Vilharjeva 26B, Ajdovščina,
potni list, št. P00786714. gnn-166208
Fuchs Mojca, Fram 221, Fram, potni list,
št. P00788429. gne-166742
Gluvak Dejan, Krožna cesta 4, Koper - Capodistria, potni list, št. P00906721.
gny-166222
Gros Aleksander, Štefetova ulica 8, Kranj,
potni list, št. P00769816. gno-166757
Halilović Edin, Prijateljeva 11/a, Ljubljana,
potni list, št. P00733440. gnz-166571
Halilović Ferid, Prijateljeva 11/a, Ljubljana,
potni list, št. P00732882. gnb-166570
Hrašovec Drago Adolf, Hrašče 78, Postojna, potni list, št. P00766819. gnv-166229

Jesenko Ana Matilda, Lesno Brdo 77, Vrhnika, potni list, št. P00160739. gnf-166391
Jurjevčič Rok, V Loki 18, Brezovica pri
Ljubljani, potni list, št. P003665560.
gns-166978
Kavaš Kristijan, Schmidener str. 151,
70374 Stuttgart, potni list, št. P00176420.
gnr-166762
Kordeš Blažič Klavdija, Pesnica pri Mariboru 58 F, Pesnica pri Mariboru, potni list, št.
P00929204. gnf-166666
Koren Luka, Lucan 3A, Portorož - Portorose, potni list, št. P00362460. gnh-166564
Kranjc Janez, Polanškova ulica 21, Ljubljana, potni list, št. P00447026, izdala UE
Ljubljana. gng-166490
Kreča Nina Ana, Ig 35A, Ig, potni list, št.
P00104568. gnz-166171
Likar Matej, Bevkova 3, Ajdovščina, potni
list, št. P00380002. gnj-166237
Macur Aleš, Kotlje 67, Kotlje, potni list, št.
P00544648. gnw-166249
Maksimović Rajko, Stara cesta 5, Straža,
potni list, št. P00712935. gnz-166696
Markuljević Milijana, Tržaška cesta 109,
Ljubljana, potni list, št. P00778088.
gnd-166993
Metelko Boštjan, Gorkičeva ulica 14, Ljubljana, potni list, št. P00281839. gnb-166920
Mlinšek Matjaž, Kumrovška 15, Ljubljana,
potni list, št. P00281387. gnh-166389
Pavliha Sara, Cankarjeva 1, Črnomelj, potni list, št. P00336866. gnk-166761
Peric Petra, Poljska pot 16, Šempeter pri
Gorici,
potni
list,
št.
P000523240.
gno-166557
Pfundner Igor, Malejeva 17, Ljubljana, potni list, št. P00688253. gnd-166718
Pirih Judita, Cankerjeva 56, Nova Gorica,
maloobmejno prepustnico, št. AI000069392.
gng-166540
Purg Darinka, Breg 53/b, Majšperk, potni
list, št. P00517459. gnc-166494
Skrt Dejan, Levpa 51, Kal nad Kanalom,
maloobmejno prepustnico, št. AI 000147942.
gne-166217
Stariha Ingrid, Grabrovec 50, Metlika, potni list, št. P00501067. gnz-166971
Vajgl Sergej, Jamova 60, Ljubljana, potni
list, št. P00078624. gnw-166674
Vogrinčič Katja, Jakčeva 5, Ljubljana, potni
list, št. P00947664. gnd-166518
Vujanović Emila, Drabosnjakova ulica 9C,
Ljubljana, potni list, št. P00770563.
gnb-166970
Zlate Sašo, Rovtarska cesta 19, Logatec,
potni list, št. P00074129. gnj-166412
Žur Henrik, Cesra revolucije 9, Jesenice,
potni list, št. P00959442. gnz-166446

Osebne izkaznice
Ahmetašević Mirsad, Ljubeljska ulica 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001784901.
gnb-166170
Aihmaier Karl, Žimica 66, Zgornja Korena,
osebno
izkaznico,
št.
000094552.
gny-166947
Alpner Stanislava, Zagorica 5 B, Stahovica, osebno izkaznico, št. 000016477.
gnn-166383
Anikić Stojan, Preglov trg 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001614437.
gnr-166479
Anžlovar Majda, Tirna 48, Sava, osebno
izkaznico, št. 000702002. gnw-166724
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Arbajter Konrad, Skomarje 46, Zreče,
osebno
izkaznico,
št.
001125974.
gnp-166906
Bahar Marjana, Posavskega 40, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000464686.
gnx-166673
Balutto Zvonka, Ulica Matije Blejca 7,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000342776.
gnm-166884
Bambič Janez, Loški potok travnik 60, Loški Potok, osebno izkaznico, št. 000601890.
gnp-166981
Bavhan Marija, Šaranovičeva ulica 7A,
Celje, osebno izkaznico, št. 001282124.
gnz-166746
Belina Anja, Ravenska pot 67, Škoﬂjica,
osebno
izkaznico,
št.
000901884.
gny-166472
Berend Tjaša, Štefan 33, Trebnje, osebno
izkaznico, št. 001141868. gnb-166199
Berk Živa, Tržaška ulica 4, Celje, osebno
izkaznico, št. 526707. gnx-166273
Bernetič Mirjan, Bernetičeva 22, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 001727665.
gnr-166904
Biloslav Anton, Erjavčeva cesta 18, Koper
- Capodistria, osebno izkaznico, št.
001019035. gnh-166689
Bizjak Darko, Goriče 5, Postojna, osebno
izkaznico, št. 000112877. gnr-166554
Blatnik Ignac, Selska ulica 46, Škoﬂjica,
osebno
izkaznico,
št.
001064569.
gnq-166880
Bobnar Maja, Krivec 3, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000657488. gnc-166944
Boljte Viktorija, Šalek 86, Velenje, osebno
izkaznico, št. 001527672. gnt-166502
Boltauzer Chris, Obala 97, Portorož - Portorose, osebno izkaznico, št. 001752519.
gnx-166248
Bončina Ljudmila, Pionirska pot 8, Žiri,
osebno
izkaznico,
št.
001122289.
gnb-166745
Borovničar Matej, Soška ulica 3, Tolmin,
osebno
izkaznico,
št.
000108451.
gnq-166555
Božič Manica, Glavni trg 17, Celje, osebno
izkaznico, št. 001363246. gnl-166535
Bremec Darinka, ulica G. Štrausa 1, Jesenice, osebno izkaznico, št. 001592321.
gnh-166364
Brojan Jan, Cesta talcev 18, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001297819.
gnl-166985
Brojan Petra, Cesta talcev 18, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001052214.
gnn-166983
Brojan Taja, Cesta talcev 18, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001297837.
gnk-166986
Buh Aleksander, Vrhovci, Cesta XV/7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000569625.
gnb-166245
Cedula Angela, Ulica Fr. kovačiča 13, Veržej, osebno izkaznico, št. 000651735.
gnf-166366
Colja Samec Nina, Lavričeva 24/a, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 000260533.
gnt-166677
Cuznar Matjaž, Cesta 1. maja 67, Jesenice, osebno izkaznico, št. 001235537.
gnp-166681
Cvikl Zvonko, Pirešica 12, Velenje, osebno
izkaznico, št. 000246527. gnr-166354
Cvjetković Đorđa, Seidlova cesta 24, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000568270.
gnj-166687
Čadež Nives, Partizanska 3, Izola - Isola,
osebno
izkaznico,
št.
001309393.
gne-166567

Čuk Ljudmila, Gosposvetska 32, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000064641.
gnn-166258
Denkovski Davor, Sadež 21, Črnomelj,
osebno
izkaznico,
št.
000303890.
gnn-166183
Dizdarević Mirsad, Tesovnikova 78/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001118522.
gne-166417
Dobnik Marija, Starše 8, Starše, osebno
izkaznico, št. 000587423. gnu-166526
Dobnik Neža, Rošnja 5, Starše, osebno
izkaznico, št. 000664903. gns-166528
Dolar Marija, Partizanska 22/a, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
000794953.
gnb-166370
Drenik Cvetka, Agrokombinatska 6Č, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000670631.
gnc-166694
Drobež Josip, saveljska cesta 68, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000505309.
gnm-166509
Dugi Srečko, Zlatoličje 11/c, Starše, osebno izkaznico, št. 000296559. gnx-166523
Fazlič Jasmin, Milčinskega odreda 2, Celje, osebno izkaznico, št. 001421530.
gnw-166374
Femec Janez, Litijska cesta 31, Šmartno
pri Litiji, osebno izkaznico, št. 000126389.
gnp-166506
Ferjan Apolonija, Poklukarjeva 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000801865.
gnf-166941
Flisar Aleš, Korovci 17/c, Cankova, osebno izkaznico, št. 001460515. gnv-166700
Gaberšček Franc, Globoko 19, Rimske Toplice, osebno izkaznico, št. 000643327.
gnz-166521
Gabrovec Miklavž, Sedlašek 84, Podlehnik, osebno izkaznico, št. 000692581.
gni-166588
Gajsar Rupert, Dutovlje 128, Dutovlje,
osebno
izkaznico,
št.
000599367.
gnd-166743
Garzarolli Dušan, Cvetna pot 13, Portorož
- Portorose, osebno izkaznico, št. 000513911.
gne-166692
Germadnik Aleš, Sp. Javorje 10, Črna na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001630926.
gnh-166214
Godler Marija, Malicerovec 5, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št.
000171075.
gnp-166231
Golob Jožef, Vrhpolje 185, Kamnik, osebno izkaznico, št. 000483975. gnf-166466
Gorše Anton, Cesta talcev 28, Višnja Gora,
osebno
izkaznico,
št.
001372459.
gne-166992
Govejšek Martina, Pongrac 115, Griže,
osebno
izkaznico,
št.
001415412.
gnq-166230
Grah Drago, Novi log 7 B, Hrastnik, osebno izkaznico, št. 000617652. gnd-166243
Grah Ljudmila, Novi log 7 B, Hrastnik,
osebno
izkaznico,
št.
000617669.
gnf-166241
Grah Valentina, Novi log 7 B, Hrastnik,
osebno
izkaznico,
št.
000629313.
gnk-166240
Granda Marija, Dol 1, Šmarješke Toplice,
osebno
izkaznico,
št.
000808617.
gng-166365
Grdešič Nada, Danila Bučarja 7, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 001692338.
gnl-166710
Grmovšek Klavdija, Brodarjeva 7, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
001759975.
gnc-166519
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Grojzdek Robert, Gradišče nad Pijavo Gorico 114/a, Škoﬂjica, osebno izkaznico, št.
000184952. gnd-166418
Gros Aleksander, Štefetova ulica 8, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
000261426.
gnn-166758
Gros Milan, Dobletina 8, Nazarje, osebno
izkaznico, št. 000524250. gny-166272
Grubar Klara, Ob težki vodi 73, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 001362947.
gnt-166552
Harisch Matjaž, Runkova ulica 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001033888.
gnz-166646
Hlupić Vjekoslav, Nanoška 19, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001686654.
gnz-166871
Horvat Janja, Kicar 111, Ptuj, osebno izkaznico, št. 000945141. gnp-166556
Hribar Darja Darinka, Ulica Jelenčevuh 39,
Limbuš, osebno izkaznico, št. 000237986.
gni-166492
Hribar Stanislav, Vir, Umekova 10, Domžale, osebno izkaznico, št. 001219237.
gnv-166475
Intiher Branko, Dolena 7, Ptujska Gora,
osebno
izkaznico,
št.
001673909.
gno-166382
Jalšovec Matej, Zasavska cesta 40/a,
Ljubljana-Črnuče, osebno izkaznico, št.
001461358. gnk-166186
Jamnišek Aleš, V. Vlahoviča 73, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000281751.
gnv-166525
Jereb Jožef, Stara Loka 8, Škofja Loka,
osebno
izkaznico,
št.
000425598.
gns-166553
Jug Valentina, Čiginj 48A, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 00053145. gnc-166244
Kališnik Jurij, Na Šancah 100, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 000364537.
gno-166682
Kavčič Melita, Prekomorskih brigad 5, Tolmin, osebno izkaznico, št. 001092845.
gnk-166686
Kecelj Margareta, Vojkova 85, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001589317.
gnk-166486
Kelenc Damjan, Stojnci 18 C, Markovci,
osebno
izkaznico,
št.
000737878.
gnl-166910
Kepic Franc, Pšenična polica 16, Cerklje
na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
000404655. gnc-166923
Kerin Jožefa, Črtomirova 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000383551.
gns-166203
Kersnič Gragor, Ulica Hermana Potočnika
39, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000103062. gnq-166680
Kleva Bruno, Cetore 1, Izola - Isola, osebno izkaznico, št. 000999032. gnp-166381
Kobal Benedikt, Budanje 30, Vipava, osebno izkaznico, št. 001054657. gnm-166709
Kobolt Renata, Vrata 22, Dravograd, osebno izkaznico, št. 000427210. gnn-166308
Kogoj Breda, Glinškova ploščad 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000378510.
gnn-166883
Kokot Mihaela, Hrastovec 26D, Zavrč,
osebno
izkaznico,
št.
001702527.
gnb-166395
Kolar Alojz, Razdelj 11, Nova Cerkev,
osebno
izkaznico,
št.
000028983.
gnb-166520
Kolbl Polonca, Krištanci 9B, Križevci pri
Ljutomeru, osebno izkaznico, št. 000651905.
gnp-166206
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Konte Jernej, Mlaka pri Kočevju 15, Stara
Cerkev, osebno izkaznico, št. 000689524.
gns-166753
Koprivec Nada, Kranjska 4D, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
000417176.
gnd-166493
Korez Miha, Čopova ulica 5, Žalec, osebno izkaznico, št. 001768191. gnq-166530
Koron Tomaž, Črniče 4, Črniče, osebno
izkaznico, št. 001465399. gne-166367
Kos Niko, Gregorčičeva 5, Maribor, osebno izkaznico, št. 001415328. gnl-166360
Kosec Radoš, Poljanska cesta 57, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000743584.
gnj-166212
Koser Hermina, Maistrova 20, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000056666.
gnt-166252
Koščak Bojan, Vnanje gorica 11, Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
000718799. gnv-166975
Košuta Boris, Javornik 42, Ravne na Koroškem, osebno izkaznico, št. 001511406.
gnn-166683
Kovač Marjan Viktor, Ulica Talcev 4, Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
000961581. gnv-166950
Kovač Nataša, Zabretova ulica 5B, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000671173.
gnh-166589
Kovačič Anton, Gorazdova 9, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000110886.
gnw-166624
Kozar Kristjan, Cvetna ulica 30, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001573163.
gnw-166224
Kranjc Marja, Vrtna 18, Rakek, osebno izkaznico, št. 000768106. gnj-166912
Krapež Matjaž, Otona Župančiča 32, Idrija,
osebno
izkaznico,
št.
001537923.
gnp-166306
Krstič Miro, Štihova 19, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000359631. gni-166663
Kulčar Jožef, Bakovci, Nova ulica 12, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 000040346.
gnx-166698
Kurnik Tanja, Smoletova 18, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000486851.
gnt-166927
Lapuh Majk, -gestrinova ulica 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000715412.
gng-166690
Legvart Samo, Milčinskega 7, Celje, osebno izkaznico, št. 001169203. gng-166740
Lesjak Sebastjan, Betnavska 28, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000116606.
gno-166532
Lipej Mihael, Prekorje 97, Škofja vas,
osebno
izkaznico,
št.
000583122.
gns-166928
Lišanin Marija, Prištinska 14, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000579228.
gnd-166168
Lozinšek Frančiška, Lancova vas 7A, Videm pri Ptuju, osebno izkaznico, št.
000297430. gni-166238
Maček Marinka, Lepodvorska 29, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001742415.
gnt-167002
Mahne Erna, Goričice 5, Grahovo, osebno
izkaznico, št. 001411052. gng-166715
Mahnič Grega, Ulica Ivana Turšiča 9, Sežana, osebno izkaznico, št. 000562975.
gnz-166246
Malek Miha, Panonsko naselje 5, Lendava
- Lendva, osebno izkaznico, št. 001549057.
gno-166257
Malok Ilonka, Čikečka vas 42, Prosenjakovci - Partosfalva, osebno izkaznico, št.
000490125. gnd-166693
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Maraspin Silva, Parecag 135, Sečovlje Sicciole, osebno izkaznico, št. 000618054.
gnb-166220
Marc Matija, Planina 41, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 001097849. gnw-166549
Marko Martin, Pongrac 128, Griže, osebno
izkaznico, št. 001266257. gnv-166225
Marn Anže, Tomačevo 21, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001122175. gnw-166999
Marn Stanislav Stane, Bogatajeva 17,
Medvode, osebno izkaznico, št. 000438732.
gnl-166410
Martinšek Konrad, Šenbric 8, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000311496.
gnp-166356
Matjaž Rozalija, Kidričeva cesta 67, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000729271.
gnn-166458
Mehmedagić Fikret, Agrokombinatska 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000612059.
gng-166215
Mesarič Milena, Kranjčeva ulica 8, Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št. 000730806.
gnu-166951
Metelko Boštjan, Gorkičeva ulica 14, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001117511.
gnc-166919
Metelko Matej, Ravno 4, Raka, osebno izkaznico, št. 001124280. gnx-166723
Miklavc Marjeta, Radovanova 14, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000944696.
gnl-166285
Miklavc Marko Primož, Radovanova 14,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001199799.
gnm-166284
Miklavc Samo, Radovanova 14, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000944703.
gnk-166286
Mirnik Zala, Pohlinova ulica 3, Celje, osebno izkaznico, št. 001198972. gnf-166566
Mitok Ernest, Prijateljeva 12, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000443637.
gnl-166185
Mlakar Miha, Cesta talcev 8, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
001227281.
gne-166892
Mlakar Zvonko, Bovše 8, Vojnik, osebno
izkaznico, št. 000195460. gnk-166736
Možina Zvonimira, Župančičeva 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001309974.
gnz-166896
Mravlja Zdenko, Brje 101, Dobravlje, osebno izkaznico, št. 001001057. gnh-166914
Murić Azra, Savlje 74, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001782194. gnt-166902
Mužar Alenka, Grabrovec 5A, Metlika,
osebno
izkaznico,
št.
001121621.
gni-166913
Narat Matej, Triglavska 16, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
000211965.
gnf-166416
Nedeljko Mihael, Andrejci 11, Martjanci,
osebno
izkaznico,
št.
001221206.
gnu-166551
Nelc Kristijan, Račice 87a, Podgrad, osebno izkaznico, št. AH 31567 - za tujca.
gnh-166289
Novković goran, Partizanska 3, Izola - Isola, osebno izkaznico, št. 001309373.
gng-166565
Obradović Bojanka, Raičeva 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000337784.
gni-166638
Ocvirk Emilija, Kraigharjeva ulica 10, Celje, osebno izkaznico, št. 000311962.
gno-166732
Palec Jadranka, Gubčeva ulica 19, Brežice, osebno izkaznico, št. 000633867.
gng-166265

Pavlin Ružica, Medvedova 18, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001670426.
gnz-167000
Pavlin Tomaž, Srebrničeva 1, Ankaran Ankarano, osebno izkaznico, št. 000036850.
gnw-166699
Pečjak Janez, Plešivica 4, Žužemberk,
osebno
izkaznico,
št.
000616848.
gnm-166684
Pediček Marko, Prvomajska 7, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000107116.
gno-166957
Peer Ado, Ulica XIV. divizije 62, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 000126711.
gnn-166733
Pegan Aljoša, Trubarjeva 2, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 001224954.
gnh-166714
Peljhan Dušan, Kidričeva 2, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001766922.
gnq-166705
Pelko Maša, Rožna dolina cesta IX. / 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001159354.
gnb-166995
Perc Klemen, Hervbesteionova 16, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001728962.
gnw-166899
Perko Andrej, Zgornja rečica 29, Laško,
osebno
izkaznico,
št.
001686958.
gny-166522
Perković Dragana, Cesta v Gorice 155/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000763418.
gng-166390
Perš Dušan, Vučja Gomila 85, Fokovci,
osebno
izkaznico,
št.
001321711.
gnn-166558
Petkovšek Ivanka, Osojnica 1, Žiri, osebno
izkaznico, št. 000944458. gnf-166266
Petrovič Norbert, Obala 93, Portorož - Portorose, osebno izkaznico, št. 001069076.
gnu-166226
Pfundner Igor, Malejeva 17, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001402496.
gnc-166719
Pirih Judita, Cankerjeva 56, Nova Gorica,
osebno
izkaznico,
št.
000216837.
gnh-166539
Pišot Radivoj, Bidovčeva 7, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 000113494.
gnc-166548
Podkrižnik Cirila Marija, Milčinskega ulica
2, Celje, osebno izkaznico, št. 000949608.
gns-166578
Podpečan Ivan, Čreškova 5, Nova Cerkev,
osebno
izkaznico,
št.
001450770.
gnk-166261
Pokrivač Andreja, Brodarska 7, Litija,
osebno
izkaznico,
št.
000834284.
gnu-166176
Polanec Stanislav, Dolnja Počehova 16C,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
000423248. m.1396
Polanec Tadeja, Sp. Korena 75, Zgornja
Korena, osebno izkaznico, št. 001738289.
gnb-166270
Porić Nermin, Šerovo 20, Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico, št. 001758235.
gnt-166952
Potočnik Katja, Pongrac 115, Griže, osebno izkaznico, št. 001415115. gns-166228
Potokar Irena, Godič 23, Stahovica, osebno izkaznico, št. 001644308. gno-166607
Potokar Vesna, Godič 23, Stahovica,
osebno
izkaznico,
št.
001803422.
gnq-166605
Povše Aleš, Potov vrh 4/a, Novo mesto Krka, osebno izkaznico, št. 000210886.
gnr-166679
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Požar Igor, Ukmarjeva 16, Portorož - Portorose, osebno izkaznico, št. 000187087.
gnn-166158
Pregelj Simon, Otlica 71, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001449579.
gnq-166205
Prislan Dejan, Ločica ob Savinji 7, Polzela,
osebno
izkaznico,
št.
000341064.
gnj-166312
Prislan Žana, Goriška cesta 65, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
001337614.
gno-166357
Radešček Andrej, Jurka vas 6, Straža,
osebno
izkaznico,
št.
000121258.
gnf-166591
Razdevšek Leopold Leo, Stražišče 38C,
Ravne na Koroškem, osebno izkaznico, št.
000575886. gng-166915
Respet Franc, Košnica pri Celju 50, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
000918644.
gnf-166741
Ribič Martin, Vrti 8, Dobrova, osebno izkaznico, št. 000481760. gnx-166898
Rihar Klemen, Chengdujska cesta 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001761423.
gnc-166669
Rihtar Srečko, Dvoržakova 12, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000672782.
gni-166688
Rogelj Karel Drago, Šmartinska 218/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000705271.
gnx-166473
Rojs Aleš, Jamnikarjeva ulica 85, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000998698.
gnw-166574
Rozman Anton, Brezje 10, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
000615855.
gnn-166708
Rozman Marjan, Kozinova ulica 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000162186.
gnu-166876
Rubin Istok, Kidričeva ulica 2, Kočevje,
osebno
izkaznico,
št.
000255198.
gnq-166755
Rukav Branko, Na zelenici 13, Prebold,
osebno
izkaznico,
št.
000344510.
gnh-166314
Rus Neža, Nemška vas 56, Ribnica, osebno izkaznico, št. 000803271. gnj-166337
Rus Stanislav, Levstikova 3, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št.
001527360.
gnd-166218
Rus Vanja, Videm 41/b, Videm-Dobrepolje,
osebno
izkaznico,
št.
000968852.
gnw-166924
Selčan Zvonka, Vine 2B, Nova Cerkev,
osebno
izkaznico,
št.
000882264.
gno-166932
Serdoner Franc, Preserje 21, Braslovče,
osebno
izkaznico,
št.
000587879.
gns-166253
Simonič Slavojka, Partizanska 10/h, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
000316308.
gne-166267
Smolnikar Slavko, Gorjuša 7, Dob, osebno
izkaznico, št. 001587211. gnv-166375
Sotenšek Stanislav, Čemšenik 80, Čemšenik, osebno izkaznico, št. 000690018.
gni-166538
Stanić Dalibor, Verdijeva 20, Piran - Pirano, osebno izkaznico, št. 001757771.
gnx-166223
Stanković Roberto, Borlinova 11, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 001786236.
gnq-166380
Starc Peter, Cesta na Markovec 15, Koper
- Capodistria, osebno izkaznico, št.
000276870. gnl-166210

Strašek Dejan, Sp.Gabrnik 31, Podplat,
osebno
izkaznico,
št.
000839378.
gni-166288
Stropnik Dominika, Vine 2B, Nova Cerkev,
osebno
izkaznico,
št.
000882250.
gnm-166934
Suša Mateja, Studeno 75, Postojna, osebno izkaznico, št. 001263404. gno-166707
Svenšek Stanislav, Regentova ulica 4, Maribor, osebno izkaznico, št. 001494183.
gns-166378
Šala Sanja, Cesta proletarskih brigad 60,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000196685.
gnr-166604
Šircelj Milivoja Vida, Dunajska 184A, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001189917.
gny-166172
Štritof Branko, Ponikve 1, Cerknica, osebno izkaznico, št. 000289372. gnr-166879
Terpin Marija, Godovič 99A, Godovič,
osebno
izkaznico,
št.
000393197.
gnt-166727
Tišler Matejka, Šmartinska 226, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št. 001004647.
gnj-166937
Tomazin Žiga, Pod Storžičem 66, Tržič,
osebno
izkaznico,
št.
001340596.
gnw-166849
Trošt Jože, Trubarjeva 61, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000107261. gnl-166935
Turnšek Gabrijela Marija, Ul. Metoda Mikuža 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000817388. gnk-166511
Turnšek Justina, Jurčičeva ulica 6, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
000303992.
gni-166263
Ulaga Andreja, Kamnik pod Krimon 67,
Preserje, osebno izkaznico, št. 000118407.
gnj-166487
Uršič Anton, Vesna 5, Portorož - Portorose, osebno izkaznico, št. 000142125.
gnt-166702
Večko Tone, Kozjaz 5, Mislinja, osebno izkaznico, št. 001260621. gnl-166235
Velušček Štefan, Volčja Draga 93/a, Volčja
Draga, osebno izkaznico, št. 1136368.
gnn-166583
Vide Irena, Ruplova ul. 14, Maribor, osebno izkaznico, št. 000346769. m-1373
Vidmar Frančiška, Gorenje Sušice 17, Uršna sela, osebno izkaznico, št. 000664336.
gnf-166216
Vidovič Marjan, Turniška ulica 30, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
000640905.
gne-166917
Vlaovič Janko, Migojnice 25/b, Griže,
osebno
izkaznico,
št.
000269128.
gnb-166945
Vrbančič Jure, Pod Lovrencom 20/a, Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
000892611. gnz-166196
Vukajlović Vladan, Bukovica 49/a, Volčja
Draga, osebno izkaznico, št. 000666475.
gnb-166695
Witmajer Maja, Leskovca 15, Laško, osebno izkaznico, št. 001541676. gnw-166274
Zabel Igor, Einspielerjeva 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001066843.
gnh-166464
Zafred Domen, Zg. Hlapje 50, Jakobski
Dol, osebno izkaznico, št. 001790787.
m.1367
Zagoranski Gorazd, Skorba 16, Hajdina,
osebno
izkaznico,
št.
000168269.
gny-166547
Zajc Leon, Stanka Škalarja 17, Brežice,
osebno
izkaznico,
št.
001615893.
gni-166513
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Zajmi Rasim, Cesta 4. Julija 18A, Krško,
osebno
izkaznico,
št.
000241434.
gnu-166251
Zaletel Janez, Stanežiče 66, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št. 001548063.
gnh-166189
Zavolovšek Eva, Podvrh 10, Mozirje, osebno izkaznico, št. 000600189. gnj-166562
Zec Zoran, Podjavorškova 5, Celje, osebno izkaznico, št. 000225656. gnu-166376
Zelenšek Saša, Prvomajska 24, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
001134355.
gnu-166751
Zlate Sašo, Rovtarska cesta 19, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
000115284.
gni-166413
Zmrzlak boštjan, Pod Gonjami 128, Prevalje, osebno izkaznico, št. 000054876.
gno-166232
Zupanc Jožef, Salmičeva 1A, Celje, osebno izkaznico, št. 000507850. gnq-166730
Zupančič Stanislava, V Češnjico 39, Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
000139197. gnj-166637
Žavski Marina, Cankarjeva 24, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000992187.
gnw-166524
Žehelj Marko, Menardova 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000279036.
gny-166622
Žižek Bojan, Mejna ulica 43, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001480716.
gnm-166359
Žižek Urbas Andreja, Kotnikova 22, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001244503.
gny-166197
Žmavs Vekoslava, Janežičeva 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000364919.
gnt-166352
Žugić Pavel, Voduškova 46, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000403481.
gnp-166631
Žuntar Jožef, Ul. Hermana Potočnika 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001013264.
gne-166617

Vozniška dovoljenja
Ahmetašević Mirsad, Ljubeljska ulica 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1715372, reg. št. 214692. gnc-166169
Aljančiuč Janez Andrej, kolarjeva ulica 40,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1708438, reg. št. 103975. gnp-166456
Amon Damjan, Latkova vas 34, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1412089, izdala UE Žalec. gnm-166259
Angermann Ljudmila, Lovska ulica 74, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. klassa
3(B,BE,C1,C1E),
št.
91/00145973.
gnc-166219
Avramovič Gregorič Jurij, Vlahovičeva 36,
Ankaran - Ankarano, vozniško dovoljenje, št.
SI 61865, reg. št. 39671, izdala UE Koper.
gne-167017
Babič Bojan, Delavska ulica 54, Bistrica ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št.
S01100106, reg. št. 6933, izdala UE Ruše.
m-1378
Balutto Zvonka, Ulica Matije Blejca 7,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1435788, reg. št. 4107, izdala UE Kamnik.
gnl-166885
Belec Robert, Hočko Pohorje 74/a, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1975060, reg. št. 127922, izdala UE Maribor. gnv-166250
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Benussi Zorić Ljubica, Pariške komune 24,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S001229818, reg. št. 46776. gni-166338
Berend Renata, Štefan 33, Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 835033, reg.
št. 2699, izdala UE Trebnje. gnv-166200
Bermec Darinka, Ulica G. Štrausa 1, Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S1080234, izdala UE Jesenice. gnk-166336
Bernetič Miran, Bernetičeva 22, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. SI61620, reg. št. 49014. gng-166865
Biloslav Anton, Erjavčeva 18, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
53300, reg. št. 8707, izdala UE Koper.
gnu-166601
Blaž Cizel, Curnovec 42/b, Sromlje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 1881, izdala UE Brežice. gno-166282
Breznik Vesna, Močna 3A, Pernica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S001275951,
izdala UE Lenart. gnj-167037
Britovšek Tomaž, Pongrac 60, Griže, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1411959,
izdala UE Žalec. gnt-166227
Brojan Petra, Cesta talcev 18, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1940530, reg. št. 26264. gnm-166984
Brunšek Oliver, Gasilska ulica 5, Selnica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
784884, reg. št. 6785, izdala UE Ruše.
m-1429
Ciganović Milan, Grornji trg 21, Lovrenc na
Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1410934, reg. št. 9342, izdala UE Ruše.
m-1418
Cink Ivan, Ob Radoljni 71, Lovrenc na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. ABCDFEGH,
št. S000422678, reg. št. 464. m-1369
Cvetanović Miodrag, Žabnica 47/a, Notranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1372602, reg. št. 233316, izdala UE Ljubljana. gnk-166961
Čendak Dejan, Pobočna 3, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, reg. št.
9511. gnb-166445
Černac Dorijan, Popetre 1/c, Gračišče,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
191175, reg. št. 9524. gnn-166658
Černe Katarina, Arkova ulica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1826567, reg. št. 263440, izdala UE Ljubljana.
gnh-166964
Čuš Marko, Ženik 36, Sveti Jurij ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
12642, izdala UE Gornja Radgona.
gnj-166162
Dereani Mateja, Križevniška ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1965896, reg. št. 248125. gny-166697
Domiter Aleš, Vrhovci, Cesta XV/6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1797504, izdala UE Ljubljana. gns-166353
Drobež Josip, saveljska cesta 68, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S388022, reg. št. 31019. gnn-166508
Dular Marjan, CKO 6, Senovo, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št. 19434.
gne-166946
Dvornik Iztok, Krška vas 100/a, Krška vas,
vozniško dovoljenje, reg. št. 16340.
gnj-166287
Falež Melita, Žlogarjeva ulica 9, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1766860, reg. št. 93061. gnt-166377
Fazlič Jasmin, Milčinskega odreda 2, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
833426, reg. št. 14409. gnx-166373
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Fekonja Petra, Ulica Ivana selana 13, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1595976, reg. št. 256168, izdala
UE Ljubljana. gnf-166716
Femec Janez, Litijska cesta 31, Šmartno
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S1880154. gno-166507
Ferjančič Igor, Vilharjeva 26B, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, št. S1540157, reg. št.
17660, izdala UE Ajdovščina. gnk-166140
Flajs Andrejka, Ledina 7, Bovec, vozniško
dovoljenje, št. S2011304, izdala UE Tolmin.
gnh-166864
Franić Dražen, Spodnja Slivnica 116, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1289160, reg. št. 12138, izdala UE Šentjur pri
Celju. gns-166953
Gashi Avdi, Železnikova 12, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1127495,
reg. št. 111523, izdala UE Maribor.
gng-166840
Gašič Miroslav, Budičinova 6, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI46207, reg. št. 44566, izdala UE Koper.
gni-166938
Gerkman Primož, Krvavška cesta 6, Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S 1998322, reg. št.
33123, izdala UE Kranj. gnu-166726
Golob Stanislav, Gornji trg 32, Lovrenc na
Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. G, št. S000785010, reg. št. 6958. m-1399
Govekar Mojca, Breg ob Savi 30, Mavčiče,
preklic duplikata vozniškega dovoljenja, kat.
BGH, št. S 1401448, reg. št. 46501.
gnj-166137
Graber Lutarič Narmej, Pivkova 17, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
reg. št. 1921370. gnc-166294
Grah Drago, Novi Log 71B, Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, reg.
št. 5034. gng-166165
Grigillo Dejan, Gubčeva ulica 2, Litija, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S2109004.
gnn-166483
Grojzdek Robert, Gradišče nad pijavo gorico 114A, Škoﬂjica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S1762882, reg. št. 255807.
gnv-166175
Hlebš Sonja, Gramozna pot 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S1963823,
reg. št. 209517. gnc-166994
Horvat Boštjan, Spuhlja 98, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BCEGH, št.
S1770886, izdala UE Ptuj. gnm-166334
Humar Dani, Gregorčičeva 31, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, reg. št. 42424.
gnn-166133
Iglar Ana, Zgornji Boč 38, Selnica ob Dravi,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 630593,
reg. št. 5171, izdala UE Ruše. m-1414
Ilić Silva, Tavčarjeva 1, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, reg.
št. 17298. gnp-167006
Jamšek Dimitrij, Breg 22/a, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 42459,
izdala UE Nova Gorica. gnu-166451
Javornik Vesna, Pleteršnikova ulica 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1826252, reg. št. 153564. gnp-166881
Jelen Niko, Javornik 38, Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
19404, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnb-166845
Jordan Matjaž, Muljava 7/a, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1852338, reg. št. 2792, izdala UE Grosuplje.
gnv-166300

Jovanović Alenka, Šolska ulica 4, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 17514,
izdala UE Brežice. gnv-166750
Kavaš Bojan, Panonska ulica 113, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. S 977361, reg. št.
32583. gnc-166194
Kersnič Gragor, ulica Hermana Potočnika
39, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S1212305, reg. št. 205475. gns-166678
Kesel Luka, Skalna pot 3, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, reg. št. 8899,
izdala UE Sežana. gnk-166536
Kocjančič Esperij, Dekani 11, Dekani, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S1580759,
reg. št. 262, izdala UE Koper. gnv-167025
Konte Jernej, Mlaka pri Kočevju 15, Stara
Cerkev, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S1730927, reg. št. 14380, izdala UE
Kočevje. gnt-166752
Koštrin Dimitri, Hrvatini 127, Ankaran - Ankarano, vozniško dovoljenje, št. SI52128, reg.
št. 47070, izdala UE Koper. gni-166138
Košutnik Lenart, Krivec 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1286520, reg.
št. 218236. gnj-166987
Kotroman Blagoje, Preglov trg 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1502214, reg. št. 213327, izdala UE Ljubljana.
gne-166642
Kovać Nataša, Zabretova ulica 5B, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1284860, reg. št. 226758. gnj-166587
Kovše Tinkara, Osredek 17, Zreče, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 12999.
gnr-166729
Kralj Igor, Hrušca 17, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 40364, izdala
UE Novo mesto. gnv-166900
Krmac Salvatore, Parecag 81, Sečovlje Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
50955, reg. št. 1882, izdala UE Piran.
gnl-166660
Kryžanowski Špela, Polje, Cesta XXX /6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1945026, reg. št. 157308,
izdala UE Ljubljana. gne-166342
Kučiš Simona, Strma ulica 6, Rogatec,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 20089,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnr-166304
Kugler Vitomir, Mali vrh 63A, Šmartno ob
Paki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1382372, reg. št. 29612, izdala UE Velenje.
gnr-167004
Kump Tjaša Barbara, Jerebova 8/a, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
39382, izdala UE Novo mesto. gnh-166664
Kupšek Primož, Knezdol 37, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11626,
izdala UE Trbovlje. gnd-166293
Kusić Simo, Trnovski pristan 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 62313,
reg. št. 119637, izdala UE Ljubljana.
gnl-166635
Lamovšek Alenka, Lebanova ulica 32,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 40535, izdala UE Novo mesto.
gnt-166627
Lamut Matej, Tepanje 28A, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10993. gnk-166436
Lap Miha, Lepi pot 22, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št. S
1866883, reg. št. 263918, izdala UE Ljubljana.
gno-166407
Latinović Aleksander, Roje 5, Mirna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 13273, izdala UE Trebnje. gnd-166618
Legvart Samo, Milčinskega 7, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S2018468.
gnh-166739
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Likat Tina, Kneza 6, Most na Soči, vozniško dovoljenje, št. S 1554644, izdala UE Tolmin. gnm-166659
Lipužič Jasna, Črtomirova ulica 21C, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1371209, reg. št. 235518. gnr-166704
Lojen Janez, Sp. Rečica 12, Rečica ob
Savinji, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 1206, izdala UE Mozirje. gnz-166221
Lukše Jožica, Na Gradišču 12, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
reg. št. 4865, izdala UE Mozirje. gnr-166754
Magdič Janez, Fulneška 4, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S1674973,
reg. št. 9296. gni-166438
Majrić Ibrahim, Petrovče 107, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1048266,
izdala UE Žalec. gnp-166731
Marc Matija, Planina 41, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S1843614,
reg. št. 6938, izdala UE Ajdovščina.
gnv-166550
Mavec Tina, Jenkova 16, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH,, št. S1225513, reg. št.
44530. gnx-166948
Medja Janez, Brod 11, Bohinjska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1972074, reg. št. 25208. gnb-167045
Mermolja Borut, Bevkova ulica 7, Ajdovščina, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 106/2003. gnw-166403
Mešiček Marko, Dečno selo 35, Artiče,
vozniško dovoljenje, reg. št. 14425.
gnq-166355
Meško Aljaž, Ulica Josipine Turnograjska
8, Preddvor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1412487, reg. št. 53457, izdala UE Kranj.
gnd-166343
Meško Alojz, Bresnica 5B, Podgorci, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 3643,
izdala UE Ormož. gne-166542
Metelko Boštjan, Gorkičeva ulica 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/bh
BCEGH, št. S 1708113, reg. št. 141202, izdala UE Ljubljana. gnd-166918
Mihalič Alen, Selnica ob Muri 192A, Ceršak, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št.
S1812346, reg. št. 14307. m-1374
Miklavc Marjeta, Radovanova 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1240064, reg. št. 107203, izdala UE Maribor.
gnn-166283
Mikuž Tadej, Pri Unionu 3, Kočevje, vozniško dovoljenje, reg. št. 12780, izdala UE Kočevje. gnh-166264
Mivšek Jakob, Hlevski vrh 7, Rovte, vozniško dovoljenje, kat. AFGH, reg. št. 452, izdala
UE Logatec. gns-166903
Mlačnik Emil, Center 157, Črna na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15771, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnx-167023
Mlakar Jožka, Gorenje Dole 12, Škocjan,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
34817. gno-166132
Mohorčič Dolores, Gallusova 2, Piran - Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI25705, reg. št. 4050, izdala UE Piran.
gns-166653
Neral Slavko, Goriška ulica 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BCFGH,
št. S 1643683, reg. št. 62482, izdala UE Maribor. gnz-166271
Oblak Danijel, Gradišče 16, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, reg.
št. 15173. gng-166940
Oblak Danijel, Gradišče 16, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, reg.
št. 15173, izdala UE Vrhnika. gne-166942

Ocepek Irena, Pot na fužine 45, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1491795,
reg. št. 226305. gnh-166989
Oražem Jajorka, Partizanska 30, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 4778,
izdala UE Sežana. gnd-166868
Pacek Boštjan, Stopno 8A, Škocjan, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št.
39270, izdala UE Novo mesto. gnb-166545
Pavec Starovašnik Milena, Grad 49, Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1307476, reg. št. 25253.
gnf-166866
Pehar Aleš, Stantetova 8, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št. S
1861385, reg. št. 117116, izdala UE Maribor.
gnv-166275
Peljhan Dušan, Kidričeva 2, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1970786, reg. št. 13931, izdala UE Ajdovščina. gnk-166711
Peric Petra, poljska pot 16, Šempeter pri
Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
49355, izdala UE Nova gorica. gnn-166433
Perne Sonja, Habatova ulica 2/A, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 001894282, reg. št. 28013, izdala UE
Domžale. gny-166897
Petrovič Norbert, Obala 93, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
SI59935, reg. št. 4227, izdala UE Piran.
gnk-166136
Pirih Judita, Cankerjeva 56, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 9915.
gnj-166537
Pirnat Matjaž, Kamnica 61, Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1551394, reg. št. 249027, izdala UE Ljubljana.
gnd-166943
Podkrižnik Cirila Marija, Milčinskega ulica
2, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1047768, reg. št. 23385. gnr-166579
Pograjc Gregor, Gregorčičeva 23, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1331815,
reg. št. 104450. gnk-166586
Potočnik Vojko, Letuš 103A, Šmartno ob
Paki, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S1757105, izdala UE Žalec.
gnj-166737
Potokar Irena, Godič 23, Stahovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1558676, reg.
št. 23654, izdala UE Kamnik. gnp-166606
Puntarec Irena, Ulica j. Lackova 20, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1518158,
izdala UE Ptuj. gnc-166869
Pust Dušan, Dolenja vas pri Mirni peči 14,
Mirna Peč, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S824673, reg. št. 17054, izdala UE Novo
mesto. gni-166442
Pušenjak Aleksandra, Zasadi 2, Križevci
pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S950768, reg. št. 10581, izdala UE Ljutomer. gnl-166164
Putisch Andrej, Tolsti vrh 19, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
34451, izdala UE Novo mesto. gnt-166131
Radešček Andrej, Jurka vas 6, Straža,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S1648033, reg. št. 17178. gne-166592
Reberšak Martina, Curnovec 40/c, Sromlje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
17482, izdala UE Brežice. gnr-166254
Ribarić Mladen, Dragonja 34, Sečovlje Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
41495, reg. št. 6838. gnf-166141
Rihar Klemen, Chengdujska cesta 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1964863, reg. št. 44918. gnd-166668
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Ristov Saško, Belšakova 28A, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S1665869.
gnc-166444
Rojs Aleš, Jamnikarjeva ulica 85, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1567111, reg. št. 248871, izdala UE Ljubljana.
gnx-166573
Rojs Jožef, Šubljeva ulica 8, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S001036126,
reg. št. 13269, izdala UE Domžale.
gnr-166654
Rotman Bojan, Benediški vrh 40, Benedikt, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1873728, reg. št. 12998, izdala UE Lenart.
gne-166842
Rozman Marjan, Kozinova ulica 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S2084960, reg. št. 148090. gnt-166877
Rukav Branko, Na zelenici 13, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001442595, izdala UE Žalec. gnh-166339
Sepić Taja, Benčičeva ulica 2A, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI43061, reg. št. 40596, izdala UE Koper.
gni-166863
Simonič Jožef, Šarhova ulica 46, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1766725, reg. št. 18794. gnq-166580
Sinkovič Stanko, Stara cesta 55, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, reg. št.
5983, izdala UE Vrhnika. gnc-166569
Smrkolj Mojca, Clevelandska ulica 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1775628, reg. št. 255803. gnp-166656
Strmljan Boštjan, Laze pri Vačah 10, Vače,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 1880481, izdala UE Litija. gnw-166349
Stroj Blaž, Begunja 36A, Begunje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, št. S1879302,
reg. št. 24311. gnr-166529
Šalamun Darja, Dragovič 4Č, Juršinci,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S1186930,
izdala UE Lenart. gnc-166544
Šimenko Jožef, Tržec 24B, Videm pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S1457923,
izdala UE Ptuj. gnn-166333
Šinkovec Barbara, Udvančeva ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h BGH, št. S1777135, reg. št. 148107.
gnu-166576
Šlibar Dimitrij, Finžgarjeva 9, Lesce, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S1747417,
reg. št. 20737. gnz-166621
Štritof Branko, Ponikve 1, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S517058, reg.
št. 5028. gns-166878
Šturm Irma, Stanežiče 86, Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1163604, reg. št. 219061. gnw-166174
Travner Karolina, Muzejski trg 3, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 13719,
izdala UE Celje. gnb-166870
Tuno Tibor, Medetova 1, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1464424, reg. št.
53778, izdala UE Kranj. gnw-167024
Turk Majda, Pehačkova ulica 4, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6970,
izdala UE Logatec. gny-166597
Udir Jože, Tomšičeva 96, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1750302, izdala UE Jesenice. gnh-166139
Uković Miro, Kvedrova cesta 4, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. SI62759, reg. št. 6513, izdala UE Koper. gnx-166348
Urlep Dejan, Preša 28, Majšperk, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S1180306.
gnm-166534
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Uršič Anton, Vesna 5, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. SI52560, reg. št. 4585, izdala UE Piran.
gnr-166629
Valand Ludvik, Ribiška pot 34, Lenart v
Slov.goricah, preklic duplikata vozniškega dovoljenja, kat. ABCEGH, št. S 1510778, izdala
UE Lenart. gnz-166296
Večko Tone, Kozjak 5, Mislinja, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 10892, izdala
UE Slovenj Gradec. gni-166163
Vide Irena, Ruplova ul. 14, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S610445, reg. št.
38090. m-1372
Virc Andrej, Seidlova 32, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 21966,
izdala UE Novo mesto. gnm-167034
Vivoda Valter, Sergeja Mašere 1, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, reg. št.
25964, izdala UE Koper. gnd-166543
Volmajer Vekoslava, Slovenski trg 1, Selnica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S001773748, reg. št. 3906. m-1380
Vrecl Srečko, Stara cesta 36, Hoče, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S716207,
reg. št. 58560. gnt-166577
Vukić Goran, Andreja Kumarja 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S1351814, reg. št. 229385. gnx-166623
Zadnik Niko, Brestovica pri Povirju 15, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
19098, izdala UE Sežana. gne-166292
Zafred Domen, Zg. Hlapje 50, Jakobski
Dol, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
2000650, reg. št. 14830, izdala UE Pesnica.
m-1404
Zajc Borut, Viška cesta 69D, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1549836,
reg. št. 247240. gnu-166501
Zamuda Samo, Na Trnavi 1, Središče ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 9896, izdala UE Ormož. gnv-166400
Zemljič Mihaela, Froleh 12, Sv.Ana v Slov.
goricah, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S001450181, izdala UE Lenart. gnt-166152
Zlate Sašo, Rovtarska cesta 19, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št.
8611, izdala UE Logatec. gnh-166414
Zorin Valter, Lovnik 4, Poljčane, vozniško
dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. S001235294,
reg. št. 13042. m-1379
Zupan Polona, Frankovo naselje 53, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 23468, izdala UE Škofja Loka.
gnm-166559
Zver Andrej, Kolodvorska 22, Pivka, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št. 16130,
izdala UE Postojna. gnc-166969
Žitnik Alojzij, Mivka 6, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1075835, reg. št.
201817, izdala UE Ljubljana. gnq-166180

Zavarovalne police
Adriatic zavarovalna družba d.d. PE Novo
mesto, preklicuje veljavnost naslednjih dokumentov: 1. 2-AO/94 št. 21557, 2. zel. karta št.
1028955, 3. zel. karta št. 1030736, 4. zel. karta št. 1054212, 5. pobotnica Z-3 št. 432709.
Ob-25779/04
Brus Biserka, Novinci 41, Vitomarci, zavarovalno polico, št. 3057524, izdala zavarovalnica Maribor. m.1395
Furjan Andrej, Ul. talcev 28, Orehova vas,
zavarovalno polico, št. 275321, izdala zavarovalnica Tilia. m-1403
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Grajman d.o.o., Cesta na Log 3, Notranje
Gorice, zavarovalno polico, št. AO 548508,
izdala zavarovalnica Slovenica. gns-166728
Hosnar Rajko » Ulbnik« s.p., Pameče 232,
Slovenj Gradec, zavarovalno polico, št.
00101625257, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d.. gnb-166420
Kocjan Franci, Šentjernejska 41, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. 263484, izdala
zavarovalnica Tilia. gnm-166134
Krpan Patrycja, Kandijska 39, Novo mesto, zavarovalno polico, št. 722166, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gno-166157
Kurtovič Andreja, Partizanska ulica 3, Zagorje ob Savi, zavarovalno polico, št. 662039,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnk-166561
Letojne Jože, Ljubija 43, Mozirje, zavarovalno polico, št. 71698638410, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.. gns-166453
Lukšič Rok, Marjana Kozine 17, Novo mesto, zavarovalno polico, št. 924702, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gno-166432
Pavlica Vojko, Dvoržakova 11, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 651113, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.. gnv-166500
Pirc Denis, Mlakarjeva 7/a, Kamnik, zavarovalno polico, št. 00101662291, izdala zavarovalnica Slovenica. gnq-167030
Rogelj Peter, Srednja vas 16, Semič, zavarovalno polico, št. 1012626, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnl-167035
Rožman Darja, Lavtarjeva 18/b, Maribor,
zavarovalno polico, št. 282136, izdala zavarovalnica Tilia. m-1422
Rutar Jernej, Kranjska 4/b, Kamnik, zavarovalno polico, št. 277343, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnx-166298
Simonič Jože, Šarhova 46, Maribor, zavarovalno polico, št. 286380, izdala zavarovalnica Slovenica. m-1428
Strojin Andre, Dvor 85, Dvor, zavarovalno
polico, št. 556185, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.. gnq-166430
Turk Vesna, Breg 9/a, Stara Cerkev, zavarovalno polico, št. 221952, izdala zavarovalnica Tilia. gnn-167033
Vrhovec Andrej, Mrzla luža 3, Velika Loka,
zavarovalno polico, št. 00101547765, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gnj-167012
Žbona Marija, Podgrčno 23, Nova Gorica,
zavarovalno polico, št. 11009345, izdala zavarovalnica Prima - Grawe d.d.. gnw-166874
Žvikart Boris, Gradišče 52, Slovenj Gradec, zavarovalno polico, št. 624548, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gnt-166427

Spričevala
Ajdić Sanela, Seidlova 56, Novo mesto,
spričevalo o končani OŠ Center za leto
1987/1988, izdano leta 1988. gnn-167008
Alilović Enis, livarska 5, Kamnik, spričevalo o končani OŠ T. Brejca v Kamniku, izdano
leta 2002. gnl-166860
Anžur Urška, Vrhovci, Cesta XXVI 1, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Splošne
in strokovne gimnazije v Ljubljani, izdano leta
2001. gnu-166476
Arlič Marko, Kavče 51, Velenje, indeks, št.
26103815, izdala FGG v Ljubljani. gnd-166893
Artnak Tanja, Brilejeva ulica 3, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Aškerčeve gimnazije v
Ljubljani, izdano leta 2002. gnh-166889
Aupič Ida, Mahovnik 75, Kočevje, spričevalo 4. letnika Srednje gradbene in geodetske
šole, izdano leta 2002. gnz-166996

Avsec Lea, Preglov trg 12, Ljubljana, indeks, št. 21016214, izdala FDV v Ljubljani.
gnm-166909
Bandelj Erika, Zgornje škoﬁje 70B, Škoﬁje,
indeks, št. 06020587, Fakulteta za socialno
delo. gng-166890
Bastarda Irena, Podlipa 79, Vrhnika, indeks, št. 71020365, izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani. gnu-166201
Bavec Franc, Sojerjeva ulica 21, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Ljubljana Šentvid, izdano leta 1965. gnk-166386
Beno Benjamin, Vivoda ulica 13, Piran Pirano, spričevalo 4. letnika Srednje pomorske šole v Kopru, izdano leta 2002.
gnp-166931
Bergoč Jana, Rožna ulica 25, Postojna,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje goszdarske in lesarske šole Postojna, izdano leta
1997. gnx-166973
Bider Simon, Jarška cesta 80, Ljubljana,
indeks, št. 26202756, izdala FGG v Ljubljani.
gnt-166402
Božič Ines, Sejmiška 2A, Leskovec pri Krškem, spričevalo 2. letnika Ekonomske šole
NM, izdano leta 2002. gnf-166316
Brečko Kristina, Ferrarska ulica 17, Koper
- Capodistria, spričevalo Srednje družboslovne in ekonomske šole, izdano leta 1992.
gnq-166655
Bučar Marjana, Grajska ulica 1, Bohinjska
Bistrica, spričevalo Srednja šola tiska in papirja, izdano leta 1981. gnd-166143
Buden Gregor, Hafnerjevo naselje 25,
Škofja Loka, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole v Kranju, izdano leta
2001. gny-166847
Cerovšek Peter, Velika vas pri Krškem 60,
Krško, preklic indeksa št. 18030678 izdala
Filozofska fakulteta, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 104/2004. gnr-166979
Cesar Bogdan, Muretinci 46, Gorišnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednješolski
center Ptuj, odbelovalec kovin, izdano leta
2001. m-1385
Colja Gaja, Vanganel 4 B, Koper - Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu Sredna
Ekonomsko družboslovna šola Koper, izdano
leta 1998. gnz-166346
Cvahte Primož, Mariborska 4, Slovenska
Bistrica, spričevalo o končani OŠ Pohorskega
bataljona Slovenska Bistrica, izdano leta
2000. gnj-166887
Cvikl Klavdija, Ulica Veljka Vlahoviča 55,
Maribor, spričevalo 2. letnika Srednje živilska
šole Maribor - smer slaščičar konditor, izdano
leta 2000. m-1391
Čelik Lijana, Ulica Janka Puclja 9, Kranj,
maturitetno spričevalo in 3.,4., letnika Šolski
center za kemijo v Ljubljani, izdano leta 1977
in 1980, izdano na ime Glaser Lijana.
gng-166665
Čerče Vesna, Lovska ulica 43, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Pravne gimnazije
Maribor, izdano leta 1997 in 1998. m-1386
Černe Jernej, Gradišče 31, Renče, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje, poklicne in
tehniško kmetijske, živilske šole Nova Gorica,
izdano leta 1997 in 1998. gnd-166568
Černigoj Robert, Trbeže 1, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu izdala LANDIS
d.o.o., izdano leta 2002. gnl-166385
Čučnik Jadranka, Polana 40, Loka pri Zidanem Mostu, spričevalo 4. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem Celje - turistični
zehnik, izdano leta 2004. gno-167007
Danijel Damijan, Kratka ulica 4, Slovenska
Bistrica, spričevalo 1. letnika SESŠK smer
elektrikar energetik. gnm-166309
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Danijel Damijan, Kratka ulica 4, Slovenska
Bistrica, obvestilo o uspehu za 2. letnik
SESŠK
smer
elektrikar
energetik.
gnt-166302
Demšar Uroš, Rača 6, Domžale, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje lesarske šole, izdano
leta 1997 in 1998. gnm-166459
Deutsch Zora, Glavna ulica 82, Pušča,
Murska Sobota, spričevalo 1. - 4. razreda OŠ
Kuzma, izdano na ime Šarkezi Zora.
gne-166192
Dolar Benjamin, Cesta 9. avgusta 24, Zagorje ob Savi, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Trbovlje. gnn-166662
Dolinšek Mark, Cesta marašala Tita 20,
Jesenice, spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene šole na Jesenicah. gnn-166633
Drvarić Greta, Nikola Tesla 2, Radenci,
spričevalo 1 in 2. letnika Pedagoške šole Maribor, izdano leta 1979 in 1980. gnb-166645
Dukarić Damjan, 5. prekomorske 15, Ptuj,
spričevalo Srednje tektilna šola Mariboe smer frizer, izdano leta 2003. gny-166297
Dular Dejan, Jurka vas 33, Straža, maturitetno spričevalo Gimnazije Novo mesto, izdano leta 1998. gnj-166962
Durkalić Selma, Župančičeva 18, Slovenska Bistrica, spričevalo 3. letnika Srednje tekstilne šole MB, izdano leta 1994. m-1368
Đurašević Dijana, Rosalnice 18, Metlika,
spričevalo o zaključnem izpitu in letnega spričevala Srednje frizerske šole Ljubljana.
gns-166153
Đutović Armin, Pražakova ulica 11, Ljubljana, obvestilo o uspehu 1. letnika Tehniške
gimnazije v Ljubljani, izdano leta 2003.
gnf-166191
Ekart Marko, Borova vas 15, Maribor, spričevalo 2. letnika Srednje gradbene šole Maribor, izdano leta 2003. m-1390
Fijavž Smola Mateja, Cesta Leona Dobrotinška 5, Šentjur, spričevalo 1., 2., 3. letnika
SZŠ Celje. gnl-166335
Fikfak Sergej, Obala 15/a, Portorož - Portorose, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3. letnika PKAŠ Koper, izdano leta
1981. gnb-166345
Flis Andrej, Lokovina 31, Dobrna, spričevalo o zaključnem izpitu poklicne in tehniške
elektro in kemijske šole, izdano leta 1998.
gnq-166930
Flisar Mira, Borejci 25, Tišina, spričevalo 3.
letnika ZI. gnp-166856
Frantar Jure, Kovorslka cesta 43, Tržič,
izkaz OŠ Bistrica pri Tržiču. gnp-166481
Friškič Samuel, Lendavska 51, Murska
Sobota, indeks, št. 21030147, izdala FDV v
Ljubljani. gne-166967
Friškovec Zdenko, Hmeljarska 1, Orehova
vas, spričevalo o zaključnem izpitu in 3. letnika Center strokovnih šol Ljubljana, poklicna
elektro šole, izdano leta 1982. gng-166440
Gaberc Denis, Jelendol 7, Tržič, spričevalo 8. razreda OŠ Križe, izdano leta 2001.
gnp-166531
Gačević Zver Karolina, Lendavska ulica
53, Murska Sobota, spričevalo o zaključnem
izpitu Ekonomske šole, izdano leta 1994.
gnc-166644
Gajzer Denis, Gregorčičeva 26, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta 1986. m-1412
Galer Jasna, Železnikova 20, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Draga Kovala MB,
izdano leta 1983. m-1397
Gartner Alenka, Ulica 1. avgusta 1, Kranj,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za trgovinsko dejavnost v Kranju, izdano leta 1990.
gnl-166460

Gider Peter, Šolska ulica 12, Tišina, spričevalo 5. letnika SPTŠ Murska Sobota, izdano leta 2002. gnr-166854
Godeša Grega, Planina 59, Planina, spričevalo 3. letnika Srednje strojne šole v Postojni. gnt-166202
Golob Jasna, Streliška 6, Kočevje, spričevalo 2, 3, 4 Gimnazije Kočevje, izdano leta
2001, 2002 in 2003. gnj-166837
Gomilar Vanja, Prisoje 7B, Koper - Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske srednje šole Trbovlje, izdano leta
1982. gnv-166650
Gorjanec Sašo, Zvirče 34A, Tržič, spričevalo 3. letnika Ekonomske gimnazije Kranj.
gnb-166720
Gornik Žiga, Valburga 87, Smlednik, indeks, št. 20200068, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gnk-166861
Govednik Igor, Hrenova ulica 19, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazikje Šentvid, izdano leta 1999 in 2000. gnm-166409
Gradišek Danica, Mestni trg 10, Trbovlje,
zaključno spričevalo Gimnazije in ekonomske
srednje šole Trbovlje - pslovno ﬁnančni tehnik,
izdano na ime Stermljan Danica. gnz-166396
Habjanič Marijana, Grabonoš 14A, Sveti
Jurij ob Ščavnici, spričevalo 4. letnika Srednje
trgovske šole Maribor - smer ekonomsko komercialni tehnik, izdano leta 1994, izdano na
ime Kocmut Marijana. gnp-166581
Hameršak Slavko, Mariborska 53/c, Rače,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta 1996. m-1417
Harmel Raoul, Dortmund 0, Nemčija, spričevalo o zaključnem izpitu Šubičeve gimnazije, izdano leta 1965. gno-166907
Henigmen Kristian, Škile 6, Dolenjske Toplice, spričevalo 2. letnika Center srednjih
strokovnih šol Novo mesto - smer strojni mehanik. gns-166503
Herbst Matjaž, Plešičeva 25, Ljubljana, obvestilo o uspehu 1. in 2. letnika Srednje strojne šole v Ljubljani, izdano leta 1982 in 1983.
gno-166911
Herček Klavdija, Zg. Duplek 101, Spodnji
Duplek, indeks, št. 61161573, Pedagoška fakulteta. m-1366
Hodžić Mia, Jezerska cesta 70, Kranj, spričevalo 1. in 2. letnika Valdorke šole v Ljubljani.
gni-166488
Horvat Klavdija, Trate 9, Središče ob Dravi, indeks, št. 06020121, Fakulteta za socialno
delo. gnc-166469
Hudolin Vinka, Javorniški Rovt 2A, Jesenice, spričevalo 1. letnika Elektro šole , obratovni elektrikar žic Jesenice. gny-166322
Huzjak Gašper, Kvedrova cesta 24, Ljubljana, obvestilo o uspehu 1. letnika Srednje
gostinske šole v Ljubljani, izdano leta 2004.
gnd-166368
Ivanušec Stjepan, Heroja Zidanška 18,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo od 1 do 3. letnika Poklicne kovinarske
šole Maribor, izdano leta 1976, 1977 in 1978.
m-1401
Jančar Maja, Ulica Dušana Kreigherja 5,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo - kozmetični
tehnik, izdano leta 2001. gnc-166394
Jelnikar Žiga, Jemčeva 14/b, Trzin, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani, izdano
leta 2003 in 2004. gnc-166369
Jerenko Mitja, Rusja ulica 12, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Slava Klavora Maribor, izdano leta 2002. m-1389
Jeršin Slavko, Male Lašče 67, Velike Lašče, indeks, št. 07020344, izdala Visoka policijska varnostna šola Ljubljana. gnf-166641
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Jesenovec Jure, Babna Gora 2, Polhov
Gradec, spričevalo 1.letnika Srednje agroživilske šole - smer živilski tehnik, izdano leta
2003. gnk-166611
Jug Maja, Ul.Pohorsjkega bataljona 6,
Ruše, spričevalo o končani OŠ Janka Glazarja, izdano leta 2000. m-1406
Juran Medeja, Ustje 3, Ajdovščina, spričevalo 5. letnika Poklicno tehniškega izobraževalnega
centra
živilski
tehnik.
gny-166372
Jurič Damjan, Semedela 49/a, Koper - Capodistria, maturitetno spričevalo Gimnazije
Koper, izdano leta 2001. gnp-166281
Jurkas Liljana, Mali Obrež 4, Dobova, maturitetno spričevalo Šolski center Brežice,
Gimnazija Brežica, izdano leta 1975, izdano
na ime Bradač Liljana. gnz-166321
Kajtez Sanja, Šaleška cesta 19, Velenje,
spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje frizerske
šole v Celju, izdano leta 1999, 2000 in 2001.
gng-166965
Kalan Urška, Voklo 14/b, Šenčur, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole v
Kranju, izdano leta 2002. gnu-166351
Kameršak Slavko, Mariborska 53/c, Rače,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje avtomehanične šole, izdano leta 1982. m-1416
Kaplan Karmen, Polje, Cesta XII/6, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Polje, izdano leta
1982. gnn-166358
Kardoš Štefan, Dobrovnik 257, Dobrovnik
- Dobronak, spričevalo o zaključnem izpitu
SŠGT Radenci, izdano leta 1976.
gnu-166426
Kasunič Marinkad, Ulica 11. avgusta 6,
Črnomelj, spričevalo Srednje šole Črnomelj,
št. 1, izdano leta 1975, na ime Adlešič Marinka. gnd-166318
Kavčič Veronika, Kamnik pod Krimom 50,
Preserje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Domžale - smer trgovec, izdano leta
1998, izdano na ime Čuden Veronika.
gnj-166862
Keržan Kristina, Belokranjska 4, Ljubljana,
indeks, št. 26659, Fakulteta za upravo.
gnb-166495
Kirbiš Aleksandra, Rošnja 58, Starše, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje tekstilne šole
Maribor, izdano leta 1996 in 1997. m-1415
Kirn Mojca, Dolinska cesta 38A, Koper Capodistria, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje
ekonomska poslovna šola Koper, izdano leta
2001 in 2002. gns-167053
Kisilak Alojz, Liškova 55, Murska Sobota,
spričevalo o zaključnem izpitu poklicne PTT
šole v Ljubljani, izdano leta 1978.
gnu-166301
Klobasa Slađana, Dolič 67, Kuzma, spričevalo o končanem razredu OŠ Kuzma, izdano leta 2002. gns-166428
Klobčar Saša, Vidmarjeva 8, Novo mesto,
maturitetno spričevalo in 3., 4. letnika Gimanzije Novo mesto. gno-167032
Kocjančič Boštjan, Gradnikove brigade 11,
Nova Gorica, indeks, št. 21013641.
gnv-166325
Kokalj Vanja, Tepe 41, Litija, indeks, št.
01003335, Pedagoška fakulteta. gnx-166873
Kokol Brigita, Volkmerjeva 24, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu Vrtnarske šole Celje - smer cvetličar. gny-167022
Kokol Briita, Volkemerjeva 24, Ptuj, spričevalo 3. letnika Vrtnarske šole Celje - smer
cvetličar. gnd-167018
Kolenc Jože, Zalog 18, Škocjan, spričevalo OŠ Frana Mepelika Škocjan, izdano leta
1984. gnj-166437
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Kološa Sanja, Kardoševa 6, Murska Sobota, spričevalo 3. letnika SŠČT Radenci-gostinski tehnik, izdano leta 2003. gnp-166156
Kompare Anita, Celovška cesta 189, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotograﬁjo, izdano leta 2004.
gno-166632
Kompare Luka, Hruševska cesta 78, Ljubljana, indeks, št. 20030738, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnb-166895
Končar Iztok, Loška ulica 8, Litija, spričevalo Srednje turistične šole v Ljubljani, izdano
leta 1983 do 1987. gnl-166614
Kondič Dušica, Špikova 11, Kranj, spričevala Srednje ekonomske šole Radovljica, izdana leta 1990 in 1992, na ime Živanović
Dušica. gnl-166643
Koren Danilo, Nova ulica 11, Rače, spričevalo o končani OŠ Delavske univerze v
Mariboru, izdano leta 1986. m-1402
Kos Gašper, Kokošnje 20, Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu Srednja šola za
gostinstvo in turizem, izdano leta 2002.
gni-166988
Kos Gerda, Rapočeva 9, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole
v MB, izdano leta 1961. m-1375
Kos Jasmina, Leška cesta 7/a, Mežica,
spričevalo 3. letnika Poklicne in srednje ekonomske šole. gns-167028
Košiček Alenka, Ulica Dolenjskega odreda
39, Ivančna Gorica, indeks, št. 41041009, izdala Fakulteta za organizacijo dela v Kranju.
gny-166247
Kotnik Zlatko, Pameče 98/b, Slovenj Gradec, diplomo Srednje gozdarske in lesarske
šole Postojna, izdana leta 1985, na ime Mustaﬁč Zlatko. gns-166603
Kovač Uroš, Ledavska 19B, Murska Sobota, spričevalo osemletke OŠ III. Murska Sobota, izdano leta 2001. gnl-166160
Kovač Zorica, Adrijanci 36, Petrovci, spričevalo o končani OŠ G. Petrovci, izdano leta
1982. gnk-166661
Krašovec Brina, Tomšičeva ulica 7/a, Žalec, maturitetno spričevalo Gimnazije Celje
center, izdano leta 1999. gnq-166480
Kreft Franc, Sebeborci 25, Martjanci, spričevalo o zaključnem izpitu KŠC Rakičan, izdano leta 1976. gnw-166649
Krejan Milena, Partizanska ulica 25, Žalec,
spričevalo od 1 do 3. letnika Šole za prodajalce v Celju, izdano leta 1977, 1978 in 1979,
izdano
na
ime
Pungeršek
Milena.
gnw-166599
Krivdič Alen, Ulica Petra Kozine 12, Dolenja vas, spričevalo 3. letnika Gimnazije Kočevje, izdano leta 2003. gnw-166399
Križanec Josip, Panonska 5, Maribor, diplomo Srednje kovinarske šole TEM Maribor
- smer oblikovalec kovin, leta 1989. m-1370
Kršlin - Laznika andreja, Cesta 3. julija 1B,
Hrastnik, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnauije Trbovlje, izdano leta 1977, izdano na
ime Laznik Andreja. gnw-166424
Krtelj Polona, Šmarje 36A, Šmarje, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazija Koper,
izdano leta 2001. gnl-166735
Krtelj Polona, Šmarje 36A, Šmarje, maturitetno spričevalo Slovenska Gimnazija v Kopru, izdano leta 2001. gnm-166734
Kukec Marko, Dolenjska cesta 61, Ljubljana, spričevalo 1. in 2.letnika Srednje šole tehničnih strok Šiška v Ljubljani, izdano leta 1994
in 1995. gni-166317
Kukovec Vanja, Trimlini 7, Lendava - Lendva, spričevalo 4. letnika Gimnazije Franca Miklišiča Ljutomer. gnm-166159
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Kužner Natalija, Tovarniška ulica 6, Slovenska Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednja ekonomska šola Maribor, izdano
leta 2001. m-1392
Kveder Igor, Partizanska 9A, Kranj, spričevalo 1. letnika strojno mehanične šole Iskra Kranj. gns-166628
Laznik Zalaznik Jenis, Prapretno 2, Hrastnik, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje upravno
administrativne šole na Delavski univerzi, izdano leta 2003. gnn-166408
Leček Silvo, Kapca 3A, Lendava - Lendva,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje gradbene
šole Maribor, izdano leta 1996 in 1997.
m-1371
Lešnik Davorin, Gočova 77, Sv.trojica v
Slov.goricah, maturitetno spričevalo Srednje
trgovske šole Maribor - ekonomsko komercialni tehnik, izdano leta 1998. m-1430
Likar Patricija, Obala 122, Portorož - Portorose, spričevalo 1. letnika in obvestilo o
uspehu 2. letnika Gimnazije Piran.
gni-167038
Lipar Gregor, Klavčičeva 6, Kamnik, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje ekonomske
šole. gnt-167027
Luzar Nataša, Gradnikove brigade 51,
Nova Gorica, diplomo Trgovske šole Nova
Gorica, šolsko leto 1975/76. gnp-166756
Mačkovšek Mateja, Lahomno 28, Laško,
spričevalo Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor - smer turistični tehnik, zaporedna številka 787, izdano leta 1994.
gnk-166311
Mahne Uroš, Hribarjeva ulica 8, Cerknica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tehnične in naravoslovne šole v Postojni, smer predelava in obdelava kovin, izdano leta 1989.
gnz-166371
Maksimović Siniša, Novi log 19C, Hrastnik, spričevalo 1. letnika srednje trgovske šole
Zagorje. gns-166328
Malalan Rok, Planina 18/a, Planina, maturitetno spričevalo Srednje zdrvstvene šole in
gimnazija Ljubljana, izdano leta 1995.
gne-166717
Marič Katja, Veliki Videm 29, Trebnje, spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 1999. gni-166388
Marič Katja, Veliki Videm 29, Trebnje, spričevalo o končani OŠ Miška Kranjca v Ljubljani, izdano leta 1998. gnj-166387
Marič Robert, Rogašovci 28, Rogašovci,
spričevalo o končani OŠ Radenci, izdano leta
1998. gnu-167051
Marinšek Betka, Trtnikova 3, Ljubljana-Polje, spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje šole
Kočevje - šivilja, krojač, izdano leta 1995,
1996 in 1997. gnv-166450
Marinšek Betka, Trtnikova 3, Ljubljana-Polje, spričevalo o končani OŠ dr France Prešeren v Ribnici, izdano leta 1994. gnw-166449
Marrel Broz Ana, Lackova 43B, Maribor,
diplomo SŠ Teh. naravoslovne in pedagoške
usmeritve leta 1988. gnx-166423
Masnik Janko, Andreaševa 16, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Janeza Levca v Ljubljani, izdano leta 1983. gnx-167048
Matek Andreja, Nova Cerkec 94, Nova
Cerkev, indeks, št. 04031208, izdala Fakulteta za upravo. gnl-166260
Matelič Aleš, Ljubljanska cesta 80/a, Domžale, spričevalo o končani OŠ Maksa Pečarja
v Ljubljani, izdano leta 1990. gnz-166721
Matičetov Matej, Krkavče 135A, Šmarje,
maturitetno spričevalo Šubičeva gimnazija
Ljubljana, izdano leta 1972. gnf-166616
Matko Mateja, Svetinci 5A, Destrnik, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Ptuj, izdano
leta 2002 in 2003. m-1393

Matkovič Dušica, Levičnikova ulica 14/a,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Centra strokovnih šol - poklicna fotografska šola,
izdano leta 1975. gnh-166268
Meglen Anton, Kolenča vas 14, Kočevje,
spričevalo o zaključnem izpitu Šola za živilske
delavce, poklic klavničar, izdano leta 1975.
gnu-166676
Meglič Sabina, Industrijska 16, Ruše, spričevalo 5. letnika Živilske šole Maribor - živilski
tehnik, izdano leta 2002. m-1434
Mekuč Brigita, Tupaliče 66, Preddvor, spričevalo 2. letnika Gimnazije Kranj, izdano leta
1995. gno-166857
Mekuč Brigita, Tupaliče 66, Preddvor, spričevalo 1. letnika Gimnazije Kranj, izdano leta
1994. gnm-166859
Merzel Robert, Gozdna ulica 35, Hoče,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem MB, izdano leta 1996.
m-1398
Miklavčič Ignacij, Koprivnik 29, Sovodenj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kovinarske in cestno prometne šole v Škofji Loki,
izdano leta 1992. gng-166590
Milašinović Biljana, Gradišnikova ulica 14,
Borovnica, spričevalo 4. letnika Srednje vzgojiteljske šole in gimnazija Ljubljana, izdano
leta 2003. gnz-166471
Mlakar David, 5. prekomorske 18, Ptuj,
pokline mature strojne šole za šolsko leto
2002/2003. gnq-166855
Molnar Marjan, Vičava 61, Ptuj, spričevalo
1. in 3. letnika Poklicne strojne in elektro šole
Ptuj, izdano leta 1993 in 1995. m-1419
Mrevlje Tadeja, Branik 9, Branik, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske in
ekonomske šole v Novi Gorici - smer trgovec
prodajalec, izdano leta 2000. gnt-166652
Mujanović Kemal, Dabovci B.B., 78220
Kotor Varoš, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbena šola v Ljubljani.
gnt-166977
Nahtigal Polonca, Gornji Rudnik II 18,
Ljubljana, strokovni izpit za višjo medicinjsko
sestro, izdano leta 1986, izdal Ministrstvo za
zdravstvo. gnl-166485
Natek Maja, Pondor 27/a, Žalec, indeks,
št. 31220095, izdala fakulteta za farmacijo v
Ljubljani. gne-166242
Novak Peter, Grajenščak 83, Ptuj, spričevalo o končani OŠ Mladika, izdano leta 1998.
gnd-166593
Novšak Gaj, Zgornji Duplek 143/b, Spodnji
Duplek, indeks, št. 21040633, izdala FDV v
Ljubljani. gnk-166211
Novšak Gaj, Zgornji Duplek 143/b, Spodnji
Duplek, maturitetno spričevalo in spričevalo 3.
in 4. letnika Srednje ekonomske šole v Mariboru, izdano leta 1999 in 2000. gni-166213
Oblak Bojan, Regentova 4 A, Ankaran Ankarano, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomsko družboslovne šole Koper,
izdano leta 1998. gny-166347
Oblak Sandra, Potok 5A, Straža, indeks,
št. 81589151, Ekonomsko poslovna fakulteta.
gnp-166331
Oblonšek Simona, Okoška gora 46, Oplotnica, spričevalo 3. letnika Srednje tekstilne
šole Maribor, izdano leta 1998. m-1426
Obrez Aleksander, Pucova 2, Celje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Borisa Kidriča - smer avtomehanik. gnz-166546
Opeka Andrejka, Zelše 19, Cerknica, maturitetno spričevalo Ekonomska srednja šola
Ljubljana v Postojni, izdano leta 1980, izdano
na ime Kralj Anrejka. gnd-166443
Pahor Gorazd, Šentiljska 39, Maribor, spričevalo 2. letnika Srednje prometne šole Maribor, izdano leta 2002. m-1365

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Pak Damijan, Pot na Očjak 4, Šentilj v
Slov.goricah, spričevalo Delavske univerze,
št. 573/93. m-1427
Palir Robert, Podgorje 31, Celje, spričevalo 1. letnika srednje strokovno poklicne šole
Celje, izdano leta 2000. gnl-166560
Panker Jasmina, Križevci 51, Križevci,
spričevalo 4. letnika Srednje živilske šole v
Mariboru, izdano leta 1995, izdano na ime
Bagari Jasmin. gnu-166851
Panker Jasmina, Križevci 51, Križevci,
spričevalo 2. letnika Srednje živilske šole v
Mariboru, izdano leta 1993, izdano na ime
Bagari Jasmina. gnt-166852
Panker Jasmina, Križevci 51, Križevci,
spričevalo 1. letnika Srednje živilske šole v
Mariboru, izdano leta 1992, izdano na ime
Bagari Jasmina. gns-166853
Panker Jasmina, Križevci 51, Križevci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje živilske
šole v Mariboru, izdano leta 1995, izdano na
ime Bagari Jasmina. gnv-166850
Pavlovič Tomaž, Spodnje Bitnje 52, Žabnica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kovinarske in cestno prometne šole v Škofji
Loki, izdano leta 1993. gnh-166239
Penko Peter, Gubčeva ulica 60, Ilirska Bistrica, diplomo Fakultete za družbene vede,
izdana leta 2001. gnq-167005
Petančič Tea, Seidlova cesta 36, Novo
mesto, maturitetno spričevalo Gimnazije Novo
mesto, izdano leta 1998. gnr-166954
Petrič Katja, Gasilska 35, Naklo, spričevalo 1. letnika Gimnazije Kranj. gnz-166846
Petrovič Nada, Zadružni trg 14, Ptuj, spričevalo 3. letnika srednje ekonomske šole Ptuj,
izdano leta 2003. gnb-166145
Petrovič Nada, Zadružni trg 14, Ptuj, spričevalo 8. razreda OŠ Breg - Ptuj.
gnz-166146
Pirš Majda, Vinarska ulica 24, Slovenska
Bistrica, spričevalo ekonomske šole Ljubljana,
izdano leta 1980, izdano na ime Korez Majda.
gnq-166155
Pišek Alenka, Majcenova 18, Trbovlje,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazija - Ekonomske srednja šola Trbovlje, izdano leta 1992.
gni-166467
Pišlar Karmen, Čopičeva ulica 15, Idrija,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra strokovnih šol v Ljubljani - poklicna oblačilna šola,
izdano leta 1981, izdano na ime Erjavec Karmen. gnu-166401
Plavčak Matic, Rove 5, Frankolovo, spričevalo od 1 do 3. letnika I. gimnazije v Celju.
gnj-166262
Plaznik Jernej, Seidlova cesta 62, Novo
mesto, indeks, št. 19399428, izdala Ekonomska fakulkteta v Ljubljani. gnm-167009
Podgoršek Jožef, Na peči 25, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1985.
gng-166340
Pogačar Tomaž, Breznica 36, Jesenice,
spričevalo 3. letnika Srednje šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano leta 2004.
gnv-166350
Poglajen Uroš, Selša 19, Šmartno pri Litiji,
spričevalo o zaključnem izpitu in 3. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem Ljubljana, izdano leta 2002. gni-166313
Popović Branka, Vintarjeva ulica 5, Zgornja Polskava, indeks, št. 61183641. m-1364
Potočar Jasmina, Seidlova ulica 60, Novo
mesto, spričevalo 1. letnika srednje šole za
gostinstvo in turizem NM - gostinski tehnik.
gnw-166299
Potokar Simon, Šolska ulica 12, Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu , 1., 2., 3.,

letnik Srednje šole Sevnica - smer frizer, izdano leta 2001-2003. gnq-166330
Pratneker Anja, Mariborska 12, Celje, spričevalo 1. letnika Srednje strokovne in poklicne
šole Celje, smer šivilja- krojač, izdano leta
2001. gni-166963
Premrl Mojca, Nova Cerkev 55, Nova Cerkev, spričevalo 7. razreda OŠ Vojnik.
gnq-166905
Prešeren Stanko, Zofke Kvedrove 16,
Ljubljana, zaključno spričevalo Srednje šole
za gostinstvo in turizem, izdano leta 1991, v
Ljubljani. gny-166497
Primožič Boštjan, Prevalje 3, Lukovica,
spričevalo 3. letnika Srednje lesarske šole v
Škofji Loki, izdano leta 1995. gnc-166894
Pšeničnik Sabina, Gorče 7, Libeliče, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje zdravstvene
šole Slovenj Gradec, izdano leta 1999 in
2000. gni-166838
Pušenjak Nina, Lendavska 19A, Murska
Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje zdravstvene šole Murska Sobota, izdano
leta 1998. gnr-166429
Rakas Ina, Ivana Suliča 10B, Šempeter pri
Gorici, spričevalo 3. letnika Šolski center splošna Gimanzija, Nova Gorica. gni-166738
Ranđelović Bojana, Velika Loka 1, Grosuplje, spričevalo o končani OŠ Brod, izdano
leta 1982, izdano na ime Štimac Bojana.
gni-166888
Raunacher Sanja, Rozmanova 9, Koper Capodistria, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Koper. gni-167013
Raunacher Sanja, Rozmanova 9, Koper Capodistria, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Koper. gnh-167014
Repinc Marjana, Grajska ulica 1, Bohinjska Bistrica, diplomo z zaključnimi izpiti Srednje lesarske šole Škofja Loka, leto 1985/1986.
gng-166315
Resnik Aleš, Kunaverjeva ulica 14, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Bežigrad,
izdano leta 1997. gnf-166966
Ribnikar Klemen, Podbrezje 245, Naklo,
spričevalo 1. letnika Ekonomske gimnazije
Kranj, izdano leta 1999. gnz-166421
Ribnikar Klemen, Podbrezje 245, Naklo,
spričevalo 2.letnika Ekonomske gimnazije
Kranj, izdano leta 2000. gny-166422
Robič Aljoša, Ul. bratov Vošnjakov 28, Celje, diplomo Srednje pedagoške šole Celje,
izano leta 1989. gnk-166161
Roj Anja, Bogoška 61, Maribor, spričevalo
o končani OŠ Martin Konšak Maribor, izdano
leta 2004. m-1400
Rus Teja, Gradnikove brigade 6, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Moste, izdano
leta 2001. gnq-166405
Sadušek Judita, Cesta Adama Dušaka 2,
Hrastnik, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole v Trbovljah, izdano leta 1977,
izdano na ime Subotič Judita. gnu-166326
Sarjaš Tadeja, Gosposko 30, Črenšovci,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Franca Miklošiča Ljutomer, izdano leta 2001.
gnv-166575
Schwentner Boštjan, Markovičeva 17, Maribor, spričevalo 1. letnika SERŠ Maribor, izdano leta 1999. m-1413
Sinanovič Dijana, Aškerčeva 4, Velenje,
spričevalo 1. letnika PTT, šolski center poklicna in tehniška šola ( program 3+2), izdano leta
2004. gnq-166955
Sitar Breda, Beblerjev trg 1, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednja naravoslovno matematična in kovinarso-strojna
šola Postojna, Gimanzija Postojna, izdano
leta 1983, izdano na ime Petrovčič Breda.
gnh-166514

Št.

107 / 1. 10. 2004 /

Stran

6769

Skale Rok, Malgajeva 10, Celje, indeks, št.
81623392, EPF Maribor. m-1388
Skok Angela, Spodnje Stranice 5P, Stranice, spričevalo o zaključnem izpitu in indeks
Srednje šole za trgovinsko dejavnost Celje.
gnf-167041
Smrekar Gabrijel, Rožni dol 10A, Črnomelj, maturitetno spričevalo in 3., 4. letnika
Gimnazije Novo mesto. gnu-167001
Smrekar Marko, Čopova 27a, Lesce, maturitetno spričevalo Gimnazije Kranj, št. 605,
izdano leta 1997. gnn-166858
Stanisavljević Matej, Petkova ulica 3, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Maksa Pečarja
v Ljubljani, izdano leta 2004. gnw-166474
Starc Boris, Manžan 4, Koper - Capodistria, spričevalo o končani OŠ Delavske univerze v Kopru, izdano leta 1974. gny-166447
Stepan Sabina, Stepani 2, Črni Kal, spričevalo 3. letnika SEPŠ Koper. gnx-166598
Sternad Nataša, Pondor 20A, Tabor, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje pedagoške šole
Celje, izdano leta 1986 in 1987. gnw-166149
Stojančič Danijela, Nasele Aleša Kaple 7B,
Hrastnik, spričevalo 2. letnika Srednje šole
Sevnica - frizer, izdano leta 2003.
gnr-166154
Stupica Barbara, Cesta v Mestni log 40A,
Ljubljana, diplomo Srednja naravoslovna šola
v Ljubljani izdana 1989. gnq-166980
Šabanović Marisa, Šolska 28/a, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za
farmacijo in zdravstvo v Ljubljani, izdano leta
1999. m-1407
Šantelj Marko, Cesta v staro vas 1, Postojna, indeks, št. 32006674, Naravoslovnotehniška fakulteta. gny-166672
Šarlah Marjana, Prvomajska 46, Celje,
spričevalo o končani OŠ Frana Kranjica v
Celju, izdano leta 1980, izdano na ime Selišek
Marjana. gnf-166491
Šaronja Luka, Triglavska 1, Ljubljana, indeks, št. 19409475, Ekonomska fakulteta.
gnt-166602
Šekić Mirsad, Lubarda bb, 77245 Bužim,
spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje gradbene šole v Ljubljani, izdano leta 1979 do 1982.
gnn-166233
Škerjanec Matic, Vošnjakova ulica 4, Ljubljana, indeks, št. 41042876, Fakulteta za organizacijske vede v Kranju. gnv-166875
Škof Marija, Porabska 8, Gornja Radgona,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
Maribor, izdano leta 1993. m-1410
Škoﬁč Albin, Dvorjane 65, Spodnji Duplek,
spričevalo 3. letnika Srednje kmetijske šole
Maribor, izdano leta 1996. m-1420
Škvorc Sonja, Na Korošci 2, Ljubljana, diplomo Izobraževalnega centra Cene Štupar gostinski
tečaj,
izdana
leta
1991.
gno-166882
Šmergvt Branka, Šuštarjeva kolonija 25,
Trbovlje, spričevalo 3. letnika Gimnazije in
ekonomske srednje šole Trbovlje, izdano leta
2002. gnu-166651
Špilak Andreja, Kolesarska 77, Tišina, maturitetno spričevalo in spričevalo 2., 3., 4. letnika SŠGT Rasenci, izdano leta 2001-2003.
gnb-166295
Špiler David, Hladnikova 54, Križe, spričevalo 2. letnika Gimnazije Ljubljana Šiška športni oddelek. gne-167042
Štanta Manca, Miren 172B, Miren, maturitetno spričevalo in 3. letnika Šolski center
Nova Gorica - Gimnazija, izdano leta 2002 in
2001. gnq-166630
Šteharnik Janko, Karoška cesta 21, Dravograd, spričevalo 4. letnika Gimnazije Ravne
na Koroškem, izdano leta 1984. gnn-166533
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Štembergar Janez, Cesta 24. junija 41,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Šentvid, izdano leta 1978. gny-166722
Štravs Katja, Kogejeva ulica 9, Ljubljana,
indeks, izdala Srednja šola za oblikovanje in
fotograﬁjo v Ljubljani. gnm-166384
Šubelj Matic, Mirni kot 9, Portorož - Portorose, obvestilo o uspehu 2. letnika Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 2004. gnt-166177
Šuklje Nada, Gornja Paka 8A, Črnomelj,
spričevalo 1. letnka Srednje šole Metlika, izdano leta 1992, izdano na ime Mavsar Nada.
gnc-166848
Švajger Goran, Panonska 5/b, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Martin Konšak, izdano leta 2003. m-1424
Tertinek Danilo, Plintovec 34, Zgornja Kungota, spričevalo 8. razreda OŠ Zg. Kungota,
izdano leta 1982. m-1381
Tišler Boštjan, Deteljica 7, Tržič, spričevalo 3. letnika srednje šole ISMRA poklic orodjar.
gno-166307
Tišler Boštjan, Deteljica 7, Tržič, maturitetno spričevalo poklicne šole ISMRA smer orodjar. gnq-166305
Tomažin Jožef, Brilejeva ulica 22, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednja
elektro šola, Vegova 4, Ljubljana, izdano leta
1972. gnl-166510
Tomažin Nataša, Brilejeva ulica 22, Ljubljana, indeks, št. 71112805, Pravna fakulteta v
Mariboru. gnx-166648
Topolovec Aleš, Prešernova 16, Ptuj, spričevalo 8. razreda OŠ Olga Meglič Ptuj, izdano
leta 2000. gnx-166148
Tratnik Luka, Ulica bratov Zakrajšek 5,
Škoﬂjica, spričevalo 1. letnika Gimnazije Šentvid, izdano leta 2001. gnd-166193
Tratnjek Marjan, Bilečanska ulica 2, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Vzgojni zavod
Janeza Levca, izdano leta 1979. gno-166582
Triler Marko, Virmaše 42, Škofja Loka,
spričevalo 1 in 2. letnika Srednje agroživiliske
šole v Ljubljani, izdano leta 1994 in 1995.
gnt-166477
Trnovšek Dragica, Ljubnica 27, Vitanje,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 2.
letnika Kmetijsko gospodinjske šole Šentjur
pri Celju, izdano na ime Praprotnik Dragica.
gnt-167052
Trope Bogomir, Knaﬂjev trg 3, Ribnica,
spričevalo 3. letnika Šole za miličnike kadete
v Tacnu, izdano leta 1979. gnr-166179
Trtnik Matej, Mlinska pot 3, Ljubljana, indeks, št. 26103950, Fakulteta za gradbeništvo
in geodezijo. gnw-166499
Turnšek Janja, Grajska vas 1/b, Gomilsko,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tekstilne šole Maribor. m-1423
Tuševljak Marko, Kersnikova ulica 12,
Ljubljana, diplomo Srednje šole za elektroenergetiko v Ljubljani, leta 1986. gnx-166498
Ujčič Silvo, Veliko brdo 16, Jelšane, spričevalo o končanem 6. razredu OŠ, izdano leta
1969. gng-167015
Ulbl Gregor, Zelena ulica 10, Maribor, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje živilske šole
Maribor, izdano leta 1999 in 2000. m-1383
Umek Suzana, Škofja vas 43, Škofja vas,
indeks, št. 81521247, izdala EPF v Mariboru.
m-1432
Uranjek Dejan, Cesta na Dobravo 33, Sevnica, spričevalo 3. letnika Srednje šole Krško,
izdano leta 1999. gnv-166425
Uršej Uroš, Cesta Radomeljske čete 32/f,
Radomlje, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 2001.
gng-166190
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Vaupotič Natalija, Okoslavci 70, Sveti Jurij
ob Ščavnici, spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 2002.
m-1411
Veber Jože, Leskovec 13, 3202 Ljubečna,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Boris Kidrič - kovinarsko, prometna usmeritev,
št. 41/13/614, izdano leta 1989. gnl-166435
Vehovec Matric, Predilniška 8, Litija, spričevalo 3. letnika VSrednje šole za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani. gnr-166454
Verbančič Renato, Bistrica ob Sotli 27/a,
Bistrica ob Sotli, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gostinske šole v Celju.
gns-166278
Verbek Andrej, Milčinskega ulica 14, Celje,
indeks, št. 81594168, izdala EPF v Mariboru.
m-1435
Vodopivec Borut, Na vasi 21, Brezovica pri
Ljubljani, indeks, Srednja šola tiska in papirja.
gnf-166991
Vodopivec Borut, Na vasi 21, Brezovica pri
Ljubljani, spričevalo o zaključnem izpitu Srednja šola tiska in papirja. gng-166990
Vodopivec Nina, Poljanska 15, Ljubljana,
indeks, št. 64000019, Fakulteta za humanistični študij ISH. gnm-166484
Vohl Matej, Zg. Žerjavci 31, Lenart v Slov.
goricah, spričevalo 3. letnika Gimnazije MB,
izdano leta 2000. m-1397
Vokal Tina, Ilirska 4, Ljubljana, spričevalo
4. letnika Srednje trgovske šole v Ljubljani,
izdano leta 2003. gni-166463
Vrčkovnik Mihael, Trg 38, Prevalje, indeks,
št. 41950110, izdala medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnk-166461
Vukovič - Terškan Mateja, Prešernova 18,
Trzin, spričevalo nižje glasbene šole v Ljubljani, Moste - Polje, izdano leta 1984, izdano na
ime Terškan Mateja. gnu-166701
Vukovič Ana, Zikova ulica 7, Kamnik, spričevalo 1. letnika Gimnazije Rudolfa Maistra
Kamnik, izdano leta 1999. gnp-167031
Zabukovec Gojmir, Preserje, Tovarniška
39, Radomlje, maturitetno spričevalo Gimnazije Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta 1974.
gny-166572
Zakrajšek Janez, Gozdna pot 3, Ljubljana-Dobrunje, spričevalo 4. letnika srednje
gradbene šole. gnl-166685
Zalar Mateja, Župeno 5, Cerknica, maturitetno spričevalo Gimnazije Ledina, izdano leta
1998. gny-166872
Zbašnik Anja, Knaﬂjev trg 1, Ribnica, indeks, 1. letnika FOV Kranj leto izdaje 2003.
gnx-166323
Zebec Bojana, Potrčeva 3, Ptuj, spričevalo
OŠ Mladika Ptuj. gnb-167020
Zelić Karmen, Libna 1 B, Krško, spričevalo
1., 2., 3., letnika Vrtnarske šole Celje, izdano
leta 1999-2002. gnf-166291
Zemljak Jože, N.H.M. 7, Sevnica, diplomo
Srednje tehnične šole Celje - smer gradbinec,
gradbeni tehnik, izdana leta 1985.
gnl-166760
Zidarič Silva, Habatova ulica 3, Trzin, maturitetno spričevalo Šole za živinorejslko veterinarske tehnike v Ljubljani, izdano leta 1977,
izdano na ime Bricelj Silva. gnw-166949
Zore Anita, Preglov trg 1, Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje šole za
farmacijo in zdravstvo, smer zobotehnik, izdano na ime Belak Anita. gnh-166439
Zorman Gorazd, Cesta Kokrškega odreda
5, Kranj, diplomo Srednje gradbene šole Ljubljana, št. 554, izdana leta 1987. gnk-166886
Zorman Karmen, Vitomarci 12, Vitomarci,
indeks, št. 81494536, izdala EPF Maribor.
m-1431

Zupan Barbara, V Murglah 12, Ljubljana,
diplomo in spričevalo 3. in 4.letnika Srednje
šole za oblikovanje in fotogarﬁjo v Ljubljani,
izdana 1985 in 1986. gny-166922
Žnidaršič Gregor, Goričane 22/j, Medvode,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za
strojništvo v Ljubljani, izdano leta 1992.
gno-166182

Ostali preklici
AC-INTERCAR d.o.o., Baragova 5, Ljubljana, potrdilo za registarcijo vozila Mercedes
Benz tip A 140L, št šasije WDD 168131 1K
046635, ocarinjeno po carrinski deklaraciji št.
KV 390 z dne 7.4.2004. gnx-166448
Alijevski Matej, Gradnikova cesta 6, Bled,
delovno knjižico. gne-166142
Avsec Lea, Preglov trg 12, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 21016214, izdala FDV
v Ljubljani. gnn-166908
Bajrektarević David, Jakčeva ulica 39,
Ljubljana, delovno knjižico. gnv-166625
Balantič Jernej, Cankarjeva cesta 57,
Kamnik, delovno knjižico. gnq-166455
Bartolec Danijel, Krčevina pri Vurbergu
88/B, Ptuj, delovno knjižico. gnz-167021
Benko Barbara, Ulica Štefana Kovača 18,
Murska Sobota, študentsko izkaznico, št.
41960024, Medicinjska fakulteta. gnd-166468
Benkovič Matej, Stara Loka 153, Škofja
Loka, študentsko izkaznico, št. 20980020,
Pravna fakulteta. gnf-166341
Berglez Sara, Prečna ulica 3, Miklavž na
Dravskem polju, vozno karto, št. 01944, izdal
Certus Maribor. m-1408
Bizjak Frančiška, Hmeljska 12/a, Kostanjevica na Krki, delovno knjižico, št. 5462, izdala
UE Krško. gnp-166256
Blejc Matej, Livada 7A, Kamnik, vozno karto, št. 420314. gnc-166319
Brilli Andraž, Pod lipami 34, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20200420, izdala Pravna fakultata v Ljubljani. gnz-166921
CESTNO PODJETJE PTUJ d.d., Zagrebška cesta 49/a, Ptuj, original certiﬁkat prvotne
licence, št. 3238 in original certiﬁkat licence
skupnosti, št. GE 000699/00559 ta tovorna
vozila TAM 190MB 65-26L, MB 92-53T, MB
92-54T in MB 92-57T. gni-166563
Čepin Katarina, Ložarjeva ulica 26, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnv-166150
Češarek Suzana, Grič cesta VI / 10, Ribnica, študentsko izkaznico, št. 21031681, FDV.
gng-166515
Črešnar Tadej, Kidričeva 122, Miklavž na
Dravskem polju, delovno knjižico, št. 4813.
m-1433
Čuš Denis, Strunjan 69/a, Portorož - Portorose, delovno knjižico. gnm-166584
Dečko Franc, Levstikova ulica 5, Rogaška
Slatina, delovno knjižico. gnr-166329
Dečko Rudolf, Cesta padlih aktivistov 11,
Rogaška
Slatina,
delovno
knjižico.
gnt-166327
Dimnik Petra, Litijska 170, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 01098195, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gnd-166968
DINOS, d.o.o. LJUBLJANA, Šlandrova ulica 6, Ljubljana, original licence za tovorno
vozilo TAM 190T15B, reg. št. LJ 58-46S, GZS
0010438. gnd-166393
Drumlič Darjan, Sp. Žerjavci 54, Lenart v
Slov.goricah, vozno karto, št. 1532 na relaciji
Lenart - Maribor. m-1409
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Durić Jasna, Zgornje jezersko 102, Zgornje
Jezersko, študentsko izkaznico, št. 19401897,
Ekonomske fakulteta. gno-166982
Eberl David, Slomškova 15A, Slovenske
Konjice, delovno knjižico. gnl-166585
ELEKTRO MARIBOR d.d., Vetrinjska ulica
2, Maribor, licenco za tovorno vozilo TAM, reg.
št. MB Z5 - 117, izdano 2.6.2003.
gng-166290
Fajmut Simona, Breznica 30, Prevalje, študentsko izkaznico, št. 61183139, Pedagoška
fakulteta MB. m-1394
GLIHATRANS,, Cesta 15, Veliki Gaber,
dovolilnicoza in iz tretje države EO79499
Br.no 0005192. gni-166363
Golob Amalija, Nemška vas 58, Trebnje,
delovno knjižico. gns-166178
Hazucha Peter, Benedikova 23, Kranj, delovno knjižico. gnu-167026
Hazucha Štefan, Benedikova 23, Kranj,
delovno knjižico. gnh-167039
Hostnik Andraž, Virmaše 123, Škofja Loka,
študentsko izkaznico, št. 19369371, Ekonomska fakulteta. gnt-166527
Izeiri Izeir, Prule 8, Ljubljana, delovno knjižico. gne-166867
Jagodic Viktorija, Vikrče 39/c, Ljubljana
Šmartno, študentsko izkaznico, št. 0387, izdala Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
gnj-166362
Jakin Urška, Kozana 117, Dobrovo v Brdih, študentsko izkaznico, št. 26104925, izdala FGG v Ljubljani. gnj-166187
Janežič Klemen, Potislkavec 11, Kočevje,
delovno knjižico. gnp-166956
Jurše Miran, Opekarna 4, Trbovlje, delovno knjižico. gnp-166431
Kavšek Nuša, Knezov štradon 13, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 202144, Pravna
faklteta. gnj-166512
Kocjančič Boštjan, Gradnikove brigade 11,
Nova Gorica, študentsko izkaznico, št.
21013641. gnw-166324
Kočar Aleksandra, Brilejeva ulica 12, Ljubljana, delovno knjižico. gng-167040
Kokalj Mojca, Alpska cesta 41, Lesce, delovno knjižico. gnc-167044
Koprivec Vladimir, Staretova 37, Kranj, delovno knjižico. gnd-167043
Kores Dušan, Log 59, Rogatec, delovno
knjižico. gnd-166843
Korže Uroš, Dunajska 103, Ljubljana, letalske licence s številko PPL (A) 24.04.2002/SLO,
SLO/03-139/2003/142
z
veljavnostjo
24.04.2007, izdala Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo. gnf-166441
Košak Milena, Arze 1, Piran - Pirano, delovno knjižico. gnr-167029
Košir Gregor, Trata VI/15, Kočevje, študentsko izkaznico, št. 19380760, izdala Ekonomska fakulteta. gnl-167010
Košir Tina, Ljubljanska cesta 76, Domžale,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Šentvid.
gnl-166135
Košnjek Matej, Cesta Cirila Tavčarja 1/b,
Jesenice, delovno knjižico. gny-167047
Kotnik Vida, Lobnica 3, Ruše, delovno knjižico. m-1425
Krajnik Boštjan, Godešič 2, Škofja Loka,
študentsko izkaznico, št. 27004782, izdala Visoka šola za matematiko in ﬁziko v Ljubljani.
gnc-166269
Krišto Aljoša, Ulica bratov Učakar 96, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Šentvid. gnq-166255
Kuhar Stanislav, Strossmayerjeva ulica 12,
Ljubljana, službeno izkaznico, št. 0030113-F,
izdana pri Zbornici za osebno varovanje v
Ljubljani. gnp-166406

Kuraja Brigita, Šišenska 17, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 31220059, izdala fakulteta za farmacijo v Ljubljani. gnk-166361
Lekić Darja, Maroltova 2, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 17072, izdala FDV v
Ljubljani. gne-166392
Leskovar Peter s.p., Tovarniška cesta 10,
Slovenske Konjice, licence za vozilo s št.
008322/10900-ZR61/1999
z
datumom
30.3.1999 in št.000394/BGD61-7-3944-2004
z datumom 17.6.2004. gnf-166841
Lipovšek Jože, Šared 17A, Izola - Isola,
delovno knjižico. gny-166647
Lipužič France, Begunje 82, Begunje na
Gorenjskem, delovno knjižico. gnu-166626
LJUBLJANSKE MLEKARNE d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana, preklic licence za opravljanje javnega prevoza stvari v notranjem prostem cestnem prometu za vozilo IVECO
80E15 z reg. LJ T5-08E, izdana pod št.
10059/111 z dne 24.3.2000. gne-166167
Lukić Dragana, Majronova ulica 24, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19396932,
Ekonomska fakulteta. gny-166972
Majes Darinka, Cankarjeva 48, Radovljica,
delovno knjižico. gnl-166835
Malenšek Mario, Benedičičeva 10, Jesenice, delovno knjižico. gnz-167046
Malešič Skalija Urša, Ulica 19, Otočec,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Novo mesto. gnc-166144
Mangotič Saša, Ragovska ulica 8, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 01098098,
Pedagoška fakulteta. gno-166657
Marinčič Anja, Črtomirova ulica 1, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 15577, izdala
FDV v Ljubljani. gnr-166204
Marinković Aleksandar, Idrijska cesta 3,
Ajdovščina, delovno knjižico. gnm-166434
Marolt Natalija, Zavrti 37, Mengeš, vozno
karto, št. 490054. gnc-167019
Marošević David, Triglavska cesta 51,
Mojstrana, študentsko izkaznico, št. 27004219,
izdala Fakulteta za matematiko in ﬁziko v ljubljani. gnx-166398
Medvešek Jani, Na selah 12, Dol pri Hrastniku, študentsko izkaznico, št. 21015506,
FDV. gnp-166706
Mikek Klavdija, Skomarje 44, Zreče, delovno knjižico. gnu-166276
Mrzelj Bernarda, Šentpavel na Dolenjskem
39, Šentvid pri Stični, potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu, izdalo Ministrstvo za zdravje, leta 1999. gnk-166411
Novak Zdenko s.p., Radomerje 14 G, Ljutomer, izvod licence za vozilo Citroen C25 D,
reg. št. MS 18-24h, z veljavnostjo do
23.2.2005. gnn-166958
O.T. I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17, Brestanica, italijanska dovolilnica 380/02 s številko 006557. gng-166594
O.T. I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17, Brestanica, italjanskih dovolilnic 380/02 s številko
006579. gne-166596
O.T. I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17, Brestanica, italjanskih dovolilnic 380/02 s sštevilko 006567. gnn-166608
O.T. I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17, Brestanica, italjanska dovolilnica 380/02 s številko 006581. gnm-166609
O.T. I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17, Brestanica, italjanska dovolilnica 380/02 s številko 006613. gnl-166610
O.T. I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17, Brestanica, italijanska dovolilnica 380/02 s številko 011026. gnj-166612
O.T. I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17, Brestanica, italijanska dovolilnica 380/02 s številko 011045. gni-166613
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Pahor Andraž, Na Klisu 2B, Vrhnika, študentsko izkaznico, št. 21018100, FDV.
gni-166713
Pavlin Blaž, Tomšičeva ulica 3, Trebnje,
študentsko izkaznico, št. 41930003, izdala
Medicinska fakulteta v Ljubljani. gng-166640
Penič Luka, Suhadolčanova ulica 9, Šentilj
v Slov.goricah, študentsko izkaznico, št.
20030377, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani.
gnk-166936
Perko Petra, Jurkova cesta 205, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20201264, izdala
Pravna fakuleta v Ljubljani. gnk-166236
Petkovšek Verica, Velika Ligojna 24, Vrhnika, 6 delnic - identiﬁkacijska št. ID530984944 - EO1D6180L933OF. gnf-166916
Podobnik Janja, Račeva 12, Žiri, delovno
knjižico. gnh-166939
Potočnik David, Jamniška 8, Zreče, študentsko izkaznico, št. 29013559, izdala Fakulteta za strojništvo Maribor. m-1421
Potočnik Vesna, Kresetova 7, Trebnje, študentsko izkaznico, št. 71030043, izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani. gnm-166184
Požar Branko s.p., Ulica XXXX. divizije 20,
Portorož - Portorose, izvod nacionalne licence
za tovorno vozilo Iveco Eurocargo KP E6-990,
izdan 3.7.2003, vezan na licenco, št. 10470.
gnl-166960
Praprotnik Ana, Jurčkova cesta 138, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 25006862, Fakulteta za arhitekturo. gnz-166671
Praznik Uroš, Kotlje 25, Kotlje, študentsko
izkaznico, št. 93540518, Fakulteta za gradbeništvo. m-1377
Pucelj Katarina, Vrhovo 34, Radeče, študentsko izkaznico, št. 21017368, Univerza v
Ljubljani. gnv-166725
Pugelj Miran, Poniokve 47/a, Grosuplje,
delovno knjižico. gny-166397
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55, 1523
Ljubljana, preklicuje službeno izkaznico delavke Stopar Suzane, zap. št. 2090, izdana dne
2. 4. 2002. Ob-26262/04
Rutar Grega, Žabče 9, Tolmin, delovno
knjižico. gnf-167016
Salabir Sašo, Veliko Širje 41, Zidani Most,
delovno knjižico. gny-166997
Skubic Matej, Šmarska cesta 89, Škoﬂjica,
študentsko izkaznico, št. 63980294, izdala
FRI v Ljubljani. gnk-166636
Slana Marjan, Osek 88, Sv.trojica v Slov.
goricah, vozno karto, št. 32, izdal Certus Maribor. m-1405
Slivnik Jure, Valvazorjeva 9, Bled, študentsko izkaznico, št. 42268301, Akademija za likovno umetnost. gnc-166619
Smrdelj Stanka, Cesta v Staro vas 1, Postojna, študentsko izkaznico, št. 30012038,
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.
gnu-166976
Sodnik Rok, Tupaliče 42, Preddvor, študentsko izkaznico, št. 37000736, izdala Veterinarska fakulteta v Ljubljani. gnu-166901
Souček Morača Hana, Gornji trg 24, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 50030017, izdala Toeloška fakultata v Ljubljani.
gnr-166929
Strbad Katja, Tršaka cesta 52, Brezovica
pri Ljubljani, študentsko izkaznico, št.
19369850, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gno-166207
Šaronja Luka, Triglavska 1, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19409475, Ekonomska
fakulteta. gnv-166600
Ščavničar Sonja, Petišovska 68, Lendava
- Lendva, študentsko izkaznico, št. 61151301,
Pedagoška fakulteta MB. m-1382
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Šeligo Sandi, Zg. Kostrivnica 1/a, Podplat,
delovno knjižico. gnq-166280
Šmigoc Gregor, Špuhlja 79/a, Ptuj, študentsko
izkaznico,
št.
81578571.
gny-166147
Štefanič Janja, Podgorica 76, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja vzgojiteljska
in gimnazija Ljubljana. gnx-166998
Štern Marko, Ogljenšak 19, Zgornja Polskava, delovno knjižico. m-1384
Štrucl Aleš, Hrastje 27, Limbuš, študentsko izkaznico, št. 51029196, Fakulteta za
kmetijstvo Maribor. m-1387
Trinko Timotej, Ulica Matija Tomca 1, Domžale, študentsko izkaznico, št. 64030386, Fakulteta za elektrotehniko. gnv-166675
Tuvić Stojanka, Brodarjeva ulica 4, Celje,
študentsko izkaznico, št. 20201357, Pravna
fakulteta v Ljubljani. gne-166667
Vajnhandl Stanislav s.p., Zgornja velka
68/b,
Zgornja
Velka,
licenco,
št.
009275/13051/01-LUM75/2000,
izdana
17.2.2000 pri Obrtni zbornici Slovenije, za vozilo Fiat Ducato, reg. oznaka MB 63-33C.
gns-166303
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Verbančič Renato, Bistrica ob Sotli 27/a,
Bistrica ob Sotli, delovno knjižico. gnt-166277
Vidali Mojca, Ugasle peči 2, Prevalje, delovno knjižico. gnk-167011
Vidergar Jožef, Zg. Koseze 3, Moravče,
študentsko izkaznico, št. 64010226, izdala
Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gnb-166320
Vižin Matija, Vrtojba, Laze 1, Šempeter pri
Gorici, študentsko izkaznico, št. 26105059,
izdala FGG v Ljubljani. gni-166188
Vučajnk Nuša, Mihalovec 73A, Dobova,
študentsko izkaznico, št. 18030698, Filozofska fakulteta. gnx-166173
Zagorc Jurij, Ob Savinji 2, Nazarje, delovno knjižico. gnc-166744
Zajc Peter, Seidlova cesta 26, Novo mesto, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Novo
mesto. gnu-166151
ZETIT d.o.o., Beblerjev trg 8, Ljubljana,
dovolilnico za mednarodni prevoz blaga za
tretjo državo, ID 642/11, št. 307244, izdana
18.6.2004. gnb-166195
Zlate Sašo, Rovtarska cesta 19, Logatec,
potrdilo o opravljenem izpitu za prevoz nevar-

nih snovi ADR, št. 18807, izdal ZVD v Ljubljani. gng-166415
Zorec Nina, Hudovernikova ulica 11, Ljubljana, delovno knjižico. gnu-166926
Zorn Sandra s.p., Vir, Stritarjeva 5/a, Domžale, izvod nacionalne licence, št. 9363 za tovorno vozilo z reg. št. LJ T1-30K. gnk-167036
Zudić Damjan, Kozinova ulica 29, Portorož
- Portorose, vpisni list za čoln, št.
01/03-872-2002 z registrsko št. P1-1092.
gnk-166836
Zupin Boštjan, Strahinj 130, Naklo, študentsko izkaznico, št. 25006569, Fakulteta za
arhitekturo. gns-167003
Žakelj Helena, Kettejeva 10, Brežice, študentsko izkaznico, št. 019758, izdala Visoka
upravna šola v Ljubljani. gnr-166404
Žerjav Jana, Koroška cesta 48, Dravograd,
študentsko izkaznico, št. 18970936, izdala FF
v Ljubljani. gnn-166933
Žnidar Janez, Pot na Fužine 56, Ljubljana,
delovno knjižico. gnf-166470
Žunić Ksenija, Medvedova cesta 22, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola v Ljubljani. gnt-166452
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