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Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Št. 433-01-35/2004/89
Ob-28989/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
1502 Ljubljana.
3. Datum izbire: 21. 7. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
računalniška oprema: IV.A.I.1 130 kosov
standardnih osebnih računalnikov A, IV.A.I.2.
160 kosov standardnih osebnih računalnikov B, IV.A.I.3. 30 kosov zmogljivih osebnih
računalnikov, IV.A.II.1. 10 kosov lahkih prenosnih računalnikov, IV.A.II.2 20 kosov standardnih prenosnih računalnikov, IV.A.II.3 20
kosov zmogljivih prenosnih računalnikov,
IV.B.I.1 60 kosov mrežnih laserskih Č/B tiskalnikov, IV.B.I.3 20 kosov mrežnih laserskih Č/B tiskalnikov A4/A3, IV.C.I.1 5 kosov
ploskih barvnih čitalnikov USB, IV.C.I.2. 5
kosov ploskih čitalnikov SCSI, IV.C.I.4. 10
kosov USB diskov, IV.C.II.1 2 kosa strežnikov, IV.C.II.2 2 kosa opreme za arhiviranje.
Kraj dobave Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: sposobnost ponudnika, kadrovske zmogljivosti, njegovo ﬁnančno stanje in
poslovne povezave s področja ponudbe,
tehnične lastnosti ponujene opreme, servisiranje ponujene opreme, komercialni pogoji, cena ponudbe za sklop (točko razpisa).
Končni kriterij za razvrstitev ponudnikov je
bilo najnižje razmerje med ceno ponudbe in
doseženimi točkami za točko razpisa, na
kateri je ponudnik kandidiral. Za točke
IV.A.I.4., IV.B.I.2., IV.B.I.4., IV.B.I.5, IV.B.I.6,
IV.B.II.1, IV.B.II.2, IV.B.II.3 in IV.C.I.3. se ne
dodeli naročilo, ker naročnik ni prejel nobene pravilne ponudbe.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Za točke IV.A.I.1,
IV.A.II.2. in IV.B.I.1: ITS Intertrade sistemi
d.o.o., Ljubljana, Leskoškova 6; za točki
IV.A.I.2., IV.A.I.3., Oria Computers, d.o.o.,
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Zagorje, Polje 4; za točki IV.A.II.1. in
IV.A.II.3.: Simt d.o.o., Grosuplje, Industrijska 5; za točko IV.B.I.3.: SRC.SI d.o.o.,
Ljubljana, Tržaška 116; za točko IV.C.I.1.:
Unistar LC d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 32;
za točke IV.C.I.2, IV.C.I.4. in IV.C.II.2: Liko
Pris d.o.o., Vrhnika, Verd 100a; za točko
IV.C.II.1.: Marand d.o.o., Ljubljana, C. v
Mestni log 55.
7. Pogodbena vrednost: za točko IV.A.I.1:
36,325.848 SIT, za točko IV.A.I.2: 39,744.000
SIT, za točko IV.A.I.3: 10,836.000 SIT, za
točko IV.A.II.1: 3,718.092 SIT, za točko
IV.A.II.2: 7,292.400 SIT, za točko IV.A.II.3:
11,129.688 SIT, za točko IV.B.I.1: 44,176.824
SIT, za točko IV.B.I.3: 25,927.080 SIT, za
točko IV.C.I.1: 1,114.278,36 SIT, z
a
točko IV.C.I.2: 1,980.000 SIT, za točko
IV.C.I.4: 639.600 SIT, za točko IV.C.II.1:
633.182,05 SIT, za točko IV.C.II.2: 1,800.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: za točko IV.A.I.1: 37,767.600 SIT in
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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. 005/04
Ob-28991/04
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: 30. 3. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: meritve nosilnosti s FWD.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: DDC d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 22,999.080
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 22,999.080 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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36,325.848 SIT, za točko IV.A.I.2:
64,094.469,12 SIT in 38,380.800 SIT, za
točko IV.A.I.3: 13,594.680 SIT in
10,530.414,72 SIT, za točko IV.A.II.1:
4,477.872 SIT in 3,257.856 SIT, za točko
IV.A.II.2: 9,212.376 SIT in 7,292.400 SIT, za
točko IV.A.II.3: 11,129.688 SIT in
10,868.395,20 SIT, za točko IV.B.I.1:
44,176.824 SIT in 37,791.540 SIT, za točko
IV.B.I.3: 25,927.080 SIT in 25,927.080 SIT,
za točko IV.C.I.1: 2,369.400 SIT in
1,114.278,36 SIT, za točko IV.C.I.2:
2,078.467,08 SIT in 1,980.000 SIT, za točko
IV.C.I.4: 639.600 SIT in 639.600 SIT, za točko IV.C.II.1: 792.000 SIT in 633.182,05 SIT,
za točko IV.C.II.2: 2,181.576 SIT in
1,800.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 10. 2004.
Ministrstvo za ﬁnance

12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 10. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 006/04
Ob-28992/04
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: 29. 3. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: meritve drsnosti s Scrimtex.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ZAG, Dimičeva 12, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 14,269.860
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,269.860 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 10. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 012/04
Ob-28993/04
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: 1. 4. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: podpora ESRI
programske opreme.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gisdata d.o.o., Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 5,919.986 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,919.986 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: 15. 10. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 013/04
Ob-28994/04
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: 30. 3. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: podpora
Oracle programske opreme.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Oracle Sofware d.o.o., Dunajska c. 156, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 5,065.632 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,065.632 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: 15. 10. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 016/04
Ob-28995/04
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: 4. 6. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje kontrole osnih pritiskov in dimenzij tovornih
vozil na območju Republike Slovenije –
2004/2005.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestel d.o.o., Puhova ul. 2,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 71,109.681
SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 71,109.681 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: 15. 10. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 017/04
Ob-28996/04
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: 10. 5. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: zbiranje in
posredovanje podatkov o izdanih potrdilih za letno povračilo za uporabo cest.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: LPP d.o.o., Celovška 160,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 6,062.400 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,062.400 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: 15. 10. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 019/04
Ob-28997/04
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: 26. 5. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: študija trase
Obvoznice Gorenja vas – nivo idejnega
projekta – hidravlična presoja.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: LPP d.o.o., Celovška 160,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 1,640.952 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,640.952 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: 15. 10. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 023/04
Ob-28998/04
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: 16. 6. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: dopolnitev
projekta PGD, PZI za obvoznico Črnomelj
– projekt predobremenitve.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Dolenjska projektiva d.o.o.,
Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 4,598.484 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,598.484 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: 15. 10. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 025/04
Ob-28999/04
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: 3. 5. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: obveščanje
javnosti o stanju državnih cest in prometa na njih za obdobje od 1. 4. 2004 do
30. 6. 2004.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Dolenjska projektiva d.o.o.,
Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 4,598.484 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,598.484 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: 15. 10. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 029/04
Ob-29000/04
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: 13. 7. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: sprememba
projekta zaradi pogojev lastnikov zemljišč v postopku izdaje GD – R3-710 Sp.
Duplek – Zg. Duplek – Dvorjane.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Lineal d.o.o., Ul. Pohorskega
bataljona 49, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 2,562.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,562.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 10. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 042/03
Ob-29001/04
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. 1. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: najem parkirišč v Lenartu ob glavni cesti G1-3 odsek
0315.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sadjarstvo Lenart d.o.o., Industrijska 8, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah.
7. Pogodbena vrednost: 1,804.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,804.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 10. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 031/04
Ob-29002/04
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: 30. 7. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: dopolnitev
idejnega projekta obvoznice Šmartno pri
Litiji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ACER d.o.o., Šentjernejska
43, 8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 2,112.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,112.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 10. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 043/04
Ob-29003/04
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: 5. 7. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: dodatna dela
– dopolnitev projekta PGD, PZI ureditve
ceste G2-105/0263 skozi Ribnico (Gorenjska, Šolska).
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Arhitekton d.o.o., Novi trg 6,
8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 1,644.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,644.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 10. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 046/04
Ob-29004/04
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: 28. 7. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: revizije projektne dokumentacije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ZIL inženiring d.o.o., Kersnikova 10, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 25,400.155
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,400.155 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: 15. 10. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 046/03
Ob-29005/04
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: 10. 3. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: kontrola kakovosti prometne signalizacije in opreme
cest.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ZAG, Dimičeva 12, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 7,536.480 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,536.480 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: 15. 10. 2004.
Direkcija RS za ceste
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Št. 051/04
Ob-29006/04
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: 10. 8. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: dodatna dela
– PGD, PZI cesta G1-1/245 ureditev Selnica ob Dravi.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IBT Trbovlje d.o.o., Gimnazijska 21, 1420 Trbovlje.
7. Pogodbena vrednost: 3,386.400 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,386.400 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: 15. 10. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 051/04
Ob-29007/04
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: 9. 8. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje
avtomatskih števcev prometa 2004.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Stele Branko – Elektronika
s.p., Pot na Hreše 27/b, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 31,895.342
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 31.895.3420 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: 15. 10. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 054/04
Ob-29008/04
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: 23. 7. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje inženirskih storitev pri realizaciji investicij
na državnih cestah.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: DDC d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 931,985.365
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 931,985.365 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: 19. 10. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 054/04
Ob-29009/04
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: 23. 7. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje inženirskih storitev pri realizaciji investicij
na državnih cestah.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ZIL inženiring, Kersnikova
10, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 291,476.293
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 291,476.293 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: 19. 10. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 058/04
Ob-29010/04
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. 9. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževalna
dela na glavnih in regionalnih cestah na
območju 3.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CPK d.d., Ulica 15. maja 14,
6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost: 15,002.478
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,002.478 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: 19. 10. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 061/04
Ob-29011/04
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: 27. 9. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževalna
dela na glavnih in regionalnih cestah na
območju 1.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: VOC Celje d.d., Lava 42,
3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 20,000.031
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,000.031 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: 19. 10. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 066/04
Ob-29012/04
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 storitev: dopolnitev
PGD, PZI projektne dokumentacije novogradnje mostu čez Predeljico v Logu pod
Mangartom na R1-203/1002 – priključek
lokalne ceste v Koritnico.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ISB d.o.o., Glavni trg 17b,
2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 10,932.840
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,932.840 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: 19. 10. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 074/04
Ob-29013/04
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. 9. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: dodatna dela
– PGD, PZI za I. etapo 1. faze izgradnje
izvennivojskaega križanja z železnico v
Murski Soboti na R2-441/1298.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Lineal d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 49, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 3,411.359 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,411.359 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: 19. 10. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 083/04
Ob-29014/04
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. 10. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: revizije projektne dokumentacije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: DDC d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 35,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 35,000.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 10. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 433-01-41/2004/18
Ob-29277/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
1502 Ljubljana, telefaks 01/369-62-19, elektronski naslov: Mf.Razpisi@mf-rs.si.
3. Datum izbire: 2. 6. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: računalniške
storitve.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: enotna cena delovne ure (do 40
točk), reference delavcev ponudnika in podizvajalcev (do 37 točk), reference projektov
ponudnika (do 23 točk). Izbrani izvajalec je
dosegel maksimalno število točk, poleg tega
je imel v trenutku izbora višji znesek osnovnega kapitala, kar je bilo končno odločilno
merilo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SRC.SI sistemske integracije
d.o.o., Tržaška cesta 116, 1001 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 252,000.000
SIT (z vključenim davkom na dodano vrednost).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: 176,400.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 252,000.000 SIT, 252,000.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: oznaka javnega razpisa je »PSAP04«.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ob-6853/04.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 10. 2004.
Ministrstvo za ﬁnance
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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Ob-29320/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/433-11-11,
01/230-52-25,
faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Oddelek za nabavo,
kontaktne osebe: Boštjan Purkat, Dušan Cirar, vodja izvedbe javnega naročila: Jože
Mokorel, tel. 01/471-25-53, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-25-86, 01/471-23-48, 01/471-23-43,
faks 01/431-90-35, elektronska pošta: bostjan.purkat@mors.si, dusan.cirar@mors.si.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 330/2004-ODP.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: nakup pisarniškega materiala, drobnega
inventarja, potrošnega materiala, rokovnikov in koledarjev, ca. 250,000.000 SIT
letno.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: november 2004.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-534/2004.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 10. 2005.
Ministrstvo za obrambo RS

Storitve
Št. 04-40720
Ob-28984/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Domžale, kontaktna oseba: Jure Vrhovec, Ljubljanska 69, 1230 Domžale, Slovenija, tel. 01/72-20-100, faks 01/72-42-101,
elektronska pošta: jure.vrhovec@domzale.
si, internetni naslov: www.domzale.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava električne energije za potrebe Občine Domžale, javnih zavodov in javnih podjetij za leti 2005 in
2006.
II.2.3) Kategorija storitve 27.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: do-
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bava 8,600.000 kWh električne energije
(ocenjeno).
Ocenjena vrednost:
– sklop 1: 143,000.000 SIT (VT in MT),
– sklop 2: 110,000.000 SIT (ET).
II.5) Drugi podatki: dobava električne
energije za dve leti, predvidoma od 1. 1.
2005 do 31. 12. 2006.
Sklop št. 1
2) Vrsta in obseg: dobava električne
energije za odjemalce z dvotarifnim merjenjem (VT, MT).
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):143,000.000 SIT.
Sklop št. 2
2) Vrsta in obseg: dobava električne
energije za odjemalce z enotarifnim merjenjem (ET).
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
110,000.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
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: 22. 10. 2004.
Občina Domžale

Javni razpisi
Blago
Št. 3690/04

Ob-29141/04

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
Komunala Trebnje izdaja na podlagi javnega razpisa: Nabava kombiniranega stroja
– nakladalec – rovokopač – po sistemu staro za novo, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 108-109 z dne 8. 10. 2004,
Ob-26744/04, naslednje obvestilo o podaljšanju roka za predložitev ponudb.
Na podlagi 25. člena Zakona o javnih
naročilih (ZJN-1, Uradni list RS, št. 39/00,
102/00 in 2/04) podaljšujemo rok za predložitev ponudb na 5. 11. 2004.
Rok za sprejemanje ponudb za sodelovanje: 5. 11. 2004 do 12. ure.
Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 11. 2004 ob 12.30, v sejni sobi Komunale
Trebnje d.o.o.
Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: je vsak delovni dan
med 7. in 15. uro do 5. 11. 2004 do 12.
ure.
Komunala Trebnje, d.o.o.
Ob-28847/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Medvode, kontaktna oseba: Leopold
Knez, Cesta komandanta Staneta 12, 1215
Medvode, Slovenija, tel. 361-95-50, faks
361-16-80, elektronska pošta: leopold.knez@guest.arnes.si,
internetni
naslov:
www.medvode.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
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I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: GVC 2450 PGD Sora.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
šasija za gasilsko vozilo GVC 24 50, 1+2,
ki bo naknadno nadgrajena z opremo v
razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Sora 8, 1215 Medvode.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: šasija
za gasilsko vozilo GVC 24 50, 1+2 pripravljena za nadgradnjo in odgonom za visoko
tlačno črpalko NH30 Rosenbauer.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 12. 2004, konec 30. 1.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za 10% vrednosti blaga.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: tripartitna
pogodba z Občino Medvode in PGD Sora.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: ponudnik mora biti registriran
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– kopija registracije podjetja oziroma dokazilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov,
– kopija odločbe pristojnega upravnega
organa o izpolnjevanju pogojev 4. člena Zakona o gospodarskih družbah,
– seznam zaposlenih v podjetju ponudnika kopija zadnjega revizijskega poročila
kolikor je družba zavezana k reviziji (53. člen
Zakona o gospodarskih družbah).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON1, BON2 ali
BON3, ki izkazuje ﬁnančno stanje samostojnega podjetnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam zaposlenih v podjetju
ponudnika.
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: 19. 11. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 11. 2004, do 15.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 12. 2004.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pisno pooblastilo s strani
ponudnika, ki ga zastopa.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 11. 2004
ob 16. uri, Občina Medvode.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2004.
Občina Medvode
Ob-28848/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni
stanovanjski sklad Občine Slovenske Konjice, kontaktna oseba: Boštjan Tašner, Stari trg
29, 3210 3210 Slovenske Konjice, Slovenija,
tel. 03/759-27-16, faks 03/575-47-67, elektronska pošta: bostjan.tasne@volja.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Javni stanovanjski sklad Občine Slovenske Konjice, kontaktna oseba:
Boštjan Tašner, Mestni trg 12, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija, tel. 03/759-27-16,
faks 03/575-47-67, elektronska pošta: bostjan.tasner@volja.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: avni stanovanjski sklad Občine
Slovenske Konjice, kontaktna oseba: Boštjan Tašner, Mestni trg 12, 3210 Slovenske
Konjice, Slovenija, tel. 03/759-27-16, faks
03/575-47-67, elektronska pošta: bostjan.
tasner@volja.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: avni stanovanjski sklad Občine Slovenske Konjice,
kontaktna oseba: Boštjan Tašner, Mestni trg
12, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija, tel.
03/759-27-16, faks 03/575-47-67, elektronska pošta: bostjan.tasner@volja.net.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: ELKO 2004/2.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava ekstra lahkega kurilnega olja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: FCO kotlovnice, Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje, Loče.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ca.
760.000 l ekstra lahkega kurilnega olja v obdobju od novembra 2004 do oktobra 2005.
Količina je približna, dobava se bo vršila
sukcesivno skladno s potrebami naročnika.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 11. 2004, konec
31. 10. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ponudnik mora za resnost ponudbe
predložiti ﬁnančno zavarovanje v višini 1%
razpisane vrednosti z veljavnostjo do 30. 11.
2004,
– ponudnik mora predložiti izjavo banke,
da bo dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene
vrednosti za ves čas trajanja pogodbe (12
mesecev).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ponudnik
mora nuditi plačilni rok 60 dni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
2. da ima potrebno veljavno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
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4. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni bil
uveden katerekoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
6. da ni kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane;
7. izjavo da ni dal zavajajoče podatke.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. BON 1 in 2 ali BON 3, ki jih izdaja
AJPES ali Podatke iz bilance uspeha in Podatke iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojni
davčni urad in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta
v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON 2
ali BON 3); dokumenti ne smejo biti starejši
od 30 dni;
2. da nudi 60-dnevni plačilni rok po izstavitvi fakture.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je v zadnjih treh letih dobavil blago
najmanj za 10 pogodbenih partnerjev;
2. da zagotavlja zahtevane letne količine
ekstra lahkega kurilnega olja;
3. da bo dostava ekstra lahkega kurilnega olja do kotlovnic naročnika – razloženo;
4. da zagotavlja kontrolo kakovosti.
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: 22. 11. 2004,
cena: 2.500 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun pri
pri UJP Žalec 01314-6520971396.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 11. 2004, do
10.45, Javni stanovanjski sklad Občine Slovenske Konjice, Mestni trg 12, 3210 Slovenske Konjice.
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: člani komisije in osebe
ponudnikov, ki predložijo pisno pooblastilo
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 11. 2004
ob 11. uri, Javni stanovanjski sklad Občine
Slovenske Konjice, Mestni trg 12, 3210 Slovenske Konjice.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 10. 2004.
Javni stanovanjski sklad
Občine Slovenske Konjice

Ob-28911/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, faks 02/33-11-533.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
farmacevtske surovine in radiofarmaki.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
da.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 3. 2005 in/ali konec
31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v II.
fazi bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT ter izjava banke za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 75 dni od datuma prevzema blaga.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo ugotavljal minimalno
zahtevano pravno-statusno, ekonomsko in
ﬁnančno ter tehnično sposobnost prijaviteljev na osnovi predloženih dokumentov, podatkov in dokazil navedenih v točkah III.2.1.1), III.2.1.2) in III.2.1.3).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da ima potrdilo Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke pri Ministrstvu
za zdravje RS, o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov – promet z
medicinskimi pripomočki na debelo;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da ima potrdilo sodišča, da proti prijavitelju ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali, da
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilna odločbe; potrdilo ne sme biti
starejše od 60 dni na dan določen za predložitev prijav;
5. izjava prijavitelja, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane;
6. potrdili, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni:
6.1 davčni urad in
6.2 carinski urad;
potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev prijav.
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III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
7. da je predložil BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi prijaviteljev transakcijski račun,
da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za prijavitelje, ki ne predložijo obrazca
BON-2); dokumenti ne smejo biti starejši od
30 dni na dan določen za predložitev prijav.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8. da zagotavlja razpisane vrste in količine blaga na katerega se prijavlja;
9. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, ki so opredeljene
v speciﬁkaciji zahtev naročnika;
10. da bo dostava ddp Splošna bolnišnica Maribor – razloženo in poskrbljeno za
odvoz celotne embalaže, ki je predmet dostave blaga;
11. da bo dobavni rok največ 2 dni ter da
bo po vsakem posameznem naročilu
dobavljena celotna količina naročenega
blaga;
12. da bo imel blago, ki bo predmet pogodbe, na zalogi v svojem skladišču;
13. da zagotavlja, da je pridobitev blaga
in promet z blagom v skladu z zakonom o
zdravilih in medicinskih pripomočkih.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 30. 11. 2004.
Cena: 9.600 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno pri
skupini za javna naročila (zgradba oskrbe in
vzdrževanja), vsak delovni dan med 11. in
13. uro, ali po pošti ob predhodni predložitvi
potrdila o plačilu razpisne dokumentacije,
faks 02/33-11-533. Razpisno dokumentacijo
je potrebno vplačati na podračun EZR št.
01100-6030278185, s pripisom za RD: Farmacevtske surovine in radiofarmaki.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 11. 2004.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 28. 12. 2004.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pripombe na zapisnik
bodo lahko dajali le tisti predstavniki ponudnikov, ki bodo pooblaščeni za zastopanje
ponudnika, za kar bodo predložili pisno pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: predvideno
28. 1. 2005 ob 12. uri; v pisarni vodje nabave medicinskega zdravstvenega potrošnega materiala, Monika Lepoša, univ. dipl.
ekon. (zgradba Uprave).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena letna vrednost naročila je 110,000.000 SIT z
DDV.
Naročnik bo to javno naročilo oddal na
podlagi drugega odstavka 19. člena Zakona
o javnih naročilih ZJN-1.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 10. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 091-9-3/2004
Ob-28912/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, kontaktna oseba: Andreja Žagar, Vrazov trg
002, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/
543-77-11, faks +386/1/543-77-26, elektronska pošta: andreja.zagar@mf.uni-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za biokemijo, kontaktna oseba: prof. dr. Marija Žakelj Mavrič
(sklop A), prof. dr. Matjaž Zorko (sklop B),
Inštitut za biokemijo, Lipičeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. prof. dr. Marija Žakelj
Mavrič: +386/1/543-76-45, prof. dr. Matjaž
Zorko: +386/1/543-76-43, faks +386/1/
543-76-41, elektronska pošta: marija.zakeljmavric@mf.uni-lj.si, zorko@mf.uni-lj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
oprema za analizo proteinov:
– sklop A) sistem za dvodimenzionalno
elektroforezo,
– sklop B) spektroﬂuorimeter.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta, Inštitut za biokemijo,
Lipičeva 2, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, oba sklopa.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 tednov od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 60 dni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo pristojnega davčnega urada, da ponudnik ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno;
3. lastna pisna izjava ponudnika, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ter potrdilo Ministrstva za pravosodje RS, da
ponudnik ni bil zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen;
4. potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije, ali da ni nehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe, potrdilo ne sme biti starejše več
kot 60 dni na dan oddaje ponudbe na razpis;
5. potrdili, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
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do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni: a) davčni urad in b) carinska uprava;
potrdili ne smeta biti starejši več kot 30 dni
na dan oddaje ponudbe na razpis.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. BON 2 ali potrdilo banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2);
dokumenti ne smejo biti starejši več kot 30
dni na dan oddaje ponudbe na razpis.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. lastna pisna izjava, da nudi 60 dnevni
plačilni rok po prevzemu in preizkusu delovanja opreme;
2. lastna pisna izjava, da lastnosti ponujene opreme v celoti ustrezajo zahtevanim
lastnostim, ki so opredeljene v razpisni dokumentaciji;
3. lastna pisna izjava, da bo ponujeno
opremo dobavil najkasneje v 6 tednih po
podpisu pogodbe;
4. lastna pisna izjava, da zagotavlja servis za ponujeno opremo in njene sestavne
dele še najmanj 5 let po začetku delovanja;
5. lastna pisna izjava, da zagotavlja za
ponujeno opremo najmanj 12 mesečno garancijo.
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:
Sklop A) sistem za dvodimenzionalno
elektroforezo:
1. cena,
2. dodatna tehnična lastnost,
3. odzivni čas serviserja,
4. garancijska doba.
Sklop B) spektroﬂuorimeter:
1. cena,
2. dodatna tehnična lastnost,
3. reference ponudnika,
4. garancijska doba.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 12. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 12. 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: 4. 3. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 12. 2004
ob 12. uri; Univerza v Ljubljani, Medicinska
fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: razpisno dokumentacijo dobijo ponudniki po predhodni
pisni najavi na naslovu naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2004.
Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta

Stran

7352 /

Št.

116-117 / 29. 10. 2004

Ob-28917/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-10, faks
02/449-23-79.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) 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: službena obleka za leto
2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izbor dobavitelja službene obleke po meri
za leto 2005.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Poštno skladišče Maribor, Zagrebška 106, Maribor.
Šifra NUTS: EO 38.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
18.00.00.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– letna jakna: 1.070 kosov,
– letne hlače: 1.470 kosov,
– letne kratko-dolge hlače: 1.660 kosov,
– letno krilo: 4 kosi,
– letna kapa: 1.040 kosov,
– bunda z jopo: 1.540 kosov,
– zimske hlače: 1.880 kosov,
– zimsko krilo: (po potrebah naročnika),
– nepremočljive hlače z naramnicami:
880 kosov,
– zimska kapa: 1.000 kosov.
Količine so okvirne in lahko odstopajo.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe (v višini 1,000.000 SIT), bančna garancija za
dobro izvedbo posla (v višini 10% pogodbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi sume storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi v RS,
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– da je tehnično in kadrovsko izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 15. 2.
2005,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
dobavil blago v roku iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni skupaj,
– ponudnik v letu 2003 ni smel imeti čistih prihodkov manjših od mnokokratnika 3
ponudbene vrednosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: rezultati testiranja blaga.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 101/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 12. 2004.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter davčno številko, posredujete
po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane
ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 12. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 2. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 12. 2004
ob 11. uri; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 10. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-28918/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-10, faks
02/449-23-79.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.

I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izbor dobavitelja polo majic, puloverjev,
šalov in nogavic za leto 2005.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Poštno skladišče Maribor, Zagrebška 106, Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– letna polo majica – kratek rokav: 4.925
kosov,
– letna polo majica – dolgi rokav: 1.970
kosov,
– zimska polo majica: 5.950 kosov,
– puloverji: 1.400 kosov,
– šali: 1.510 kosov,
– nogavice: 13.720 parov.
Količine so okvirne in lahko odstopajo.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe (v višini 1,000.000 SIT), bančna garancija za
dobro izvedbo posla (v višini 10% pogodbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi sume storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 15. 2.
2005,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
dobavil blago v roku iz razpisne dokumentacije.
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III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni skupaj,
– ponudnik v letu 2003 ni smel imeti čistih prihodkov manjših od mnokokratnika 3
ponudbene vrednosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: rezultati testiranja blaga.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo.
(A) Najnižja cena po vrsti blaga.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 100/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 12. 2004.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter davčno številko, posredujete
po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane
ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 12. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 2. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 12. 2004
ob 12. uri; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik bo
izbiral najugodnejšega ponudnika po posameznih vrstah blaga.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 10. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Ob-28920/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Gorenjske lekarne, kontaktna oseba: Barbara
Rems, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj,
Slovenija,
tel.
04/201-61-02,
faks
04/201-61-10, elektronska pošta: barbara.
rems@gorenjske-lekarne.si, internetni naslov: www.gorenjske-lekarne.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža opreme za Lekarno
Žiri.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Žiri.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža opreme za lekarno Žiri v skladu
z razpisno dokumentacijo in izvedbenim
projektom notranje opreme.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe in/ali konec 45 dni od sklenitve pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica z menično izjavo v višini 10% ponudbene vrednosti za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila se
izvajajo v 60 dneh po uradnem prejemu s
strani pooblaščenega inženiringa potrjene
situacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: vsi registrski listi iz sodnega registra
(dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb). Samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list DURS. Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen na
osnovi sodne odločbe. Potrdilo izda Okrožno sodišče. Potrdilo sodišča ne sme biti
starejše od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. Potrdilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali
da ni prenehal poslovati na osnovi sodne
odločbe. Potrdilo izda Okrožno sodišče. Potrdilo sodišča ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb. Potrdilo pristojnega davčnega organa RS, da ima ponudnik poravnane davke in prispevke, določene z zakonom. Potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: za gospodarske
družbe: obrazec BON-2 in mnenje oziroma
izkazi poslovnih bank pri katerih ima odprte
transakcijske račune, o boniteti in plačilni
disciplini in sposobnosti ponudnika v zadnjih
6 mesecih, za samostojne podjetnike: podatki iz bilance uspeha in bilance stanja za
zadnje poslovno leto, ki jih potrdi pristojni
DURS ter potrdilo banke, ki vodi ponudnikov
transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran, revizijsko poročilo,
če ga za ponudnika predpisuje Zakon o gospodarskih družbah. Dokumenti ne smejo
biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: spisek referenc, to je najvažnejših opravljenih dobav in montaž opreme, v
katerih se opravlja dejavnost nabave, izdelave in izdaje zdravil, v zadnjih petih letih.
Obrazcu morajo biti priložena potrdila o kvalitetno izvedeni dobavi in montaži opreme, v
skladu s pogodbenimi določili naročnika, ki
ga ponudnik v obrazcu navaja. Veljavna so
samo potrdila z originalnim žigom naročnika. Seznam zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe
in odgovorni za nadzor kakovosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
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1. ponudbena cena,
2. reference,
3. rok izvedbe,
4. garancijski rok.
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 24. 11. 2004.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo razpisne
dokumentacije se nakaže na na podračun
UJP št. 01252-6030274811 pred dvigom
razpisne dokumentacije. Pri dvigu razpisne
dokumentacije se mora prevzemnik razpisne dokumentacije izkazati z dokumentom
iz katerega je razvidno plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 11. 2004
ob 12. uri; Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj, v sejni sobi.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 10. 2004.
Gorenjske lekarne
Št. 122/04
Ob-28927/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Vodmat, kontaktna oseba: Radmila Bosnić, Korytkova 24, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/52-07-100, faks 01/52-07-110, elektronska pošta: vrtec-vodmat@guest.arnes.
si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Vrtec Vodmat, kontaktna
oseba: Radmila Bosnić, vsak delovni dan
med 9. in 10. uro, tel. 01/520-71-04, Korytkova 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/520-71-04, faks 01/520-71-10, elektronska pošta: vrtec-vodmat@guest.arnes.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Vrtec Vodmat, kontaktna oseba:
Suzana Mlakar, vsak delovni dan med 8. in
12. uro, po predhodni najavi, s potrdilom o
vplačilu, Korytkova 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/52-07-100, faks 01/52-07-110,
elektronska pošta: vrtec-vodmat@guest.arnes.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Vrtec Šentvid, kontaktna oseba: ponudbe sprejema
Suzana Mlakar, vsak delovni dan med 8. in
12. uro, do vključno 25. 11. 2004 do 12. ure,
Korytkova 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/52-07-100, faks 01/52-07-110, elektronska pošta: vrtec-vodmat@guest.arnes.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna nabava prehrambenega blaga.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vrtec Vodmat, Korytkova 24, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
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Sklop št. 1
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: 26446 l in
2058 kg.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: 5618 kg.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: perutninsko meso, izdelki
iz perutninskega mesa in jajca.
3) Obseg ali količina: 2662 kg in
9200 kom.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: ribe in konzervirane ribe.
3) Obseg ali količina: 900 kg.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: zelenjava in suhe stročnice.
3) Obseg ali količina: 16241 kg.
Sklop št. 6
2) Kratek opis: sveže in suho sadje.
3) Obseg ali količina: 15998 kg.
Sklop št. 7
2) Kratek opis: zamrznjena zelenjava in
zamrznjeno sadje.
3) Obseg ali količina: 2438 kg.
Sklop št. 8
2) Kratek opis: konzervirana zelenjava in
konzervirano sadje.
3) Obseg ali količina: 3119 kg.
Sklop št. 9
2) Kratek opis: sadni nektarji, sokovi in
sirupi.
3) Obseg ali količina: 11324 l.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: žita in mlevski izdelki.
3) Obseg ali količina: 1862 kg.
Sklop št. 11
2) Kratek opis: testenine, zamrznjeni izdelki iz testa, kruhi in pečena pekovska peciva.
3) Obseg ali količina: 12700 kg.
Sklop št. 12
2) Kratek opis: slaščičarski izdelki in keksi.
3) Obseg ali količina: 1664 kg.
Sklop št. 13
2) Kratek opis: kakavovi izdelki, pudingi,
čaji in začimbe.
3) Obseg ali količina: 575 kg in 85 l.
Sklop št. 14
2) Kratek opis: ostalo prehrambeno blago.
3) Obseg ali količina: 2793 kg in 381 l.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prehrambeno blago, količine navedene po sklopih.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005 in/ali konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe in za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
skladno z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna RS (za ponudbe nad 30 mio SIT).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: javno
naročilo se ﬁnancira v skladu z Zakonom o
javnih zavodih.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za dobo 24 mesecev.
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: ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, ter da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež ali da ima ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnane dajatve, ki bi jih moral
poravnati v Republiki Sloveniji;
– da predloži pravilno ponudbo najmanj
za en sklop prehrambenega blaga ter da
ponudba zajema vse artikle v posameznem
sklopu;
– da ponudnik izpolnjuje vse z zakonom
predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi;
– da ponudnik ni predložil zavajajočih
podatkov o izpolnjevanju pogojev;
– da so ponudbene cene ﬁksne najmanj
šest mesecev od datuma sklenitve pogodbe;
– da je plačilni rok naveden v ponudbi
najmanj 30 dni od dneva izstavitve računa,
ki je izstavljen po opravljeni dobavi;
– da predloži vsa zahtevana dokazila za
pravilnost ponudbe;
– da izstavlja zbirne račune vsakih 15
dni;
– da ponudnik, ki uveljavlja pravico do
pavšalnega nadomestila vstopnega davka
na dodano vrednost obrazcu predračuna,
predloži dovoljenje za uveljavljanje pravice
izdano s strani pristojnega davčnega urada.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo pristojnega organa o registraciji ponudnika za dejavnost, v katero sodi
izvajanje javnega naročila;
– dokazilo ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– izjava, da proti ponudniku ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, ter da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
– odločba o registraciji objekta pri VURS
za ponudnike, ki so proizvajalci živil živalskega izvora;
– izjave ponudnika o stanju na dan oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo, da ima
ponudnik na dan priprave ponudbe poravnane davke in prispevke v skladu z zakonom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za opravljanje dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila;
– navedba tehnične opreme in izjava ponudnika, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi;

– seznam najvažnejših opravljenih dobav s področja predmeta javnega naročila v
zadnjih treh letih z najmanj tremi strokovnimi
priporočili ali izjavami ponudnika v prilogi;
– izjava o kakovosti in zdravstveno – higienski neoporečnosti blaga z lastno izjavo
ponudnika, da posluje skladno z načeli
HACCP sistema;
– izjava – navedba ključnega tehničnega
osebja in drugih strokovnih delavcev ponudnika, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe
in nadzor kakovosti.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
najmanj 1; največ 14.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– najnižja cena,
– ﬁksnost ponudbenih cen,
– plačilni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 11. 2004.
Cena: 18.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun EZR
naročnika 01261-6030636665, sklic na št.
29213.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 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: odpiranje ponudb je javno, prisotni so lahko vsi zainteresirani.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 11. 2004
ob 10. uri; Vrtec Vodmat, Korytkova 24,
Ljubljana, pedagoška soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 10. 2004.
Vrtec Vodmat
Ob-28980/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Črnomelj, kontaktna oseba: Vinko Kunič, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, Slovenija, tel. 07/306-11-00, faks 07/306-11-30,
elektronska pošta: obcina.crnomelj@siol.
net, internetni naslov: http://www.crnomelj.
si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 352-05-18/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava hidravlične stiskalnice za odpadke in treh vodotesnih zabojnikov prostornine 28-30 m3.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Črnomelj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:

II.2.1) Celotna količina ali obseg: nabava
in
dostava
stiskalnice,
kapacitete
40000 m3/leto za stiskanje odpadkov v razmerju 1:5 z vso strojno in električno opremo
in treh vodotesnih zabojnikov kapacittete
28-30 m3 s hidravličnim sistemom za premik
zabojnikov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 30. 11. 2004 in/ali konec
31. 3. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
po mesečnih situacijah po dejanskih količinah in enotnih cenah v roku 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: splošni pogoji po 41. do 43 ZJN ter
v skladu s pogoji razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu s pogoji razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu s pogoji razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu s pogoji razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: EZR št.
01217-0100015850, s pripisom: Za razpisno
dokumentacijo: Stiskalnica za odpadke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 11. 2004, do
8.30.
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: 25. 11. 2004
ob 10. uri; Črnomelj, Trg svobode 3.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2004.
Občina Črnomelj
Ob-28986/04
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 osebnih avtomobilov – karavan.
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:
34.11.10.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: 3 kosi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: obvezni
minimalni plačilni rok je 30 dni po podpisu
prevzemnega zapisnika za vozilo.
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 059/2004.
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 059/2004.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public Procurement pod oznako Javno naročilo RTV 059/2004.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 059/2004-EODP/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 11. 2004.
Pogoji in način plačila: spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, je brezplačna.
Razpisna dokumentacija v pisni obliki 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. Spletna verzija razpisne
dokumentacije, pridobljna preko interneta,
pa je brezplačna. Način plačila je negotovinski, na podračun EZR pri UJP Ljubljana,
Dunajska
25,
št.
podračuna:
01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 059/2004-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 11. 2004 ob
8. uri.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 1. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 11. 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.4) Dodatne informacije: javno naročilo
vsebuje tudi zamenjavo starega vozila naročnika po sistemu: »nakup staro za novo«.
Tako bo moral izbrani ponudnik pri navedbi
končne ponudbe upoštevati tudi dejstvo, da
bo od naročnika prejel staro vozilo. Vse informacije se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 10. 2004.
Javni zavod RTV Slovenija
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Ob-29015/04
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: Octavio Figueroa, Trubarjeva 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-41-400, faks
01/24-41-447, elektronska pošta: Sonja.stramec@ivz-rs.si, Octavio.ﬁgueroa@ivz-rs.si,
internetni naslov: www.gov.si/ivz.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Inštitut za varovanje zdravja
RS, kontaktna oseba: Octavio Figueroa,
Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/24-41-400, faks 01/24-41-447, elektronska pošta: Sonja.stramec@ivz-rs.si, Octavio.ﬁgueroa@ivz-rs.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Inštitut za varovanje zdravja RS,
kontaktna oseba: Rozenka Radelj, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/24-41-432, faks 01/24-41-447, elektronska pošta: Rozenka.radelj@ivz-rs.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Inštitut za
varovanje zdravja RS, kontaktna oseba: Rozenka Radelj, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/24-41-432,
faks
01/24-41-447, elektronska pošta: Rozenka.
radelj@ivz-rs.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 800-037-105/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava računalniške opreme.
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: namizna računalniška oprema,
– sklop 2: mrežna oprema,
– sklop 3: mrežni operacijski sistemi za
strežnike.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančna zavarovanja bodo določena v II. fazi
postopka.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v roku 60
dni od prejema računa za opremo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo pristojnega sodišča in ministrstva, da prijavitelj ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– registracijo podjetja ali redni izpis iz
sodnega registra za dejavnost, katere predmet je razpis;
– samostojni podjetniki predložijo overjeno potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu (t.i. priglasitveni list).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek (podjetja predložijo potrdila pristojnega okrožnega sodišča, gospodarski oddelek, sodni register, samostojni
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podjetniki pa predložijo potrdila, da so še
vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov
pri izpostavi Davčnega urada);
– podatke o ﬁnančnem stanju podjetja:
BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2003
(dokument na dan odpiranja ponudb ne sme
biti starejši od 3 mesecev!).
Opozorilo: prijavljitelj mora v prijavi predložiti BON-1/P in ne more kot nadomestilo le
tega predložiti BON-1 (pozornost pri naročanju bonitete poslovanja pri APP).
Samostojni podjetniki predložijo davčno
napoved za leto 2003, potrjeno s strani pristojne izpostave DURS, ter potrdilo banke o
stanju na transakcijskem računu za zadnje
tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem prijav.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 11. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
01100-6030926242, sklic: 803.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 11. 2004 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 23. 11. 2004.
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: v I. fazi ne bo javnega
odpiranja.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2004.
Inštitut za varovanje zdravja RS
Ob-29103/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica, kontaktna oseba: Suzana Dolar, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj
Gradec, Slovenija, tel. 02/88-23-400, faks
02/88-23-411.
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: 6/2004.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
računalniški tomograf (CT aparat) – 16
rezinski.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, oddelek za radiologijo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: računalniški tomograf (CT aparat) – 16 rezinski
– 1 kos.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 100 od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija:
– za resnost ponudbe v višini 12,000.000
SIT,
– za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 20,000.000 SIT,
– za odpravo napak v garancijskem obdobju v višini 25,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
12 enakih mesečnih obrokih, plačilo
1. obroka 30 dni po uspešno končani montaži in primopredaji opreme.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ZJN-1-UPB1: 42. člen, prvi odstavek,
točke: 1., 2. in 3. Pod točko 2. mora ponudnik predložiti Potrdilo o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov ter četrti odstavek, točke: 1., 2. in 3.
Podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ZJN-1-UPB1:
42.a člen, prvi odstavek, točka 1.: BON-1/P;
za tuje ponudnike pa izvlečki iz revidiranih
letnih bilanc.
Podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ZJN-1-UPB1: 42.a člen, drugi
odstavek, točka 2.: a) in g).
Podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 104/2004, Ob-25123/04 z dne
24. 9. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 90 točk,
2. tehnične prednosti opreme – 10 točk,
3. skupno možno število točk – 100.
Podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 6/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 11. 2004.
Cena: 10.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati pred dvigom razpisne dokumentacije
na
transakcijski
račun
št.:
01100-6030278961. Potrdilo o plačilu pošljite po faksu 02/88-23-411 s pripisom točnega naslova in davčne številke za pošiljanje razpisne dokumentacije po pošti ali tudi
elektronsko (E-naslov).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.

IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 11. 2004
ob 13. uri; Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, uprava – sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 10. 2004.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Ob-29112/04
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.
04/58-68-248, faks 04/58-68-401, elektronska pošta: Primoz.reskovac@sb-je.si, internetni naslov: www.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.
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:
nakup operacijskega mobilnega RTG
aparata (C-lok).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: operacijska dvorana
Splošne bolnišnice Jesenice.
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.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: da bo izvedel predmet javnega naročila najkasneje v roku 4 tednov po podpisu
pogodbe.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančno garancijo za resnost ponudbe, izjava banke, da bo ponudnik dobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo, za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: nudenje
vsaj 90-dnevnega plačilnega roka po izvršeni primopredaji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe, da mu v zadnjih 5 letih pred
objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
mu je prepovedano opravljanje dejavnosti,
ki je predmet opravljanja dejavnosti, da ima
poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve, ali poslovne obveznosti, v
skladu s predpisi, da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, da ni bilo, oziroma ne poteka kazenski
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postopek proti ponudniku zaradi podkupovanja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: da bo aparat nov in ne rabljen,
ter da bo ustrezal vsem tehničnim opisom,
oziroma kriterijem, da bo dobavljen aparat
ustrezal vsem standardom in atestom, ki so
obvezni za to vrsto blaga v RS, ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. ponujena cena – 20 točk,
2. garancijski rok – 20 točk,
3. plačilni pogoji – 15 točk,
4. cena servisne ure – 10 točk,
5. stroški rednega vzdrževanja za dobo
5 let – 10 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 12. 2004.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
znesek nakazati na TRR 01100-6030277215,
s pripisom na razpisno dokumentacijo –
C – lok.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 12. 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 7. 3. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ponudniki s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 12. 2004
ob 12. uri; Cesta maršala Tita 112, 4270
Jesenice, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 10. 2004.
Splošna bolnišnica Jesenice
Ob-29123/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Ivana Cankarja, kontaktna
oseba: Vinko Bizjak, Lošca 1, 1360 Vrhnika,
Slovenija,
tel.
01/750-68-76,
faks
01/750-68-80, elektronska pošta: vinko.bizjak@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis, predmet javnega naročila:
živila in material za prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Ivana
Cankarja, Lošca 1, Vrhnika.

Št.

116-117 / 29. 10. 2004 /

II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupine
blaga:
– sklop 1: meso in mesni izdelki,
– sklop 2: perutninsko meso in izdelki,
– sklop 3: jajca,
– sklop 4: zamrznjene ribe,
– sklop 5: mleko in mlečni izdelki,
– sklop 6: kruh, pekovski izdelki in slaščice,
– sklop 7: zamrznjeni izdelki iz testa,
– sklop 8: žita in mlevski izdelki,
– sklop 9: sveže sadje in zelenjava,
– sklop 10: konzervirano sadje in zelenjava,
– sklop 11: zamrznjeno sadje in zelenjava,
– sklop 12: sadni sokovi in sirupi,
– sklop 13: splošno prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005 in konec
31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1.1) 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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 22. 11. 2004 do
11. ure.
Cena: 15.000 SIT + DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR Osnovne
šole
Ivana
Cankarja
Vrhnika
št.
01340-6030686920.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 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: za celotni čas trajanja pogodbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 11. 2004
ob 12.30, Osnovna šola Ivana Cankarja,
Lošca 1, Vrhnika.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je potencialnim ponudnikom na
vpogled v tajništvu Osnovne šole Ivana
Cankarja Vrhnika do roka za oddajo ponudbe.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 10. 2004.
Osnovna šola Ivana Cankarja
Št. 48/37
Ob-29124/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba:
Ivan Erklavec, Povšetova 6, 1104 Ljubljana,
Slovenija, tel. 477-97-11, faks 477-97-13,
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elektronska pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov: http://www.holdingljubljana.
si/snaga/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Snaga Javno podjetje d.o.o.,
kontaktna oseba: Olga Okorn, soba 114,
I. nadstropje, Povšetova 6, 1104 Ljubljana,
Slovenija, tel. 477-96-28, faks 477-97-13,
elektronska pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov: http://www.holdingljubjana.
si/snaga/.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Snaga Javno
podjetje d.o.o., kontaktna oseba: tajništvo
podjetja, Marjeta Bambič, soba 118, I. nadstropje, Povšetova 6, 1104 Ljubljana, Slovenija, tel. 477-96-20, faks 477-97-13, elektronska
pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov:
http://www.holdingljubljana.si/snaga/.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR B 1/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je dobava osebne varovalne opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Snaga, d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: osebna varovalna oprema – splošno.
3) Obseg ali količina: razvidno v razpisni
dokumentaciji.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: delovna oblačila TIP Snaga.
3) Obseg ali količina: razvidno v razpisni
dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
22,000.000 SIT (brez DDV).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: sukcesivno v letu 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini najmanj 5% od ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po pogodbi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno in razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
Merila so za oba sklopa javnega naročila
enaka:
1. cena brez DDV: 60%,
2. plačilni pogoji: 20%,
3. dobavni rok: 20%.
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V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR B 1/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 11. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Novi Ljubljanski banki d.d.
številka 02924-0020286671 oziroma na blagajni podjetja Snaga d.o.o., Povšetova ulica
6, 1000 Ljubljana, med 8. in 9.30 in med 10.
in 13. uro, s pripisom JR B 1/05 in identiﬁkacijske številke za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: na odpiranju ponudb lahko sodelujejo predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki bodo svoja pooblastila
oddali komisiji pred odpiranjem.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 11. 2004
ob 9. uri, Snaga, d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana, v sejni sobi št. 200, II. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 10. 2004.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Ob-29139/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec dr. France Prešeren, kontaktna oseba:
Bartol Irma, Erjavčeva c. 29, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/241-26-20,
faks
01/241-26-30, elektronska pošta: irma.bartol@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago po sklopih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vrtec dr. France Prešeren, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da, ponudbe
se lahko predložijo za: en sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupine
blaga:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. perutninsko meso, izdelki iz perutninskega mesa in jajca,
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4. ribe in konzervirane ribe,
5. zelenjava in suhe stročnice,
6. jabolka,
7. hruške,
8. ostalo sveže in suho sadje,
9. zamrznjena zelenjava in zamrznjeno
sadje,
10. konzervirana zelenjava in konzervirano sadje,
11. sadni sokovi in sirupi,
12. žita in mlevski izdelki,
13. testenine,
14. hitro zamrznjeni izdelki iz testa,
15. kruh in pečeno pekovsko pecivo,
16. slaščičarski izdelki in keksi,
17. kakavovi izdelki, pudingi, čaji in začimbe,
18. riž in kaše,
19. splošno prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 1. 2005, konec 31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za zavarovanje resnosti ponudbe (če je po zakonu obvezna);
– izjava ponudnika o predložitvi bančne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (če je po zakonu obvezna).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo pristojnega organa o registraciji ponudnika za dejavnost, v katero sodi
izvajanje javnega naročila;
– izjava, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, ter da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
– izjava, da ponudniku 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;
– izjava ponudnika o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za opravljanje dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila;
– izjava ponudnika, da je seznanjen z
navodili za izdelavo ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila za ugotavljanje ﬁnančne sposobnosti ponudnika (BON 1/p in BON 2 za
gospodarske družbe, BON 1/sp za samostojne podjetnike in katastrski dohodek za
kmete);
– izjava ponudnika, da ima na dan priprave ponudbe poravnane vse obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu z zakonom;
– potrdilo, da ima ponudnik na dan priprave ponudbe poravnane davke in prispevke v skladu z zakonom;
– izjave ponudnika o stanju na dan oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o vrednosti ponudbe;
– izjava ponudnika o plačilnih pogojih;
– izjava ponudnika o ﬁksnosti ponudbenih cen;
– navedba tehnične opreme in izjava ponudnika, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi;
– seznam najvažnejših opravljenih dobav s področja predmeta javnega naročila v
zadnjih treh letih, z najmanj tremi strokovni-

mi priporočili ali kopijami sklenjenih pogodb
v prilogi;
– izjava o kakovosti in zdravstveno – higienski neoporečnosti blaga;
– navedba ključnega tehničnega osebja
in drugih strokovnih delavcev ponudnika, ki
bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in nadzor kakovosti;
– izjava ponudnika, da je pod stalnim
nadzorstvom pristojnih inšpekcijskih služb;
– odločba o registraciji objekta pri Veterinarski upravi Republike Slovenije;
– izjava ponudnikov, ki niso proizvajalci
živil živalskega izvora in ponudniki drugih
živil, katera vsebujejo surovine živalskega
izvora;
– izjava ponudnika, da sprejema pogoje
razpisa;
– izjava ponudnika v zvezi z razpisno dokumentacijo;
– izjava ponudnika o seznanjanju naročnika o akcijah, novostih in predstavitvi ponujenih izdelkov;
– ostale izjave ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 30. 11. 2004,
cena: 18.000 SIT z DDV pred dvigom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
naročnika št. 01261 6000000573, odprt pri
UJP Ljubljana, s pripisom za razpis živila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 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: 3 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 12. 2004
ob 8. uri, Pedagoška soba vrtca dr. France
Prešeren, Erjavčeva c. 29, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 10. 2004.
Vrtec dr. France Prešeren
Ob-29140/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola XIV. divizije Senovo, kontaktna oseba: Vinko Hostar, Trg XIV. divzije 3,
8281 Senovo, Slovenija, tel. 07/488-19-03,
faks 07/488-19-11, elektronska pošta: os.senovo@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil po posameznih
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sklopih za potrebe šolske kuhinje za leto
2005.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kuhinja Osnovne šole
Senovo.
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: za razpisano obdobje:
1. meso in mesni izdelki,
2. perutninsko meso in izdelki,
3. ribe,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. kruh, pekovski in slaščičarski izdelki,
6. testenine in zmrznjeni izdelki iz testa,
7. sadje in zelenjava,
8. ostalo prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005, konec 31. 12.
2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 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: ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovnega 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;
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati
dejavosti, ki ga izda pristojni davčni urad, če
je registriran pri davčnem uradu;
2. potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne
sodne, upravne ali druge evidence oziroma
lastno izjavo, da po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
4. potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence;
5. potrdilo, da je poravnal davke in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: dokazila in način predložitve so
navedena v razpisni dokumentaciji.
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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: 26. 11. 2004,
cena: 7.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu
na račun: 01254-6030658736; sklic: 00 125,
je potrebno predložiti ob prevzemu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 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. 12. 2004.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 11. 2004
ob 10. uri, OŠ Senovo.
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: 25. 10. 2004.
Osnovna šola XIV. divizije Senovo
Ob-29148/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Antona Martina Slomška,
kontaktna oseba: Barbara Širok, Pod Hruševco 33, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel.
01/755-80-50, faks 01/755-80-61, elektronska pošta: os.ams-Vrhnika@guest.arnes.
si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: živila in material za prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Antona
Martina Slomška, Pod Hruševco 33, 1360
Vrhnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope : da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupine
blaga:
– sklop 1: meso in mesni izdelki,
– sklop 2: perutninsko meso in izdelki,
– sklop 3: jajca,
– sklop 4: zamrznjene ribe,
– sklop 5: mleko in mlečni izdelki,
– sklop 6: kruh, pekovski izdelki in slaščice,
– sklop 7: zmrznjeni izdelki iz testa,
– sklop 8: žita in mlevski izdelki,
– sklop 9: sveže sadje in zelenjava,
– sklop 10: konzervirano sadje in zelenjava,
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– sklop 11: zamrznjeno sadje in zelenjava,
– sklop 12: sadni sokovi in sirupi,
– sklop 13: splošno prehrambeno blago,
– sklop 14: čistila,
– sklop 15: ostali izdelki za čiščenje,
– sklop 16: papirna galanterija,
– sklop 17: PVC vrečke.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005 in konec
31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1.1) 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
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 22. 11. 2004 do
11. ure.
Cena: 15.000 SIT + DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR Osnovne
šole Antona Martina Slomška Vrhnika - št.
01340-6030723780.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 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: za celotni čas trajanja pogodbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 11. 2004
ob 10. uri, Osnovna šola Antona Martina
Slomška, Pod Hruševco 33, 1360 Vrhnika.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je potencialnim ponudnikom na
vpogled v tajništvu Osnovne šole Antona
Martina Slomška do roka za oddajo ponudbe.
I.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 10. 2004.
Osnovna šola Antona Martina Slomška
Ob-29151/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, faks 02/331-15-33.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
strokovna literatura – dobava tuje periodike.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Maribor.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPA – 22.1
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: začetek 1. 1. 2005 in/ali konec
31. 12. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 75 dnevni plačilni rok po prevzemu blaga.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo ugotavljal minimalno
zahtevano pravno-statusno, ekonomsko in
ﬁnančno, ter tehnično usposobljenost in
sposobnost ponudnikov na osnovi predloženih dokumentov, podatkov in dokazil navedenih v točkah III.2.1.1), III.2.1.2), in III.2.1.3).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo pristojnega davčnega urada, da ponudnik ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. izjava ponudnika, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni vpisan v
kazensko evidenco zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
3. potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden stečajni postopek, postopek likvidacije ali prisilne poravnave ali da ni nehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 60
dni na dan določen za predložitev ponudb;
4. izjava ponudnika, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
5. potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdaja pristojni davčni urad; potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni na dan določen za predložitev ponudb;
6. 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);
dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev ponudb;
7. izjava o plačilnih pogojih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8. izjava, da zagotavlja 100% razpisanih
vrst in količin blaga, opredeljenih predračunu naročnika;
9. izjava o zagotavljanju dostave blaga.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 11. 2004.
Cena: 6.000 SIT.
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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: Strokovna literatura.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 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: 6 mesecev 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: 1. 12. 2004
ob 9. uri, v pisarni nabave nemedicinskega
materiala in storitev, Boris Petre, univ. dipl.
ek., zgradba »Uprava«.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena letna vrednost naročila je 30,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 10. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 477/04
Ob-29158/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Restavratorski center, kontaktni osebi: Damjana Pečnik in Anita Sadič, Poljanska cesta
40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/234-31-00, faks 01/234-31-76, elektronska pošta: damjana.pecnik@rescen.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:
nabava restavratorskega materiala za potrebe izvedbe konservatorsko-restavratorskih posegov v ZVKDS, Restavratorski center za obdobje enega leta.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: ZVKDS, Restavratorski
center, Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
restvaratorski material: barve, čopiči, laki,
pigmenti, platana, zlato, srebro…
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1 mesec in/ali 22 dni od oddaje
naročila; začetek 25. 10. 2004 in/ali konec
15. 11. 2004.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
potrjenega prejema blaga, ki je izstavljen po
posamezni dobavi. Kolikor je rok plačila krajši od zahtevanega, se ponudba izloči.
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 spo-

sobnosti: natančno navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: natančno navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: natančno navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: natančno navedeno v razpisni
dokumentaciji.
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 8. 11. 2004.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 11. 2004 ali 22 dni
od odposlanja obvestila do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 2 meseca in/ali 60 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 11. 2004
ob 12. uri; ZVKDS, Restavratorski center,
Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 10. 2004.
Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, Restavratorski center
Ob-29160/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, kontaktna oseba: Jožica Novak,
Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/237-42-62, faks 04/237-42-99, elektronska pošta: dekanat@fov.uni-mb.si, internetni naslov: www.fov.uni-mb.
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: 8/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava tujih serijskih publikacij.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kranj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nabava
tujih serijskih publikacij. Število naslovov 95
letno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v znesku 1 mio SIT.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katere so razvidna medsebojna razmerja in kdo je pooblaščen za
podpis pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – dokazilo o registraciji:
– 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 ali
izjava, da dovoljenje ni potrebno;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; če
poslovanje vodi izredna uprava; ali če je bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež – potrdilo sodišča;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane – potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila – izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati – potrdilo davčnega urada
ki ni starejše od 30 dni od dneva za oddajo
ponudbe;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – BON obrazci
ali potrdilo banke;
– da nudi najmanj 30-dnevni plačilni rok
– izjava ponudnika o izkušnjah.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je v zadnjih treh letih kvalitetno dobavljal razpisane vrste blaga vsaj trem naročnikom in predloži potrdila naročnikov – izjava ponudnika s potrdili,
– da ponudnik zagotavlja zahtevane letne količine blaga za vse razpisane vrste
blaga – izjava ponudnika,
– da zagotavlja dostavo blaga naročniku
in ustrezen servis – 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.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: 8/2004.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 12. 2004.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun št. 01100-6095916533.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 12. 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 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zakoniti zastopniki ali
osebe s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 12. 2004
ob 12.30; Kranj, Kidričeva cesta 55a, soba
604.
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: mag. Tone
Perčič, vodja knjižnice, tel. 04/237-43-99.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 10. 2004.
Univerza v Mariboru
Fakulteta za organizacijske vede
Ob-29161/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Loče, kontaktna oseba: Marijana Regoršek, Šolska ulica 5, 3215 Loče,
Slovenija, tel. 03/757-36-30, 03/757-36-50,
faks 03/757-36-55, elektronska pošta: group1.oscelo@guest.arnes.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, 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:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil
po sklopih živil (možnost oddaje tudi
samo posameznega živila znotraj sklopa
za potrebe šolske kuhinje).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Loče,
Šolska ulica 5, 3215 Loče.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Ponudniki lahko predložijo ponudbo tudi
samo za posamezen artikel znotraj posameznega sklopa.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
orientacijska vrednost naročila 12,167.441
SIT.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki – 1,273.531
SIT,
2. meso in mesni izdelki – 5,257.901
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe – 209.380
SIT,
4. jajca – 111.000 SIT,
5. olja in izdelki – 138.164 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje – 1,015.199
SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje – 205.298 SIT,
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8. sadni sokovi in sirupi – 100.851 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
280.225 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa – 129.872
SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in
slaščičarski izdelki 2,301.085 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –
1,144.935 SIT.
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: minimalni rok plačila je 30 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: na javni razpis po odprtem postopku za sukcesivno dobavo blaga se lahko
prijavi ponudnik (pravna oseba in samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo svoji ponudbi priložiti kot dokazila:
1. je registriran pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o priznanju
statusa kmeta;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen –
ponudnik izpolni, žigosa in podpiše izjavo o
nekaznovanju;
3. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (če je dovoljenje zahtevano s posebnimi predpisi) – ponudnik
priloži dokazilo pristojnega organa, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti, če je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom (dovoljenje
upravne enote ali obrtno dovoljenje);
4. odločbo o registraciji objekta pri Veterinarski upravi Republike Slovenije (samo za
ponudnike živil živalskega izvora);
5. ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni
podjetniki) in izpolni prilogo 1 k razpisni dokumentaciji – izjavo o poslovanju;
6. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, povezano s
poslovanjem ali druga pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero se ponudniku
prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila – ponudnik poda lastno izjavo o nekaznovanosti pod kazensko in
materialno odgovornostjo;
7. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS) in izpolni
prilogo 2 k razpisni dokumentaciji – izjavo o
poslovnih obveznostih;
8. da je ﬁnančno in poslovno sposoben
– da ponudnikov/i transakcijski račun/i v
zadnjih šestih mesecih pred izdajo ni/so bil/i
blokiran/i, ponudnik priloži BON 2 (AJPES)
ali potrdilo/a ponudnikove poslovne/ih
bank/e (potrdila za vse odprte transakcijske
račune), ki so/je izdan/i največ 30 dni pred
zaključkom razpisnega roka; kmetje priložijo
potrdilo o katastrskem dohodku;
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9. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec;
10. izjavo o izvajanju notranjega nadzora
s sistemom HACCP – ponudnik izpolni prilogo 3;
11. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa
in podpiše krovno izjavo (krovno izjavo naj
ponudnik priloži na začetku svoje ponudbe).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: enako kot pod točko III.2.1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: enako kot pod
točko III.2.1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: enako kot pod točko III.2.1.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 60 točk,
2. lastna proizvodnja – 10 točk,
3. plačilni rok – 10 točk,
4. rabat, ki ga ponuja ponudnik na ponudbeno ceno – 10 točk,
5. dosedanje izkušnje, reference na
področju predmeta javnega razpisa – 10
točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 11. 2004 vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo nakazati naročniku na transakcijski račun
št. 01314-6030680919 s pripisom za namen: razpisna dokumentacija. Dokazilo o
vplačilu morajo dostaviti na naslov naročnika
pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 11. 2004 do 12.
ure na naslov Osnovna šola Loče, Šolska
ulica 5, 3215 Loče.
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) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 11. 2004
ob 13. uri; gospodinjska učilnica Osnovne
šole Ob Dravinji, Ulica Dušana Jereba 1,
3210 Slovenske Konjice.
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. 10. 2004.
Osnovna šola Loče
Ob-29163/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Ob Dravinji, kontaktna oseba:
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Nataša Fabjan, Ulica Dušana Jereba 1,
3210 Slovenske Konjice, Slovenija, tel.
03/757-27-42, faks 03/757-27-35, elektronska pošta: racunovodstvo-oscedr@guest.
arnes.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, 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:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil
po sklopih živil (možnost oddaje tudi
samo posameznega živila znotraj sklopa
za potrebe šolske kuhinje).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Ob Dravinji, Ulica Dušana Jereba 1, 3210 Slovenske Konjice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Ponudniki lahko predložijo ponudbo tudi
samo za posamezen artikel znotraj posameznega sklopa.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
orientacijska vrednost naročila 23,227.000
SIT.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki – 2,687.000
SIT,
2. meso in mesni izdelki – 5,760.000
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe – 389.000
SIT,
4. jajca – 92.000 SIT,
5. olja in izdelki – 642.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje – 2,174.000
SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje – 1,447.000 SIT,
8. sadni sokovi in sirupi – 1,990.000
SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
883.000 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa – 248.000
SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in
slaščičarski izdelki 4,985.000 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –
1,930.000 SIT.
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: minimalni rok plačila je 30 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: na javni razpis po odprtem postopku za sukcesivno dobavo blaga se lahko
prijavi ponudnik (pravna oseba in samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo svoji ponudbi priložiti kot dokazila:
1. je registriran pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o priznanju
statusa kmeta;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kazni-

vega dejanja ni bil pravnomočno obsojen –
ponudnik izpolni, žigosa in podpiše izjavo o
nekaznovanju;
3. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (če je dovoljenje zahtevano s posebnimi predpisi) – ponudnik
priloži dokazilo pristojnega organa, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti, če je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom (dovoljenje
upravne enote ali obrtno dovoljenje);
4. odločbo o registraciji objekta pri Veterinarski upravi Republike Slovenije (samo za
ponudnike živil živalskega izvora);
5. ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni
podjetniki) in izpolni prilogo 1 k razpisni dokumentaciji – izjavo o poslovanju;
6. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, povezano s
poslovanjem ali druga pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero se ponudniku
prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila – ponudnik poda lastno izjavo o nekaznovanosti pod kazensko in
materialno odgovornostjo;
7. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS) in izpolni
prilogo 2 k razpisni dokumentaciji – izjavo o
poslovnih obveznostih;
8. da je ﬁnančno in poslovno sposoben
– da ponudnikov/i transakcijski račun/i v
zadnjih šestih mesecih pred izdajo ni/so bil/i
blokiran/i, ponudnik priloži BON 2 (AJPES)
ali potrdilo/a ponudnikove poslovne/ih
bank/e (potrdila za vse odprte transakcijske
račune), ki so/je izdan/i največ 30 dni pred
zaključkom razpisnega roka; kmetje priložijo
potrdilo o katastrskem dohodku;
9. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec;
10. izjavo o izvajanju notranjega nadzora
s sistemom HACCP – ponudnik izpolni prilogo 3;
11. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa
in podpiše krovno izjavo (krovno izjavo naj
ponudnik priloži na začetku svoje ponudbe).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: enako kot pod točko III.2.1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: enako kot pod
točko III.2.1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: enako kot pod točko III.2.1.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 60 točk,
2. lastna proizvodnja – 10 točk,
3. plačilni rok – 10 točk,
4. rabat, ki ga ponuja ponudnik na ponudbeno ceno – 10 točk,
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5. dosedanje izkušnje, reference na
področju predmeta javnega razpisa – 10
točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 11. 2004 vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo nakazati naročniku na transakcijski račun
št. 01314-6030680725 s pripisom za namen: razpisna dokumentacija. Dokazilo o
vplačilu morajo dostaviti na naslov naročnika
pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 11. 2004 do 12.
ure na naslov naročnika.
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) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 11. 2004
ob 9. uri; gospodinjska učilnica Osnovne
šole Ob Dravinji, Ulica Dušana Jereba 1,
3210 Slovenske Konjice.
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. 10. 2004.
Osnovna šola Ob Dravinji
Ob-29165/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Pod goro Slovenske Konjice,
kontaktna oseba: Betka Vodopivec, Šolska
ulica 3, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija,
tel. 03/757-29-56, faks 03/757-29-75, elektronska pošta: elizabeta.vodopivec@guest.
arnes.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, 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:
1. možnost oddaje sukcesivne dobave
živil po sklopih živil (možnost oddaje tudi
samo posameznega živila znotraj sklopa za
potrebe šolske kuhinje);
2. sukcesivna dobava ekstra lahkega
kurilnega olja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Pod goro
Slovenske Konjice, Šolska ulica 3, 3210
Slovenske Konjice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Ponudniki lahko predložijo ponudbo tudi
samo za posamezen artikel znotraj posameznega sklopa
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
orientacijska vrednost naročila za živila je
22,978.000 SIT; orientacijska vrednost naročila za ekstra lahko kurilno olje je 12,922.000
SIT.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava ekstra lahkega kurilnega olja
110.000 litrov, okvirna vrednost pa je
12,922.000 SIT.
Sukcesivna dobava živil po naslednjih
skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki – 2,477.000
SIT,
2. meso in mesni izdelki – 6,502.000
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe – 338.000
SIT,
4. jajca – 175.000 SIT,
5. olja in izdelki – 359.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje – 3,044.000
SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje – 1,305.000 SIT,
8. sadni sokovi in sirupi – 1,538.000
SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
842.000 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa – 588.000
SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki – 4,310.000 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –
1,500.000 SIT.
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: minimalni rok plačila je 30 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: na javni razpis po odprtem postopku za sukcesivno dobavo blaga se lahko
prijavi ponudnik (pravna oseba in samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo svoji ponudbi priložiti kot dokazila:
1. je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o priznanju
statusa kmeta;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen –
ponudnik izpolni, žigosa in podpiše izjavo o
nekaznovanju;
3. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (če je dovoljenje zahtevano s posebnimi predpisi) – ponudnik
priloži dokazilo pristojnega organa, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti, če je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom (dovoljenje
upravne enote ali obrtno dovoljenje);
4. odločbo o registraciji objekta pri Veterinarski upravi Republike Slovenije (samo za
ponudnike živil živalskega izvora);
5. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni
podjetniki) in izpolni prilogo 1 k razpisni dokumentaciji – izjavo o poslovanju;
6. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem ali druga pravnomočna sodna ali upra-
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vna odločba, s katero se ponudniku
prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila – ponudnik poda lastno izjavo o nekaznovanosti pod kazensko in
materialno odgovornostjo;
7. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS) in izpolni
prilogo 2 k razpisni dokumentaciji – izjavo o
poslovnih obveznostih;
8. da je ﬁnančno in poslovno sposoben
– da ponudnikov/i transakcijski račun/i v zadnjih šestih mesecih pred izdajo ni/so bil/i
blokiran/i, ponudnik priloži BON 2 (AJPES)
ali potrdilo/a ponudnikove poslovne/ih
bank/e (potrdila za vse odprte transakcijske
račune), ki so/je izdan/i največ 30 dni pred
zaključkom razpisnega roka; kmetje priložijo
potrdilo o katastrskem dohodku;
9. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec;
10. izjavo o izvajanju notranjega nadzora
s sistemom HACCP – ponudnik izpolni Prilogo 3;
11. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa
in podpiše krovno izjavo (krovno izjavo naj
ponudnik priloži na začetku svoje ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: enako kot pod točko III.2.1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: enako kot pod
točko III.2.1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: enako kot pod točko III.2.1.
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:
za sklop živil:
1. cena – 60 točk,
2. lastna proizvodnja – 10 točk,
3. plačilni rok – 10 točk,
4. rabat, ki ga ponuja ponudnik na ponudbeno ceno – 10 točk,
5. dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 10 točk;
za sklop kurilnega olja:
1. cena – 60 točk,
2. plačilni rok – 20 točke,
3. brezplačen prevoz – 10 točka,
4. odzivni čas – 10 točka.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 11. 2004 vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo nakazati naročniku na transakcijski račun
št. 01314-6030680822 s pripisom za namen: razpisna dokumentacija. Dokazilo o
vplačilu morajo dostaviti na naslov naročnika pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 11. 2004 do
12. ure, na naslov naročnika Osnovna šola
Pod goro Slovenske Konjice, Šolska ulica 3,
3210 Slovenske Konjice.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2004.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 12. 2004
ob 9. uri; gospodinjska učilnica Osnovne
šole »Ob Dravinji«, Ul. Dušana Jereba 1,
3219 Slovenske Konjice.
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. 10. 2004.
Osnovna šola Pod goro
Slovenske Konjice
Ob-29166/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Vitanje, kontaktna oseba:
Anka Kodrič, Doliška cesta 1, 3205 Vitanje,
Slovenija,
tel.
03/757-37-70,
faks
03/757-37-75, elektronska pošta: ivica.stolekar@guest.arnes.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, 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:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil
po sklopih živil (možnost oddaje tudi
samo posameznega živila znotraj sklopa
za potrebe šolske kuhinje).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Vitanje,
Doliška cesta 1, 3205 Vitanje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Ponudniki lahko predložijo ponudbo tudi
samo za posamezen artikel znotraj posameznega sklopa.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
orientacijska vrednost naročila 13,496.023
SIT.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki – 1,642.620
SIT,
2. meso in mesni izdelki – 6,509.006
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe – 237.731
SIT,
4. jajca – 87.450 SIT,
5. olja in izdelki – 268.848 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje – 928.376
SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje – 633.238 SIT,
8. sadni sokovi in sirupi – 345.968 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
366.580 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa – 107.623
SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki – 2,368.583 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago – 894.388
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005 in/ali konec
31. 12. 2006.
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III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 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: na javni razpis po odprtem postopku za sukcesivno dobavo blaga se lahko
prijavi ponudnik (pravna oseba in samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo svoji ponudbi priložiti kot dokazila:
1. je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o priznanju
statusa kmeta;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen –
ponudnik izpolni, žigosa in podpiše izjavo o
nekaznovanju;
3. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (če je dovoljenje zahtevano s posebnimi predpisi) – ponudnik
priloži dokazilo pristojnega organa, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti, če je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom (dovoljenje
upravne enote ali obrtno dovoljenje);
4. odločbo o registraciji objekta pri Veterinarski upravi Republike Slovenije (samo za
ponudnike živil živalskega izvora);
5. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni
podjetniki) in izpolni prilogo 1 k razpisni dokumentaciji – izjavo o poslovanju;
6. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem ali druga pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero se ponudniku
prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila – ponudnik poda lastno izjavo o nekaznovanosti pod kazensko in
materialno odgovornostjo;
7. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS) in izpolni
prilogo 2 k razpisni dokumentaciji – izjavo o
poslovnih obveznostih;
8. da je ﬁnančno in poslovno sposoben
– da ponudnikov/i transakcijski račun/i v zadnjih šestih mesecih pred izdajo ni/so bil/i
blokiran/i, ponudnik priloži BON 2 (AJPES)
ali potrdilo/a ponudnikove poslovne/ih
bank/e (potrdila za vse odprte transakcijske
račune), ki so/je izdan/i največ 30 dni pred
zaključkom razpisnega roka; kmetje priložijo
potrdilo o katastrskem dohodku;
9. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec;
10. izjavo o izvajanju notranjega nadzora
s sistemom HACCP – ponudnik izpolni prilogo 3;
11. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa
in podpiše krovno izjavo (krovno izjavo naj
ponudnik priloži na začetku svoje ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: enako kot pod točko III.2.1.

III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: enako kot pod
točko III.2.1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: enako kot pod točko III.2.1.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 60 točk,
2. lastna proizvodnja – 10 točk,
3. plačilni rok – 10 točk,
4. rabat, ki ga ponuja ponudnik na ponudbeno ceno – 10 točk,
5. dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 10 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 11. 2004 vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo nakazati naročniku na transakcijski račun
št. 01337-6030686485 s pripisom za namen: razpisna dokumentacija. Dokazilo o
vplačilu morajo dostaviti na naslov naročnika pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 11. 2004 do
12. ure; na naslov naročnika Osnovna šola
Vitanje, Doliška cesta 1, 3205 Vitanje.
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) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 12. 2004
ob 13. uri; gospodinjska učilnica Osnovne
šole »Ob Dravinji«, Ul. Dušana Jereba 1,
3219 Slovenske Konjice.
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. 10. 2004.
Osnovna šola Vitanje
Ob-29168/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Zreče, kontaktna oseba: ravnatelj Ivan Olup, Martina Kapun, Šolska cesta 3, 3214 Zreče, Slovenija, tel.
03/757-56-20, faks 03/757-56-40, elektronska pošta: ivan.olup@guest.arnes.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, 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:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil
po sklopih živil (možnost oddaje tudi
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samo posameznega živila znotraj sklopa
za potrebe šolske kuhinje).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Zreče,
Šolska cesta 3, 3214 Zreče.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Ponudniki lahko predložijo ponudbo tudi
samo za posamezen artikel znotraj posameznega sklopa.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
orientacijska vrednost naročila 16,965.080
SIT.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki – 1,982.650
SIT,
2. meso in mesni izdelki – 6,060.630
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe – 460.900
SIT,
4. jajca – 132.000 SIT,
5. olja in izdelki – 166.400 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje – 872.835
SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje – 670.500 SIT,
8. sadni sokovi in sirupi – 667.900 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
239.760 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa – 127.200
SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in
slaščičarski izdelki – 4,223.300 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –
1,361.005 SIT.
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: minimalni rok plačila je 30 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: na javni razpis po odprtem postopku za sukcesivno dobavo blaga se lahko
prijavi ponudnik (pravna oseba in samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo svoji ponudbi priložiti kot dokazila:
1. je registriran pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o priznanju
statusa kmeta;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen –
ponudnik izpolni, žigosa in podpiše izjavo o
nekaznovanju;
3. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (če je dovoljenje zahtevano s posebnimi predpisi) – ponudnik
priloži dokazilo pristojnega organa, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti, če je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom (dovoljenje
upravne enote ali obrtno dovoljenje);
4. odločbo o registraciji objekta pri Veterinarski upravi Republike Slovenije (samo za
ponudnike živil živalskega izvora);
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5. ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni
podjetniki) in izpolni prilogo 1 k razpisni dokumentaciji – izjavo o poslovanju;
6. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, povezano s
poslovanjem ali druga pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero se ponudniku
prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila – ponudnik poda lastno izjavo o nekaznovanosti pod kazensko in
materialno odgovornostjo;
7. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS) in izpolni
prilogo 2 k razpisni dokumentaciji – izjavo o
poslovnih obveznostih;
8. da je ﬁnančno in poslovno sposoben
– da ponudnikov/i transakcijski račun/i v
zadnjih šestih mesecih pred izdajo ni/so bil/i
blokiran/i, ponudnik priloži BON 2 (AJPES)
ali potrdilo/a ponudnikove poslovne/ih
bank/e (potrdila za vse odprte transakcijske
račune), ki so/je izdan/i največ 30 dni pred
zaključkom razpisnega roka; kmetje priložijo
potrdilo o katastrskem dohodku;
9. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec;
10. izjavo o izvajanju notranjega nadzora
s sistemom HACCP – ponudnik izpolni Prilogo 3;
11. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa
in podpiše krovno izjavo (krovno izjavo naj
ponudnik priloži na začetku svoje ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: enako kot pod točko III.2.1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: enako kot pod
točko III.2.1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: enako kot pod točko III.2.1.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 60 točk,
2. lastna proizvodnja – 10 točk,
3. plačilni rok – 10 točk,
4. rabat, ki ga ponuja ponudnik na ponudbeno ceno – 10 točk,
5. dosedanje izkušnje, reference na
področju predmeta javnega razpisa – 10
točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 11. 2004 vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo nakazati naročniku na transakcijski račun
št. 01344-6030687597 s pripisom za namen: razpisna dokumentacija. Dokazilo o
vplačilu morajo dostaviti na naslov naročnika
pred dvigom razpisne dokumentacije.

Stran

7365

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 11. 2004 do 12.
ure na naslov naročnika Osnovna šola
Zreče, Šolska cesta 3, 3214 Zreče.
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) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 12. 2004
ob 11. uri; gospodinjska učilnica Osnovne
šole »Ob Dravinji«, Ul. Dušana Jereba 1,
3219 Slovenske Konjice.
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. 10. 2004.
Osnovna šola Zreče
Ob-29169/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Slovenske Konjice, kontaktna oseba:
Marta Volšak, Slomškova 1, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija, tel. 03/757-28-70,
03/757-28-82, faks 03/757-28-89, elektronska pošta: vrtec-slov-konjice@guest.arnes.
si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, 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:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil
po sklopih živil (možnost oddaje tudi
samo posameznega živila znotraj sklopa
za potrebe šolske kuhinje).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vrtec Slovenske Konjice, Slomškova 1, 3210 Konjice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Ponudniki lahko predložijo ponudbo tudi
samo za posamezen artikel znotraj posameznega sklopa.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
orientacijska vrednost naročila 19,037.663
SIT.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki – 2,146.025
SIT,
2. meso in mesni izdelki – 7,244.500
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe – 462.600
SIT,
4. jajca – 161.000 SIT,
5. olja in izdelki – 612.182 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje – 2,281.330
SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje – 1,651.575 SIT,
8. sadni sokovi in sirupi – 713.420 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
512.979 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa – 564.570
SIT,
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11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in
slaščičarski izdelki 1,445.650 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –
1,241.832 SIT.
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: minimalni rok plačila je 30 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: na javni razpis po odprtem postopku za sukcesivno dobavo blaga se lahko
prijavi ponudnik (pravna oseba in samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo svoji ponudbi priložiti kot dokazila:
1. je registriran pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o priznanju
statusa kmeta;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen –
ponudnik izpolni, žigosa in podpiše izjavo o
nekaznovanju;
3. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (če je dovoljenje zahtevano s posebnimi predpisi) – ponudnik
priloži dokazilo pristojnega organa, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti, če je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom (dovoljenje
upravne enote ali obrtno dovoljenje);
4. odločbo o registraciji objekta pri Veterinarski upravi Republike Slovenije (samo za
ponudnike živil živalskega izvora);
5. ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni
podjetniki) in izpolni prilogo 1 k razpisni dokumentaciji – izjavo o poslovanju;
6. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, povezano s
poslovanjem ali druga pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero se ponudniku
prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila – ponudnik poda lastno izjavo o nekaznovanosti pod kazensko in
materialno odgovornostjo;
7. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS) in izpolni
prilogo 2 k razpisni dokumentaciji – izjavo o
poslovnih obveznostih;
8. da je ﬁnančno in poslovno sposoben
– da ponudnikov/i transakcijski račun/i v
zadnjih šestih mesecih pred izdajo ni/so bil/i
blokiran/i, ponudnik priloži BON 2 (AJPES)
ali potrdilo/a ponudnikove poslovne/ih
bank/e (potrdila za vse odprte transakcijske
račune), ki so/je izdan/i največ 30 dni pred
zaključkom razpisnega roka; kmetje priložijo
potrdilo o katastrskem dohodku;
9. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec;
10. izjavo o izvajanju notranjega nadzora
s sistemom HACCP – ponudnik izpolni Prilogo 3;
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11. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa
in podpiše krovno izjavo (krovno izjavo naj
ponudnik priloži na začetku svoje ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: enako kot pod točko III.2.1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: enako kot pod
točko III.2.1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: enako kot pod točko III.2.1.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 60 točk,
2. lastna proizvodnja – 10 točk,
3. plačilni rok – 10 točk,
4. rabat, ki ga ponuja ponudnik na ponudbeno ceno – 10 točk,
5. dosedanje izkušnje, reference na
področju predmeta javnega razpisa – 10
točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 11. 2004, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo nakazati naročniku na transakcijski račun
št. 01314-6030641731 s pripisom za namen: razpisna dokumentacija. Dokazilo o
vplačilu morajo dostaviti na naslov naročnika
pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 11. 2004 do 12.
ure na naslov.
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) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 11. 2004
ob 11. uri; gospodinjska učilnica Osnovne
šole Ob Dravinji, Ulica Dušana Jereba 1,
3210 Slovenske Konjice.
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. 10. 2004.
Vrtec Slovenske Konjice
Ob-29184/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Ledina, kontaktna oseba: Bartol Irma,
Čufarjeva 14, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/230-82-40, faks 01/230-82-53, elektronska pošta: irma.bartol@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago po sklopih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Vrtec Ledina, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da, ponudbe
se lahko predložijo za: en sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupine
blaga:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. perutninsko meso, izdelki iz perutninskega mesa in jajca,
4. ribe in konzervirane ribe,
5. zelenjava in suhe stročnice,
6. jabolka,
7. hruške,
8. ostalo sveže in suho sadje,
9. zamrznjena zelenjava in zamrznjeno
sadje,
10. konzervirana zelenjava in konzervirano sadje,
11. sadni sokovi in sirupi,
12. žita in mlevski izdelki,
13. testenine,
14. hitro zamrznjeni izdelki iz testa,
15. kruh in pečeno pekovsko pecivo,
16. slaščičarski izdelki in keksi,
17. kakavovi izdelki, pudingi, čaji in začimbe,
18. riž in kaše,
19. splošno prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 1. 2005, konec 31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za zavarovanje resnosti ponudbe (če je po zakonu obvezna);
– izjava ponudnika o predložitvi bančne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (če je po zakonu obvezna).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo pristojnega organa o registraciji ponudnika za dejavnost, v katero sodi
izvajanje javnega naročila;
– izjava, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, ter da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
– izjava, da ponudniku 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;
– izjava ponudnika o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za opravljanje dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila;
– izjava ponudnika, da je seznanjen z
navodili za izdelavo ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila za ugotavljanje ﬁnančne sposobnosti ponudnika (BON 1/p in BON 2 za
gospodarske družbe, BON 1/sp za samo-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
stojne podjetnike in katastrski dohodek za
kmete);
– izjava ponudnika, da ima na dan priprave ponudbe poravnane vse obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu z zakonom;
– potrdilo, da ima ponudnik na dan priprave ponudbe poravnane davke in prispevke v skladu z zakonom;
– izjave ponudnika o stanju na dan oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o vrednosti ponudbe;
– izjava ponudnika o plačilnih pogojih;
– izjava ponudnika o ﬁksnosti ponudbenih cen;
– navedba tehnične opreme in izjava ponudnika, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi;
– seznam najvažnejših opravljenih dobav s področja predmeta javnega naročila v
zadnjih treh letih, z najmanj tremi strokovnimi priporočili ali kopijami sklenjenih pogodb
v prilogi;
– izjava o kakovosti in zdravstveno – higienski neoporečnosti blaga;
– navedba ključnega tehničnega osebja
in drugih strokovnih delavcev ponudnika, ki
bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in nadzor kakovosti;
– izjava ponudnika, da je pod stalnim
nadzorstvom pristojnih inšpekcijskih služb;
– odločba o registraciji objekta pri Veterinarski upravi Republike Slovenije;
– izjava ponudnikov, ki niso proizvajalci
živil živalskega izvora in ponudniki drugih
živil, katera vsebujejo surovine živalskega
izvora;
– izjava ponudnika, da sprejema pogoje
razpisa;
– izjava ponudnika v zvezi z razpisno dokumentacijo;
– izjava ponudnika o seznanjanju naročnika o akcijah, novostih in predstavitvi ponujenih izdelkov;
– ostale izjave ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B2) merila, navedena v razpisu dokumentacije.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 30. 11. 2004,
cena: 18.000 SIT z DDV pred dvigom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
naročnika št. 01261 6000000476, odprt pri
UJP Ljubljana, s pripisom za razpis živila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 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: 3 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 11. 2004
ob 12. uri, pedagoška soba Vrtca Ledina.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 10. 2004.
Vrtec Ledina
Ob-29280/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Arboretum Volčji Potok, kontaktna oseba: Jerman Valter, 041/546-814, Volčji Potok št. 3,
1235 Radomlje, Volčji Potok, Slovenija, tel.
01/831-23-45, faks 01/831-07-75, elektronska pošta: arboretum@arboretum-vp.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
tovorno vozilo s prekucnikom, standart
transport kiper 4200 x 2330 x 600, prednja stranica mora biti visoka 800 mm,
moč minimalna 170kW/231 KM.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Arboretum Volčji Potok,
Volčji Potok št. 3, 1235 Radomlje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: eno
tovorno vozilo s prekucnikom.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: do 1. 12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% ponudbene vrednosti in veljavnostjo do 30. 12. 2004,
– izjava banke, da bo v primeru, če bo
ponudnik izbran, izdala bančno garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
vrednosti 2,800.000 SIT,
– izjava banke, da bo v primeru, če bo
ponudnik izbran, izdala bančno garancijo za
odpravo napak v garancijski dobi v vrednosti
2,800.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plaila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: cena je
ﬁksna, račun je plačljiv v 60 dneh po prevzemu vozila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
– registracija za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega razpisa,
– ponudnik ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti,
– ponudnik ni bil kaznovan za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem,
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– reference ponudnika na razpisanem
področju,
– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek in ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe,
– poravnani davki in prispevki ter druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države RS,
– zoper ponudnikove vodstvene delavnice ni bila izdana pravnomočna odločba za
kazniva dejanja, ki je povezano z njihovim
poslovanjem,
– ekonomska in ﬁnančna sposobnost.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpis iz sodnega registra, izjava o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, o nekaznovanju vodstvenih delavcev ter potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivih dejanj v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, potrdilo, da ponudnik ni v postopku stečaja ali likvidacije, potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo ustreznega organa, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, obrazec BON
1 in BON 2.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: spisek referenc, seznam razpoložljivih servisov.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ustreznost tehničnim zahtevam –
45%,
2. cena – 40%,
3. dobavni rok – 5%,
4. plačilni pogoji – 5%,
5. garancija – 5%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 10. 11. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 1. 12. 2004 do 11.
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. 12. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 12. 2004
ob 11.30; sejna soba Arboretuma Volčji Potok, Volčji Potok št. 3, 1235 Radomlje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: Jerman Valter, 041/546-814, Arboretum Volčji Potok.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 10. 2004.
Arboretum Volčji Potok
Ob-29300/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Deskle, Srebrničeva 10, 5210
Deskle, Slovenija, tel. 05/398-30-00, faks
05/398-30-02.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: ALTUS consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Katja Oman, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.
con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ALTUS consulting d.o.o., kontaktna oseba: Katja Oman, Lepi pot 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40, faks
01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: ALTUS
consulting d.o.o., kontaktna oseba: Katja
Oman, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40, faks 01/421-90-45,
elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 200/204.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil po posameznih
sklopih za obdobje od 2005 do 2007; ocenjena vrednost javnega naročila za vse sklope skupaj znaša 8,145.000 SIT letno oziroma 24,436.000 SIT za celotno predvideno
obdobje oddaje naročila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Deskle,
kuhinja – vrtec, Srebrničeva 10, 5210 Deskle.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da, ponudbe
se lahko predložijo za: en sklop, več sklopov, vse sklope.
Sklop št.: 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumetaciji.
Sklop št.: 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: ribe.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 04
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: kruh, pekovski izdelki in
slaščice.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 05
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: žita in mlevski izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
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Sklop št.: 06
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: sadje in zelenjava.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 07
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: konzervirani izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 08
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: zamrznjeni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 09
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: sadni sokovi, sirupi in
ostale pijače.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 10
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: ostala živila.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javno
naročilo je razdeljeno na 10 sklopov: 1. sklop:
meso in mesni izdelki, 2. sklop: ribe, 3. sklop:
mleko in mlečni izdelki, 4. sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice, 5. sklop: žita in mlevski
izdelki, 6. sklop: sadje in zelenjava, 7. sklop:
konzervirani izdelki, 8. sklop: zamrznjeni izdelki, 9. sklop: sadni sokovi, sirupi in ostale
pijače, 10. sklop: ostala živila. Vrsta živil in
orientacijske količine so navedene v razpisni
dokumentaciji. Javno naročilo se oddaja za
čas od 1. januarja 2005 do 31. decembra
2007. Ponudniki lahko oddajo ponudbo za
celotno naročilo, za posamezne razpisane
sklope ali za posamezna živila znotraj razpisanih sklopov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005, konec 31. 12.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: niso
zahtevani.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
na podlagi zbirnega mesečnega računa, v
roku najmanj 30 dni od dneva uradno prejetega računa oziroma skladno s ponudbo
izbranega ponudnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži skupina ponudnikov, mora predložiti pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: splošni pogoji po 42. in 42.a členu
ZJN-1-UPB1; pri poslovanju morajo ponudniki upoštevati vse veljavne predpise, ki ure-

jajo področje živil, ravnanja z njimi in transporta le-teh; obvezno je poslovanje po
določilih HACCP programa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu;
– za pravne osebe: izpisek iz sodnega
registra;
– za samostojne podjetnike: potrdilo pristojne davčne uprave o vpisu v register samostojnih podjetnikov;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, Oddelek za kazenske evidence, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco;
– potrdilo sodišča, da ponudnik ni v postopku stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe: BON 1/P in potrdilo
poslovne banke,
– za samostojne podjetnike: potrdilo poslovne banke in bilanca uspeha in bilanca
stanja za preteklo leto,
– ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima organiziran nadzor kakovosti in
mikrobiološke neoporečnosti ponujenih izdelkov v proizvodnji in prometu oziroma, da
ravna pri svojem delu v skladu s HACCP
programom,
– da ima vozni park za prevoz živil,
skladno z veljavnimi predpisi,
– da lahko zagotovi dnevno dobavo ponujenih živil,
– da bo dobavljal živila na naslov naročnika,
– ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– ﬁksnost cen,
– plačilni pogoji,
– odzivni čas,
– lastna proizvodnja.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 200/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 1. 12. 2004, cena:
7.800 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu
razpisne dokumentacije na poslovni račun
ALTUS
consulting
d.o.o.,
številka
02083-0053787157, sklic na št. 25-2004 po
modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 12. 2004 ali 37 dni
od odposlanja obvestila, do 11. ure. Če je
ponudba poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če prispe do navedenega datuma
in 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.
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IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 12. 2004
ob 15. uri, Osnovna šola Deskle, Srebrničeva 10, 5210 Deskle.
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: 25. 10. 2004.
Osnovna šola Deskle
Ob-29317/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica
Brežice, kontaktna oseba: Jože Piltaver,
dipl. upr. org., Černeličeva cesta 15,
8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/466-81-00,
faks 07/466-81-10, elektronska pošta: joze.
piltaver@sb-brezice.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: 14/04 JNb.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava materiala za endoskopsko kirurgijo in zdravstvenega šivalnega materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice, Černeličeva cesta 15, 8250 Brežice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Skupina 1: material za endoskopsko kirurgijo
Sklop št. 1
2) Kratek opis: material za endoskopsko
kirurgijo.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 20. 12. 2004; dobava
19. 12. 2005.
Skupina 2: zdravstveni šivalni material
Sklop št. 1
2) Kratek opis: resorbitivni sintetični material, pleten, prevlečen z iglo, ali podobno
POLYGLACITIN 910.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 20. 12. 2004; dobava
19. 12. 2005.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: PDS vrvice.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 20. 12. 2004; dobava
19. 12. 2005.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: PDS II.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
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4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 20. 12. 2004; dobava
19. 12. 2005.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: resorbitivnai material brez
igle ali podobno POLYGLACITIN 910 ali
POLYSORB.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 20. 12. 2004; dobava
19. 12. 2005.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: strip za zapiranje kože.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 20. 12. 2004; dobava
19. 12. 2005.
Sklop št. 6
2) Kratek opis: jeklena žica za šivanje
kit.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 20. 12. 2004; dobava
19. 12. 2005.
Sklop št. 7
2) Kratek opis: Prolen – Polypropilen.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 20. 12. 2004; dobava
19. 12. 2005.
Sklop št. 8
2) Kratek opis: naravni neresorbitivni pleten material z iglo.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 20. 12. 2004; dobava
19. 12. 2005.
Sklop št. 9
2) Kratek opis: neresorbitivni sintetični
material.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 20. 12. 2004; dobava
19. 12. 2005.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: neresorbitivni sintetični
material.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 20. 12. 2004; dobava
19. 12. 2005.
Sklop št. 11
2) Kratek opis: neresorbitivni sintetični
material.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 20. 12. 2004; dobava
19. 12. 2005.
Sklop št. 12
2) Kratek opis: neresorbitivni sintetični
material z iglo.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 20. 12. 2004; dobava
19. 12. 2005.
Sklop št. 13
2) Kratek opis: laneni sukanec.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
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4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 20. 12. 2004; dobava
19. 12. 2005.
Sklop št. 14
2) Kratek opis: silikonski trak za zaščito
živca.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 20. 12. 2004; dobava
19. 12. 2005.
Sklop št. 15
2) Kratek opis: vrečka za vranico.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 20. 12. 2004; dobava
19. 12. 2005.
Sklop št. 16
2) Kratek opis: šivi za rototarno manšeto
(ramo).
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 20. 12. 2004; dobava
19. 12. 2005.
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 skladu z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 20. 12. 2004 in/ali konec
19. 7. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: da;
garancija za resnost ponudbe in garancija
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: razvidno iz 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: so razvidni iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: so razvidna iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: so razvidne iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: so razvidne iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 14/04 JNb.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 11. 2004.
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Cena: 3.200 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo na podračun št. 01100-6030276730, s
pripisom za JN Material za endoskopsko
kirurgijo in zdravstveni šivalni material.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 12. 2004 ali 37 dni
od odposlanja obvestila, 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zastopniki in pooblaščeni
predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 12. 2004
ob 9.30; Javni zdravstveni zavod, Splošna
bolnišnica Brežice, Černeličeva cesta 15,
8250 Brežice, upravna stavba, II. nadstropje, plansko-analitska služba.
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: v skladu z razpisno dokumentacijo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 10. 2004.
Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice
Ob-29319/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje,
kontaktna oseba: Maruša Bizjak, Sektor za
investicije, soba 14, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-69-76, faks
01/478-69-58, elektronska pošta: marusa.
bizjak@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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: 3511-8/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža 19 kosov operacijskih
miz s pripadajočo opremo za: SB Murska
Sobota, SB Novo mesto, Onkološki inštitut Ljubljana, SB Izola in SB Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– Splošna bolnišnica Murska Sobota,
– Splošna bolnišnica Novo mesto,
– Onkološki inštitut Ljubljana,
– Splošna bolnišnica Izola,
– Splošna bolnišnica Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece in/ali 120 dni od oddaje
naročila; začetek 1. 12. 2004 in/ali konec
1. 3. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni po
prejemu dokumentiranega in potrjenega za-
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htevka v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna ZIPRS za leto 2004 in 2005.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudnik s podizvajalci ali
ponudnik s partnerji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– 42. člen, prvi odstavek, točke: 1,2,3ZJN-1-UPB 1,
– 42. člen, četrti odstavek, točke: 1,2,3ZJN-1-UPB 1.
Ponudnik mora pod točko 42. člena odstavek točka 2. predložiti veljavno potrdilo
Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov – promet z medicinskimi pripomočki, ki je lahko predloženo v
originalu ali notarsko overjeni kopiji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: 42.a. člen, prvi
odstavek, točka 1: ZJN-1-UPB 1:
– revidirana bilanca stanja za zadnji
2 leti, če je ponudnik zavezan k revidiranju;
– bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za zadnji 2 leti, če ponudnik ni zavezan k
revidiranju;
– originalno potrdilo poslovne banke o
razvrstitvi v bonitetni razred;
– poročilo pooblaščenega revizorja o poravnanih obveznostih ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: 42.a člen, drugi odstavek,
2. točka: a) – ZJN-1-UPB 1.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: Uradni list RS, št. 70 z
dne 28. 6. 2004, Ob-17544/04; Uradni list
RS, št. 77 z dne 16. 7. 2004, Ob-19774/04;
Uradni list RS, št. 97 z dne 3. 9. 2004,
Ob-23370/04; Uradni list RS, št. 104 z dne
24. 9. 2004, Ob-25618/04.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Uradni list RS, št. 61 z dne
4. 6. 2004, Ob-15409/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 11. 2004.
Cena: 10.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati pred dvigom razpisne dokumentacije
na
transakcijski
račun
št.:
01100-6300109972, sklic na št. odobritve:
18 27111-7141998-22900004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: vsi zainteresirani.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 11. 2004
ob 13. uri; Ministrstvo za zdravje, Štefanova
5, Ljubljana, I. nadstropje – srednja sejna
dvorana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 10. 2004.
Ministrstvo za zdravje

Št. 60/04
Ob-29324/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za šport Slovenije, kontaktna oseba: Taja
Paternost, Celovška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-60-62, faks 01/230-60-84,
elektronska pošta: taja.paternost@spic.si,
internetni naslov: www.spic.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javno naročilo za nakup blaga-medalj za
športni program Zlati sonček in Krpan in
medalj, pokalov in plaket in spominskih
medalj za program šolska športna tekmovanja.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Medalje Zlati sonček:
– velika zlata medalja: 12.000 kosov,
– velika modra medalja: 12.000 kosov,
– mala zlata medalja: 12.500 kosov,
– mala modra medalja: 6.000 kosov.
Medalje Krpan:
– zlata: 2.000 kosov,
– srebrna: 10.000 kosov,
– bronasta: 9.500 kosov.
Medalje šolska športna tekmovanja:
– male medalje: 7.686 kosov,
– velike medalje: 3.008 kosov.
Pokali šolska športna tekmovanja:
– mali pokali: 472 kosov,
– srednji: 192 kosov,
– veliki: 129 kosov.
Plakete za šolska športna tekmovanja:
– plakete: 1113 kosov.
Spominske medalje za šolska šprtna tekmovanja:
– spominske medalje: 4.400 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005, konec 31. 12.
2005.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
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.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
število 1.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena – 60 točk,
– reference in dosedanje sodelovanje –
20 točk,
– poprodajne storitve in tehnična pomoč
– 20 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 2. 11. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 11. 2004 ali 32 dni
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od odposlanja obvestila do 12. ure na sedežu zavoda oziroma poštni žig tega dne.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 3 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki imajo pisno pooblastilo odgovorne osebe
ponudnika za udeležbo na odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 12. 2004
ob 12. uri, Zavod za šport Slovenije, Celovška 25, 1000 Ljubljana.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne gre za dodatno naročilo.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 10. 2004.
Zavod za šport Slovenije
Ob-29332/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola dr. Franceta Prešerna, Šolska
ulica 1, 1310 Ribnica, Slovenija, tel.
01/835-04-00, faks 01/835-04-20.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: ALTUS consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Katja Oman, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.
con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ALTUS conulting d.o.o., kontaktna oseba: Katja Oman, Lepi pot 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40, faks
01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: ALTUS
consulting d.o.o., kontaktna oseba: Katja
Oman, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40, faks 01/421-90-45,
elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 275/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil po posameznih
sklopih za obdobje od 2005 do 2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola dr. Franceta Prešerna, Šolska ulica 2, 1310 Ribnica,
Podružnična šola Dolenja vas, Šolska ulica
9, 1331 Dolenja vas, Podružnična šola Sušje, Sušje 3, 1310 Ribnica.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da, ponudbe
se lahko predložijo za: en sklop, več sklopov, vse sklope.
Sklop št.: 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
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3) Obseg ali količina: obseg in količina
navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: ribe.
3) Obseg ali količina: obseg in količina
navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: obseg in količina
navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 04
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: kruh, pekovski izdelki in
slaščice.
3) Obseg ali količina: obseg in količina
navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 05
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: žita in mlevski izdelki.
3) Obseg ali količina: obseg in količina
navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 06
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: sadje in zelenjava.
3) Obseg ali količina: obseg in količina
navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 07
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: konzervirani izdelki.
3) Obseg ali količina: obseg in količina
navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 08
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: zamrznjeni izdelki.
3) Obseg ali količina: obseg in količina
navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 09
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: sadni sokovi, sirupi in
ostale pijače.
3) Obseg ali količina: obseg in količina
navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 10
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: ostala živila.
3) Obseg ali količina: obseg in količina
navedena v razpisni dokumentaciji.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil za obdobje od 1. januarja
2005 do 31. decembra 2007. Živila so razdeljena v 10 sklopov. Ocenjena vrednost
naročila znaša 30,126.000 SIT za eno leto
oziroma 90,378.000 SIT za celotno obdobje
oddaje javnega naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005, konec 31. 12.
2007.

Stran

7371

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 300.000 SIT. Kolikor vrednost ponudbe
v kumulativi ne presega 30 mio SIT, bančna
garancija ni potrebna.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
na podlagi zbirnega mesečnega računa, v
roku najmanj 30 dni od dneva uradno prejetega 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 ponudnikov, mora predložiti pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: splošni pogoji po 42. in 42.a členu
ZJN-1-UPB1. Pri poslovanju morajo ponudniki upoštevati vse veljavne predpise, ki urejajo področje živil, ravnanja z njimi in transporta le-teh; obvezno je poslovanje po
določbah HACCP programa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, kolikor
je po posebnem predpisu to 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 ponudnik kot pravna oseba ni bil
kaznovan,
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug postopek katerega namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja,
– ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe BON 1/P in potrdilo
poslovne banke,
– za samostojne podjetnike: potrdilo poslovne banke in bilanca uspeha in bilanca
stanja za preteklo leto,
– ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima organiziran nadzor kakovosti in
mikrobiološke neoporečnosti ponujenih izdelkov v proizvodnji in prometu oziroma, da
ravna pri svojem delu v skladu s HACCP
programom,
– da ima vozni park za prevoz živil,
skladno z veljavnimi predpisi,
– da lahko zagotovi dnevno dobavo ponujenih živil,
– da bo dobavljal živila na naslov naročnika,
– ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– ﬁksnost cen,
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– plačilni pogoji,
– odzivni čas,
– lastna proizvodnja.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 275/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 2. 12. 2004, cena:
7.800 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu
razpisne dokumentacije na poslovni račun
ALTUS
consulting
d.o.o.,
številka
02083-0053787157, sklic na številko
26-2004, po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 12. 2004, do 11.
ure. Če je ponudba oddana po pošti, se šteje za pravočasno, če prispe na naslov do
zgoraj navedenega datuma in 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.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 12. 2004
ob 15. uri, Osnovna šola dr. Franceta Prešerena, Šolska ulica 2, 1310 Ribnica.
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: javni razpis je
bil poslan v objavo v Uradno glasilo evropskih skupnosti; ID-2004-006344.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 10. 2004.
Osnovna šola dr. Franceta Prešerna
Ob-29334/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.,
kontaktna oseba: Joži Raspor, Ulica Mirka
Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/281-13-00, faks 04/281-13-01, elektronska pošta: jpk@komunala-kranj.si, internetni naslov: www.komunala-kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., kontaktna oseba: Primož Bajželj, univ. dipl. org., Ulica Mirka Vadnova,
4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/281-13-00,
faks 04/281-13-01, elektronska pošta:
jpk@komunala-kranj.si, internetni naslov:
www.komunala-kranj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava pometalnega stroja, prostornine
zabojnika za odpadke 2 m3, s hidrostatičnim prenosom moči.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Komunala Kranj.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 2747.34.10. 547 (CPA)
motorna vozila za specialno porabo.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:

II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
pometalnega stroja, prostornine zabojnika
za odpadke 2 m3, s hidrostatičnim prenosom
moči.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 25. 11. 2004 in/ali konec
21. 3. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 5% vrednosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
račun se izstavi takoj po dobavi pometalnega stroja, rok plačila 90 dni od izstavitve
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in
tehničnih sposobnosti: da je ekonomsko in
ﬁnančno usposobljen izvesti javno naročilo,
da razpolaga s tehniko in delovnim osebjem
potrebnim za izvedbo naročila, da je registriran in ima dovoljenje pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija za opravljanje dejavnosti,
dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, potrdilo, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON1/P ali
BON1/SP, garancija za resnost ponudbe in
bančna garancija za dobro izvedbo posla.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o tehničnih karakteristikah in servisni mreži pometalnega stroja.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: merila za ugotavljanje in priznanje
sposobnosti:
1. tehnične zmogljivosti,
2. cena,
3. garancija,
4. rok dobave,
5. servisiranje,
6. plačilni pogoji.
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: opraviti osebni
prevzem oziroma poslati pisni zahtevek na
naslov: Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, faks 04/281-13-01 ali e-mail:
jpk@komunala-kranj.si.
Plačati materialne stroške na TRR Komunale Kranj št. 07000-0000464429 pri
Gorenjski banki d.d. Kranj, pri čemer
navedite namen plačila: »plačilo razpisne
dokumentacije za dobavo pometalnega
stroja«.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 12. 2004 ali 37 dni
od odposlanja obvestila; do 11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 3. 1. 2005 in/ali 84 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV. 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki se bodo izkazali s pisnim pooblastilom za
zastopanje. V nasprotnem primeru v postopku odpiranja ponudb ne bodo mogli dajati pripomb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 12. 2004
ob 12. uri; Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj; sejna soba družbe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 10. 2004.
Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o.
Ob-29337/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna oseba: Ivan Lisac, Kolodvorska ul.
11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/291-44-19, faks 01/291-48-33, elektronska pošta: ivan.lisac@slo-zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: 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: 16/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Sklop A:
– 146 kosov osebni računalnik,
– 67 kosov LCD monitor 15«,
– 90 kosov LCD monitor 17«,
– 1 kos LCD monitor 19«.
Sklop B:
– 27 kosov prenosni računalnik,
– 1 kos prenosni računalnik z replikatorjem.
Sklop C:
– 28 kosov laserski tiskalnik A4,
– 7 kosov laserski tiskalnik A4 mrežni,
– 4 kosi brizgalni barvni tiskalnik A3.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Kolodvorska
11.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Sklop A:
– 146 kosov osebni računalnik,
– 67 kosov LCD monitor 15«,
– 90 kosov LCD monitor 17«,
– 1 kos LCD monitor 19«.
Sklop B:
– 27 kosov prenosni računalnik,
– 1 kos prenosni računalnik z replikatorjem.
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Sklop C:
– 28 kosov laserski tiskalnik A4,
– 7 kosov laserski tiskalnik A4 mrežni,
– 4 kosi brizgalni barvni tiskalnik A3.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 20 dni po podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 10% od
ocenjene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 120 dni po izvršeni dobavi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
2. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali je prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne določbe;
3. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z
njegovim poslovanjem ali druga pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero se
ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
4. da ima poravnave davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
6. da je ﬁnančno in poslovno sposoben;
7. da je dal resnične podatke glede izpolnjevanja obveznih pogojev.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2003,
– razpisni obrazec 1 »Podatki o ponudniku«,
– razpisni obrazec 2 »Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije«,
– razpisni obrazec 3 »Ponudbeni predračun«,
– razpisni obrazec 5 »Vzorec pogodbe«,
– lastna izjava, da je ponudnik dal resnične podatke glede izpolnjevanja obveznih
pogojev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena: za sklop A in B.
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: za sklop C:
1. cena – 50%,
2. poraba tonerja – 50%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 11. 2004.
Cena: 12.000 SIT z DDV, valuta: 50 EUR
za ponudnike iz tujine.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo na TR: 02923 – 0019346887 pri NLB
d.d. Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 11. 2004 do
13. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma odpiranja ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 11. 2004
ob 10. uri; Kolodvorska 11, Ljubljana, soba
606, Center za nabavo.
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: 25. 11. 2004.
Holding Slovenske železnice d.o.o.

Gradnje
Št. 1026/04

Ob-29312/04

Popravek
V javnem razpisu Celovita sanacija odlagališča kislega gudrona v Pesniškem dvoru, ki je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 114 z dne
22. 10. 2004, Ob-28224/04, se dopolnita
točki 3.2.1.1.) in 3.2.1.2.):
3.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ponudnik mora predložiti naslednja obvezna dokazila:
– potrdilo o registraciji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila; potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od dneva
odpiranja ponudbe in ga izda Okrožno sodišče oziroma Davčna uprava RS oziroma
primerljiva institucija v domicilni državi znotraj skupnosti držav EU;
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, oziroma da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od dneva odpiranja ponudbe in ga izda
Okrožno sodišče oziroma primerljiva institucija v domicilni državi znotraj skupnosti držav EU;
– potrdilo, da ponudniku v zadnjih petih
letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem oziroma
da mu ni bila izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila; potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni od dneva odpiranja ponudb in ga izda
Ministrstvo za pravosodje oziroma primerljiva institucija v domicilni državi znotraj skupnosti držav EU;
– potrdila, da ponudnikovi vodstveni delavci v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem; potrdila
ne smejo biti starejša od 30 dni od dneva
odpiranja ponudb in jih izda Ministrstvo za
pravosodje oziroma primerljiva institucija v
domicilni državi znotraj skupnosti držav
EU;
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s
predpisi države, kjer ima sedež; potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni od dneva odpiranja ponudb in ga izda Davčna uprava RS
oziroma primerljiva institucija v domicilni državi znotraj skupnosti držav EU.
3.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
predložiti naslednja obvezna dokazila:
– bilance uspeha in bilance stanja za leta
2001, 2002 in 2003 (bilance morajo biti revi-
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dirane v primeru, če so samostojni ponudnik
oziroma vsi partnerji skupnega nastopa po
zakonu zavezani k reviziji letnih računovodskih izkazov) oziroma če teh zaradi pravnega statusa nimajo, davčne napovedi za ta
leta. Če poslujejo manj kot tri leta, naj predložijo enakovredno dokumentacijo za obdobje poslovanja;
– BON-2; potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni od dneva odpiranja ponudb in ga izda
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve oziroma primerljiva
institucija v domicilni državi znotraj skupnosti držav EU;
– izjava banke o dostopu do kreditne linije v višini najmanj 400,000.000 SIT;
– revizorjevo poročilo, ki potrjuje, da ima
ponudnik po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je do datuma revizorjevega
poročila poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov; poročilo ne sme biti starejše
od 15 dni od datuma oddaje ponudbe in ga
izdela pooblaščeni revizor.
Petrol d.d. Ljubljana
Ob-28942/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., kontaktna oseba: Karel Ličen,
univ. dipl. prav., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-50-40, faks
01/430-45-80, elektronska pošta: karel.licen@zilinzeniring.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: JV ZIL inženiring d.d., kontaktna oseba: Marko Žeželj, univ. dipl. inž.
gard., Kersnikova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/500-98-78 ali 041/366-740, faks
01/430-45-80, elektronska pošta: marko.zezelj@zilinzeniring.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ZIL inženiring, d.d., kontaktna
oseba: Saša Kos, univ. dipl. prav., Kersnikova 10, Ljubljana, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/433-50-40, faks 01/430-45-80, elektronska pošta: sasa.kos@zilinzeniring.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: ZIL inženiring, d.d., Kersnikova 6, vložišče,
5. nadstropje, Kersnikova 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Opis: gradnja trase in objektov AC
A2 Karavanke-Obrežje, odsek ŠentvidKoseze od km 0+000 do km 5+550.
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: gradnja trase in objektov
AC A2 Karavanke-Obrežje, odsek ŠentvidKoseze od km 0+000 do km 5+550.
II.1.6) Opis, predmet javnega naročila:
gradnja trase in objektov avtoceste od km
0+000 do km 5+550, ki obsega:
– glavno traso AC v dolžini 3,700 km,
– deviacije kategoriziranih in nekategoriziranih cest in poti,
– priključke (Šentvid, Podutik),
– vodnogospodarske ureditve,
– protihrupne ukrepe,
– zidove in sanacije brežin,
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– prestavitve in zaščito telekomunikacijskih vodov,
– prestavitve in zaščito vodovodov,
– javno razsvetljavo,
– semaforizacijo in signalizacijo,
– klic v sili,
– fekalno kanalizacijo,
– krajinsko ureditev,
– elektroenergetske vode,
– plinovode.
Gradnja objektov, ki obsega:
– prepust 3-3,
– nadvoz 4-1,
– nadvoz 4-2,
– nadhod 4-2a,
– nadvoz 4-3,
– nadvoz 4-4,
– nadvoz 4-5,
– most 5-1,
– most 5-2,
– kineta K2,
– podporni zid za gnojno jamo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Šentvid–Koseze.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): 45223200, 45233110-3: glavni predmet, glavni besednjak: gradnja trase in objektov na AC A2 Karavanke-Obrežje, odsek
Šentvid-Koseze od km 0+000 do km
5+550AC.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ni opcij.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 14 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 345,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: lastna
sredstva Družbe za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d. in kredit Evropske investicijske
banke (EIB).
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: povprečni letni promet gradbenih
del v zadnjih treh letih oziroma kolikor podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve, razviden iz dokumentov, navedenih v točki 5.1g
teh navodil ponudnikom v višini 15.000 mio
SIT za izvedbo vseh razpisanih del; uspešne izkušnje kot glavni izvajalec ali partner v
skupnem nastopanju (Joint Venture) pri vsaj
enem javnem naročilu za istovrstna dela (izvedba trase in objektov) v enaki vrednosti,
kot je predmet javnega naročila v zadnjih 5
letih ali vsaj dve javni naročili za istovrstna
dela (izvedba trase in objektov) v vrednosti
ne manjši kot polovica javnega naročila v
zadnjih petih letih, v skladu z zahtevo po
točki 5.1h teh navodil ponudnikom; izjava o
zagotovitvi in časovni razpoložljivosti glavne
opreme za izvedbo del po tem razpisu kot je
navedena v točki 5.1i teh navodil ponudnikom; odgovorni vodja del mora biti oseba z
visoko ali višjo izobrazbo gradbene stroke z
opravljenim strokovnim izpitom in 10-letnimi
izkušnjami pri izvedbi del in to najmanj 5 let
kot odgovorni vodja del; prikaz tekočih sredstev v višini 3.000 mio SIT razvidnih iz revidiranih bilančnih izkazov ali izjavo banke o
možnosti najetja posojila kot navedeno v
točki 5.1.1 teh navodil ponudnikom.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra; dovoljenje za opravljanje dejavnosti; izpisek iz sodne
ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
drug postopek, katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
potrdilo pristojnega davčnega organa; potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco kot
dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan za dejanja v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane, mora pa odražati zadnje dejansko stanje ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta):
– velike in srednje ﬁrme v skladu s klasiﬁkacijo po ZGD predložijo revidirane bilančne
izkaze,
– male ﬁrme v skladu s klasiﬁkacijo po
ZGD predložijo bilančne izkaze, iz katerih so
razvidni podatki, kot so opredeljeni v poglavju 10, priloga 2 k točki 5.1 g,
– samostojni podjetniki predložijo izkaz
banke ali druge specializirane institucije, iz
katerega so razvidni podatki, kot so navedeni v poglavju 10, priloga 2 k točki 5.1 g,
– tuji ponudniki priložijo kopije izpiskov iz
računa (s prevodom v slovenski jezik), iz katerih so razvidni podatki, kot so navedeni v
poglavju 10, priloga 2 k točki 5.1 g.
Poleg tega je potrebno predložiti izjavo
ponudnika o doseženem celotnem letnem
prometu, doseženim z vsemi gradbenimi deli
v zadnjih treh letih in projekcijo za naslednji
dve leti; naročnik lahko v vsaki fazi izvajanja
pogodbe pri pogodbenih izvajalcih ugotavlja
boniteto izvajalskega podjetja in ima pravico
zahtevati ustrezne dokumente v zvezi s tem;
ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne
organizacije ali lastno izjavo, da nima blokiranega računa.
Dokazilo o možnosti dostopa do ﬁnančnih
virov; dokazilo mora izkazovati možnost najetja kredita prvovrstne banke v Republiki Sloveniji, oziroma dostop do drugih ﬁnančnih
virov; pooblastilo ponudnika naročniku za pridobivanje informacij od bank ponudnika, ki
naročnika pooblašča za pridobivanje podatkov o ﬁnančnem stanju ponudnika v času
trajanja pogodbe za izvedbo gradnje; mnenje
pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: seznam najpomembnejših opravljenih gradenj kot glavni izvajalec ali partner v
skupnem nastopanju, za istovrstna dela, kot
je predmet javnega naročila, v zadnjih petih
letih, z zneski, datumi in seznamom državnih
ali zasebnih naročnikov. Ponudnik mora seznamu priložiti potrdila naročnikov del, ki jih
navajajo v seznamu, da je dela po pogodbi
opravil pravilno in pravočasno; seznam ključnih kadrov, predlaganih za vodenje oziroma
izvajanje del po pogodbi in drugih strokovnih
delavcev ponudnika, ki bodo odgovorni za
izvedbo pogodbe in odgovornih za nadzor
kakovosti, in sicer na samem gradbišču in
izven njega; seznam mora vsebovati navedbo izobrazbenih in strokovnih kvaliﬁkacij za
kadre, predvidene za izvajanje del po pogodbi, ponudbi je potrebno priložiti organizacijsko shemo ključnih kadrov predlaganih za
vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi,
drugih strokovnih delavcev odgovornih za izvedbo pogodbe in za nadzor kakovosti; seznam glavne izvajalčeve opreme (stroji, vozila

in naprave) predlagane za izvedbo del po
pogodbi; ponudnik mora imeti v lasti ali imeti
zagotovljen dostop (preko najema, zakupa,
pogodbe o nakupu ali na kak drug način) do
ključnih delov opreme, potrebne za izvajanje
razpisanih del. Zagotoviti mora, da bodo deli
opreme na podlagi znanih zadolžitev v predvidenem času gradnje na voljo v ustrezni
kvaliteti in v brezhibnem stanju za njihovo
uporabo. Oprema ne sme biti starejša od 10
let. Ponudnik naj navede glavno gradbeno
opremo (vozila, stroji in naprave), ki je nujno
potrebna za izvajanje del za katera je predložil ponudbo. Ponudnik naj tudi označi ali so
naprave in oprema v lasti ponudnika oziroma
bodo na voljo na kak drug način.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim javnim naročilom: prednajava.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Uradni list RS, št. 107 z dne
1. 10. 2004, Ob-26069/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 00466/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije
Cena: 150.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške razpisne
dokumentacije ponudnik poravna z virmanom na TRR. št. 05100-8010026397 pri
Abanki Vipa d.d. v korist ZIL Inženiring d.d.,
s pripisom »za razpisno dokumentacijo«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 30. 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: 142 dni od navedenega skrajnega roka
za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 11. 2004
ob 10. uri, Ljubljana, Kersnikova 6, V. nadstropje, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: EIB.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 10. 2004.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Ob-28979/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Črnomelj, kontaktna oseba: Vinko Kunič,
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, Slovenija, tel.
07/306-11-00, faks 07/306-11-30, elektronska pošta: obcina.crnomelj@siol.net, internetni naslov: http://www.crnomelj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot
v I.1.
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I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 352-05-17/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja čistilne naprave v Kanižarici.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kanižarica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbeno obrtniško inštalacijska dela.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 30. 11. 2004 in/ali konec
31. 12. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
po mesečnih situacijah po dejanskih količinah in enotnih cenah v roku 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: splošni pogoji po 41. do 43. ZJN
ter v skladu s pogoji razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu s pogoji razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu s pogoji razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu s pogoji razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: EZR št.
01217-0100015850, s pripisom: Za razpisno
dokumentacijo: Izgradnja čistilne naprave v
Kanižarici.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 11. 2004, do
8.30.
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: 25. 11. 2004
ob 9. uri, Črnomelj, Trg svobode 3.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2004.
Občina Črnomelj
Št. 34/2004
Ob-29104/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom upokojencev Ptuj, kontaktna oseba:
Bernarda Kozel, Volkmerjeva 10, 2250 Ptuj,
Slovenija, tel. 780-73-01, faks 02/780-73-190,
elektronska pošta: du.ptuj@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Dom upokojencev Ptuj, kontaktna oseba: Bernarda Kozel, Volkmerjeva
10, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/780-73-01,
faks 02/780-73-190, elektronska pošta:
du.ptuj@siol.net.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Dom upokojencev Ptuj, Bernarda
Kozel, Volkmerjeva 10, 2250 Ptuj, Slovenija,
tel. 02/780-73-01, faks 02/780-73-190, elektronska pošta: du.ptuj@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Dom upokojencev Ptuj, Bernarda Kozel, Volkmerjeva
10, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/780-73-01,
faks 02/780-73-190, elektronska pošta:
du.ptuj@siol.net.
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: JN – 4/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
adaptacija delavne enote Muretinci.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dom upokojencev Ptuj
– Enota Muretinci pri Ptuju.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
a) gradbena dela,
b) obrtniška dela,
c) strojne instalacije,
d) elektroinstalacije,
e) zunanja ureditev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: 10. 1. 2005 in/ali konec
10. 5. 2005.
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 posto-
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pek, 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 blokiranega transakcijskega računa – BON obrazci
ali potrdilo banke iz katerega je razvidno, da
ni imel blokiranega računa;
– poročilo pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila poravnal vse svoje zapadle obveznosti do
dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov.
Poročilo ne sme biti starejše od 30 dni, šteto
od datuma oddaje ponudbe;
– da ponudnik nudi 60-dnevni plačilni rok
po potrditvi mesečne situacije s strani pooblaščenih predstavnikov – izjava ponudnika;
– da bo ponudnik dodatna dela opravil
po cenah iz ponudbenega predračuna – izjava ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ponudnik v zadnjih petih letih že
izvajal podobna dela v vrednosti najmanj 50
mio SIT in ima priporočilo o strokovni in kvalitetni izvedbi del – izjava ponudnika;
– da je ponudnik usposobljen vsaj 30%
del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v
delavnem razmerju – izjava ponudnika;
– da ima zadostno število strokovnega
kadra za izvedbo del in da ima vodja gradbišča ustrezne reference (vodenje 5 objektov v zadnjih treh letih) – izjava ponudnika;
– da bo dela izvedel v rokih, s pravili stroke in navodilu strokovnega nadzora in da
ima zadostne kapacitete za izvedbo del – izjava ponudnika;
– da ima poravnane obveznosti do podizvajalcev, seznam predvidenih podizvajalcev in popis del, ki jih bodo izvedli podizvajalci;
– da ponudnik upošteva obveznosti, ki
izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in
ureditvi delavnih pogojev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 11. 2004.
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Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: številka računa pri
UJP
Slovenska
Bistrica:
01100-6030268097.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 12. 2004 do 12.
ure; vsak delavnik med 8. in 12. uro.
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: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 12. 2004
ob 13. 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: Bernarda Kozel.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 10. 2004.
Dom upokojencev Ptuj
Št. 13-10/04
Ob-29149/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občna Brezovica, kontaktna oseba: Boštjan
Koprivec, Tržaška 390, 1351 Brezovica, Slovenija, tel. 01/360-17-74, faks 01/360-17-71,
elektronska pošta: bostjan@brezovica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja upravne stavbe vrtca v Vnanjih
Goricah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vnanje Gorice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: naročilo se
bo oddalo samo kot celota.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja upravne stavbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni plačilni rok 60 dni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
a) da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
b) da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila,
c) da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem,
d) da zaradi takega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen,
e) da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja,
f) da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež
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ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
Ponudnik s podizvajalci mora predložiti
še naslednja dokazila:
1. izpisek iz sodnega registra za podizvajalca (ali potrdilu o vpisu v vpisnik samostojnih podjetnikov pri Davčni upravi
RS),
2. dovoljenje podizvajalcu za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
3. potrdilo sodišča, da podizvajalec ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
4. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
podizvajalec zaradi kaznivega dejanja podkupovanja ni bil pravnomočno obsojen,
5. potrdilo sodišča, da zoper podizvajalca ni uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali
namen je prenehanje podizvajalčevega
poslovanja,
6. pisna izjava podizvajalca, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje
zapadle obveznosti do njih.
Izpolnjevanje pogojev ponudnik dokazuje z dokazili, ki jih za navedene pogoje
določa ZJN-1A.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila
1. BON-1 ponudniki, ki so gospodarske
družbe oziroma BON-1/SP ponudniki, ki so
samostojni podjetniki obrazec BOPN-1 oziroma BON-1/PS AJPES-a,
2. v skladu s ponudbeno dokumentacijo
izpolnjena, podpisana, datirana in žigosana
pogodba o izvedbi javnega naročila,
3. izjava ponudnika o strinjanju z razpisnimi pogoji – obrazec naročnika,
4. izjava o plačilnem roku – obrazec
naročnika,
5. izjava o ﬁksnosti cen v času izvedbe
javnega naročila – obrazec naročnika,
6. izjava banke o predložitvi garancije za
dobro izvedbo prevzetih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti – obrazec
naročnika ali na obrazcu banke,
7. izjava banke o predložitvi garancije za
odpravo napak v garancijski dobi v višini 3%
pogodbene vrednosti – obrazec naročnika
ali na obrazcu banke.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjava ponudnika o roku izvedbe javnega naročila – obrazec naročnika,
2. izjava ponudnika o podaljšanem garancijskem roku za gradbo - obrazec
naročnika,
3. izjava ponudnika o obveznostih po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o sposobnosti dajanja tehničnih informacij in zagotovitvi garancij – obrazec naročnika,
4. vsaj pet referenc ponudnika za izgradnjo enakih ali podobnih objektov v obdobju
2002–2005 – če so bili kupci naročniki po
tem zakonu, mora biti dokazilo izdano v obliki potrdila, ki ga izda in podpiše pristojni
organ; če kupci niso bili naročniki po tem
zakonu, potrdilo potrdijo ti kupci na obrazcu,
ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.
Kadar to ni mogoče, zadostuje ponudnikova
izjava o času in kraju izvršitve dela,
5. strokovna priporočila za vodjo
gradbišča (potrjena s strani naročnika) o
vodenju izgradnje vsaj petih enakih ali podobnih poslovnih objektov v obdobju 2002–
2004 – obrazec naročnika ali pisni, podpisa-

ni in žigosani seznam oziroma izjava
ponudnika,
6. obrazec izjave o tem, da naročnik ne
bo oviran pri opravljanju redne dejavnosti –
obrazec naročnika,
7. izjava ponudnika, da kot delodajalec
upošteva obveznosti po delovnopravni zakonodaji, kolektivnih pogodbah in predpisih
s področja varnosti in zdravja pri delu – obrazec naročnika,
8. izjava ponudnika o izvedbi naročila s
podizvajalci (samo če bo ponudnik izvedel
naročilo s podizvajalci) – obrazec
naročnika.
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 85%,
2. plačilni rok 10%,
3. podaljšana garancija za gradnjo 5%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 12. 2004.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun naročnika 01208-0100000771.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 12. 2004.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 3. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pisnim pooblastilom
pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 12. 2004
ob 13.30, Brezovica, Tržaška 390.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Boštjan Koprivec.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 10. 2004.
Občina Brezovica
Ob-29150/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Zagorje ob Savi, kontaktna oseba: Ivo
Vrtačnik, C. 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob
Savi, Slovenija, tel. 03/56-55-700, faks
03/56-64-011, elektronska pošta: Ivo.vrtacnik@zagorje.si,
internetni
naslov:
www.zagorje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: zapiranje deponije komunalnih odpadkov v
opuščenem kamnolomu IGM-a v Zagorju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje,kraj dobave ali izvedbe: Zagorje ob Savi.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE /CPC): 502,2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: december 2004, konec:
september 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, izjava banke o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v
garancijski dobi – podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: 90-dnevni
rok plačila in ostali pogoji v skladu z razpisno
dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri pristojnem sodišču
ali drugem organu. Imeti mora tudi potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je na podlagi
posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s poslovanjem in s podkupovanjem ali zaradi
takih kaznivih dejanj ni bil pravnomočno obsojen;
3. proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, drug postopek, katerega namen je prenehanje poslovanja ali ni bil uveden
katerikoli drug podoben postopek skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež;
4. ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež oziroma ponudnik, ki ima sedež v tujini mora imeti v RS poravnane tiste
dajatve, ki jih je moral poravnati v RS;
5. ponudnik mora biti ﬁnančno in poslovno sposoben – podrobnosti v razpisni dokumentaciji;
6. ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za
izvedbo predmetnega javnega naročila, to
je:
6.1. razpolagati z ustrezno tehnično opremo za izvedbo razpisanih del-podrobnosti v
razpisni dokumentaciji;
6.2. imeti v rednem delovnem razmerju
najmanj eno osebo, ki izpolnjuje pogoje za
odgovornega vodjo del skladno s 77. členom
ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 110/02, 47/04) in razpolagati z zadostnim številom strokovnih delavcev, potrebnih za izvedbo naročila – podrobnosti v razpisni dokumentaciji;
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7. ponudnik mora izpolnjevati tudi druge
pogoje za izvedbo javnega naročila:
7.1. izkazati mora zavarovanje odgovornosti za dejavnost, ki je predmet naročila
skladno s 33. členom ZGO-1 (Ur. l. RS, št.
110/02, 47/04);
7.2. do podizvajalcev, s katerimi nastopa
v ponudbi, mora imeti poravnane vse zapadle poslovne in ﬁnančne obveznosti;
7.3. izpolnjevati mora pogoje po Odredbi
o ﬁnančnem poslovanju proračunskih uporabnikov;
7.4. da sprejema vse pogoje razpisne dokumentacije in da ni dal zavajajočih podatkov.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.3.2) 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 1. 12. 2004, vsak delovni dan med 8. in 12. uro na oddelku za
gospodarske javne službe na sedežu Občine
Zagorje ob Savi.
Cena: 12.000 SIT, cena vključuje DDV.
Pogoji in način plačila: pred prevzemom
razpisne dokumentacije predložiti potrdilo o
nakazilu zneska 12.000 SIT na podračun
proračuna 01342-0100018358 pri UJP Ljubljana, ident. št. za DDV: 25643444.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 12. 2004 do 13. ure
ne glede na vrsto prenosa.
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 datuma odpiranja ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 12. 2004
ob 13. uri v sejni sobi na sedežu Občine Zagorje ob Savi.
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: 25. 10. 2004.
Občina Zagorje ob Savi
Ob-29278/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., kontaktna oseba: Teme Anica, Cesta na Krko 7,
1290 Grosuplje, Slovenija, tel. 01/788-89-36,
faks 01/788-89-13, elektronska pošta: komunalno.podjetje.grosuplje@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja kanalizacije Sp. Slivnica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Sp. Slivnica.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:

II.2.1) Celotna količina ali obseg: zemeljska dela, material in montažna dela.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: pričetek december 2004.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena,
2. reference,
3. rok plačila.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 12. 11. 2004.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR
št. 03108-1000081639.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 11. 2004 do
8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: do 30. 3. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 11. 2004
ob 9. uri; Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 10. 2004.
Javno komunalno podjetje
Grosuplje d.o.o.
Ob-29314/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Izola, kontaktna oseba: 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, kontaktna oseba: 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,
kontaktna oseba: 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, Klara Giassi, Postojnska 3,
6310 Izola, Slovenija, tel. 660-02-00, faks
660-02-10, elektronska pošta: posta.
oizola@izola.si.
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I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Opis: komunalno opremljanje zazidalnega območja D1 v Izoli (ceste, vodovod,
javna razsvetljava, meteorna kanalizacija,
fekalna kanalizacija in NN omrežje).
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: 351-01-27/2003.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: komunalno
opremljanje
zazidalnega
območja D1 v Izoli - gradnja (ceste, vodovod, javna razsvetljava, meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija in 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.
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 obsega naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 5 mesecev, in/ali 150 dni od oddaje naročila, začetek 28. 12. 2004 in/ali konec 26. 5. 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
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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
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. 12. 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. 12. 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 21. 2. 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. 12. 2004
ob
9.15,
prostori
Sekretariata
za
računovodstvo, finance in splošne zadeve,
Postojnska 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

Storitve
Št. 4022-65/2004-17

Ob-28941/04

Popravek
V javnem naročilu za varovanje prostorov MU MOL in receptorska služba št.
04/310048, objavljenim v Uradnem listu RS,
št. 93 z dne 20. 8. 2004 pod št. Ob-21933/04,
se dodajo in spremenijo naslednje točke:
Besedilo v točki 3.8.9.5 se spremeni in se
glasi: Zaposleni, ki bodo opravljali dela varnostnika morajo predložiti licenco, pridobljeno s strani Ministrstva za notranje zadeve. Kot prilogo tej točki priložite kopijo
licence Ministrstva za notranje zadeve.
V poglavje 3.8. se doda nova točka
3.8.16 in se glasi: Ponudnik mora imeti
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. Kot
prilogo tej točki priložite kopijo licence
za opravljanje zasebnega varovanja.
Rok za predložitev ponudb je 12. 11.
2004 do 9.30, v prostorih Mestne občine
Ljubljana, Oddelek za ﬁnance, Služba za
javna naročila, 1. nadstropje, Dalmatinova 1, Ljubljana.
Javno odpiranje ponudb bo 12. 11. 2004
ob 10. uri, v prostorih Mestne občine Ljubljana, Oddelka za ﬁnance, Službe za javna
naročila, 1 nadstropje.
Mestna občina Ljubljana
Št. 122/04
Ob-28926/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec
Vodmat, kontaktna oseba: Radmila Bosnić,
Korytkova 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/52-07-100, faks 01/52-07-110, elektronska pošta: vrtec-vodmat@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Vrtec Vodmat, kontaktna
oseba: Radmila Bosnić, vsak delovni dan
med 9. in 10. uro, tel. 01/520-71-04, Koritkova 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/520-71-04, faks 01/520-71-10, elektronska pošta: vrtec-vodmat@guest.arnes.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Vrtec Vodmat, kontaktna oseba:
Suzana Mlakar, vsak delovni dan med 8. in
12. uro, po predhodni najavi, s potrdilom o
vplačilu, Korytkova 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/52-07-100, faks 01/52-07-110,
elektronska pošta: vrtec-vodmat@guest.arnes.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Vrtec Šentvid, kontaktna oseba: ponudbe sprejema
Suzana Mlakar, vsak delovni dan med 8. in
12. uro, do vključno 25. 11. 2004 do 12. ure,
Korytkova 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/52-07-100, faks 01/52-07-110, elektronska pošta: vrtec-vodmat@guest.arnes.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 14.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čiščenje stavb.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vrtec Vodmat, Korytkova 24, Korytkova 26, Bolgarska 20 in Bohoričeva 36, Ljubljana.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: čiščenje prostorov v Vrtcu
Vodmat na lokacijah: Korytkova 24, Korytkova 26 in Bolgarska 20, Ljubljana.
3) Obseg ali količina: 1594 m2 notranjih
površin in 138 m2 teras.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: čiščenje prostorov v Vrtcu
Vodmat, enota Klinični center, Bohoričeva
36, Ljubljana.
3) Obseg ali količina: 951 m2 notranjih
površin.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: čiščenje 2545 m2 notranjih talnih površin in
138 m2 teras.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005 in/ali konec
31. 12. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: javno
naročilo se ﬁnancira v skladu z Zakonom o
javnih zavodih.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za dobo 24 mesecev.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, ter da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
– da predloži pravilno ponudbo najmanj
za en sklop ter da ponudba zajema vse storitve v posameznem sklopu;
– da ponudnik izpolnjuje vse z zakonom
predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– da je ponudnik ﬁnančno in poslovno
sposoben;
– da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi;
– da ponudnik ni predložil zavajajočih
podatkov o izpolnjevanju pogojev;
– da so ponudbene cene ﬁksne najmanj
šest mesecev od datuma sklenitve pogodbe;
– da je plačilni rok naveden v ponudbi
najmanj 30 dni od dneva izstavitve računa,
ki je izstavljen po opravljeni dobavi;
– da predloži vsa zahtevana dokazila za
pravilnost ponudbe;
– da izstavlja zbirne račune enkrat mesečno, najkasneje do 10. dne v mesecu za
pretekli mesec.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo pristojnega organa o registraciji ponudnika za dejavnost, v katero sodi
izvajanje javnega naročila;
– dokazilo ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja v zvezi s
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podkupovanjem ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– izjava, da proti ponudniku ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, ter da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
– izjava ponudnika o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za opravljanje dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila;
– izjave ponudnika o stanju na dan oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da ima ponudnik na dan priprave ponudbe poravnane davke in prispevke v skladu z zakonom;
– potrdilo o plačilni sposobnosti oziroma
solventnosti izdano s strani poslovne banke
za gospodarske družbe oziroma napoved za
odmero davka za samostojne podjetnike.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– navedba tehnične opreme in izjava ponudnika, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi;
– seznam najvažnejših opravljenih dobav s področja predmeta javnega naročila v
zadnjih treh letih z najmanj tremi strokovnimi
priporočili ali izjavami ponudnika v prilogi;
– izjava o kakovosti storitev;
– opis tehnologije dela;
– izjava – navedba ključnega tehničnega
osebja in drugih strokovnih delavcev ponudnika, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe
in nadzor kakovosti.
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:
– najnižja cena,
– ﬁksnost ponudbenih cen,
– plačilni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 11. 2004.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun EZR
naročnika 01261-6030636665, sklic na št.
29213.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 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: odpiranje ponudb je javno, prisotni so lahko vsi zainteresirani.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 11. 2004
ob 13. uri; Vrtec Vodmat, Korytkova 24,
Ljubljana, pedagoška soba.
VI.4) Dodatne informacije: za ogled stavb
se je možno dogovoriti s kontaktno osebo
naročnika skladno z navodili iz razpisne dokumentacije.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 10. 2004.
Vrtec Vodmat
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Št. 8/2004
Ob-28945/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni gospodarski zavod za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti Celje
(krajše: ZPO Celje), kontaktna oseba: Robert
Hostnik, Dečkova cesta 1, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/428-26-58, faks 03/428-26-68,
elektronska pošta: robert.hostnik@celje.si,
internetni naslov: hattp://www.zpo-zavod.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 20.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Št. HR III / 2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
operativno izvajanje gospodarske javne
službe parkiranje v Mestni občini Celje.
ZPO Celje gospodari in ureja s 466 parkirnimi mesti modre cone I, 114 parkirnimi
mesti modre cone II, s 1394 parkirnimi mesti
v II. coni, s 637 notranjimi parkirnimi mesti
in 140 zunanjimi parkirnimi mesti v garažni
hiši Glazija, zakupljenimi parkirišči na Mariborski cesti in Gledališki ulici, skupno torej
2831 parkirnimi mesti.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila;
začetek 1. 1. 2005 in/ali konec 31. 12.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v znesku 2 mio SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: predložitev pogodbe iz katere so razvidna medsebojna razmerja med ponudniki in kdo je v
imenu ponudnikov pooblaščen za podpis
pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – potrdilo sodišča oziroma
organa pri katerem je registriran;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – odločba pristojnega organa ali izjava ponudnika;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom v skladu s predpisi države v kateri ima sedež – potrdilo sodišča;
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– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane – potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila – izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež
ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v tujini,
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati – potrdilo davčnega urada;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – potrdilo banke oziroma BON obrazci;
– da ponudnik soglaša s plačilnimi pogoji – izjava ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da zagotavlja izvedbo storitve v celoti
– izjava ponudnika;
– da ima ponudnik na razpolago delovna
sredstva za izvedbo storitve (orodno vozilo
za vkleščanje vozil in še najmanj dve osebni
vozili) – izjava ponudnika;
– da ponudnik zaposluje najmanj 25 delavcev v rednem delovnem razmerju – izjava
ponudnika.
– da je ponudnik, že strokovno in korektno izvajal razpisane storitve in ima priporočilo
vsaj od enega naročnika – priporočilo;
– da bo ponudnik prevzel v redno delovno razmerje 24 delavcev, ki sedaj opravljajo
ta dela – izjava ponudnika;
– da ponudnik izplačuje plače v skladu s
kolektivno pogodbo dejavnosti – 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 – 70 točk,
2. izkušnje – 30 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 12. 2004.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na trans
akcijski račun številka TRR: 06000 –
0898236886 pri Banki Celje d.d.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 2. 12. 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. 2. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe z pooblastilom ali
zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 12. 2004
ob 13. uri; ZPO Celje, Dečkova cesta 1.
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: Robert Hostnik.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 10. 2004.
Javni gospodarski zavod za urejanje
javnih parkirišč in gospodarjenje
z javnimi objekti Celje
Ob-28946/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Krško, kontaktna oseba: Vanja Bogolin,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Slovenija,
tel. 07/498-13-24, faks 07/492-22-21, elektronska pošta: vanja.bogolin@krsko.si, internetni naslov: www.krsko.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 6a.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: zavarovanje premoženja v letih 2005 –
2009.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe:
– poslovni prostori na Cesti krških žrtev
14, Krško,
– poslovni prostori na Cesti krških žrtev
15, Krško.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: požarno
zavarovanje, potresno zavarovanje, strojelomno zavarovanje, zavarovanje računalnikov, zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti,
vlomno zavarovanje, zavarovanje umetniških
del, zavarovanje počitniških objektov.
Dela se oddajajo v celoti.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005, zaključek
31. 12. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ustrezno ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 180.000 SIT,
– ustrezno ﬁnančno zavarovanje za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
vrednosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v 30
dneh od dneva prejema računa, v skladu z
Zakonom o izvrševanju proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba s solidarno odgovornostjo, oddaja del podizvajalcem pa ni dovoljena.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za katero daje ponudbo, pri organu države, v kateri ima
sedež,
– da ima dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s

podkupovanjem ali da je bil zaradi takega
kaznivega dejanja pravnomočno obsojen,
– da zoper njega ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– da je ekonomsko in ﬁnančno sposoben,
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in
kadrovskimi zmogljivostmi,
– da je sposoben izvesti naročilo ter da
ima proste kapacitete,
– da ima izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra podjetij,
– potrdilo, da ima dovoljenje za poslovanje v skladu s prvim odstavkom 353. člena
Zakona o zavarovalništvu,
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da je bil
zaradi
takega
kaznivega
dejanja
pravnomočno obsojen (potrdilo Ministrstva
za pravosodje) ter izjava ponudnika,
– potrdilo izdano s strani sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v
stečajnem ali likvidacijskem postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o ﬁnančnem
stanju ponudnika (obrazca BON1/P in BON
2).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
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: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponujena cena – 70%,
2. višina osnovnega kapitala – 20%,
3. reference ponudnika – 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega do
najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 933-15/2004 O301.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 26. 11. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na enotni
zakladniški račun Občine Krško št.
01254-0100008120.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 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 26. 1. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 11. 2004
ob 12. uri; Občina Krško, sejna soba D.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: Občina Krško,
Služba za pravne in splošne zadeve, Vanja
Bogolin, tel. 07/498-13-24.
Občina Krško
Ob-28947/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Grosuplje, kontaktna ose-
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1290 Grosuplje, Slovenija in Zdravstveni
dom Ivančna Gorica, kontaktna oseba: Čerič Darja, Cesta II. grupe odredov 16, 1295
Ivančna Gorica, 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, Malečnik 18, 2229 Malečnik, Slovenija, tel. 02/473-01-71, faks 02/473-01-51,
elektronska pošta: darjaceric@siol.net.
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: 1B.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevoz zdravnikov na terenu v času dežurstva.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zdravstveni dom Grosuplje, Zdravstveni dom Ivančna Gorica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v času
dežurne službe vse noči od 19. do 7. ure ter
vse nedelje in praznike 24 ur.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1 mio SIT.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katere je razvidno kakšna so
medsebojna razmerja in kdo je pooblaščen
za podpis pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (registracijo dejavnosti
85.141) – potrdilo sodišča;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno, odločba ali lastno
izjavo, da po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni predpisano;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; če
poslovanje vodi izredna uprava; ali če je bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države v kateri ima sedež – potrdilo sodišča;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane – potrdilo Ministrstva za pravosodje;
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– da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila – izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati – potrdilo davčnega urada;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – BON obrazci
ali potrdilo banke;
– da nudi 30-dnevni plačilni rok – izjava
ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da razpolaga z vozilom s 4 kolesnim
pogonom z vsaj polpovišano izvedbo in
enim nadomestnim vozilom – izjava ponudnika;
– da ima v rednem delovnem razmerju
vsaj tri medicinske tehnike z vozniškim dovoljenjem B kategorije, z najmanj 5 letnimi
izkušnjami na področju urgentne medicine
in da se redno letno usposabljajo za izvajanje teh nalog – izjava ponudnika z dokazili;
– da je storitev sposoben opraviti z delavci, ki so pri njem v rednem delovnem razmerju – izjava ponudnika;
– da je ponudnik v preteklih treh letih
(2001, 2002 in 2003) že opravljal navedene
storitve kvalitetno in strokovno – potrjeno
priporočilo naročnika za katerega je opravljal storitev;
– da bo zagotovil prevoze v času dežurne službe vse noči od 19. do 7. ure in vse
nedelje in praznike po 24 ur – izjava ponudnika;
– da bo opravljeno delo fakturiral ločeno
v razmerju 59% in 41% – izjava ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
dokumentacijo lahko prejmejo zainteresirani
prevzemniki po predhodnem telefonskem
naročilu po pošti.
Pridobiti ju je mogoče do 22. 11. 2004.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun:
številka
računa:
NLB
02280-0014954030.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 11. 2004 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zakoniti zastopniki ali
druge osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 11. 2004
ob 13. uri; ZD Grosuplje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2004.
Po pooblastilu:
SIB d.o.o.
Storitveno informativni biro
Ob-28977/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: 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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 01.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pogarancijsko vzdrževanje standardne
strojne opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: ljubljansko, mariborsko
in koprsko območje.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil:
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.31.20.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.31.20.00-5.
2) Kratek opis: pogarancijsko vzdrževanje standardne strojne opreme – ljubljansko
območje.
3) Obseg ali količina: enoletno vzdrževanje.
Sklop št. B
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.31.20.00-5.
2) Kratek opis: pogarancijsko vzdrževanje standardne strojne opreme – mariborsko
območje.
3) Obseg ali količina: enoletno vzdrževanje.
Sklop št. C
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.31.20.00-5.
2) Kratek opis: pogarancijsko vzdrževanje standardne strojne opreme – koprsko
območje.
3) Obseg ali količina: enoletno vzdrževanje.
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: enoletno pogarancijsko vzdrževanje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: obvezni
minimalni plačilni rok je 30 dni po prejemu
mesečnega računa.
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 058/2004.
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 058/2004.
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 058/2004.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 058/2004-1LODP/S.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 11. 2004.
Pogoji in način plačila: spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, je brezplačna.
Razpisna dokumentacija v pisni obliki bo
na razpolago za 6.000 SIT z vključenim
DDV po enodnevni predhodni najavi po telefaksu 01/475-21-86 in na podlagi dokazila o
vplačilu. Spletna verzija razpisne dokumentacije, pridobljena preko interneta, pa je
brezplačna. Način plačila je negotovinski, na
podračun EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska
25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic
na številko 00-51-634-566 z oznako predmeta plačila (RTV 058/2004-1L-ODP/S) in z
navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 11. 2004 ob 8.
uri.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 1. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 11. 2004
ob 9. ure, 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: 22. 10. 2004.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-28985/04
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:
Miroslav Birsa – za vprašanja; tajništvo – za
dvig razpisne dokumentacije in oddajo ponudb, Ulica 15. maja 4, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-33-700 in 05/66-33-740, faks
05/66-33-706, elektronska pošta: miro.birsa@komunalakoper.si, internetni naslov:
www.komunalakoper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 01.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje storitev pri vzdrževalnih gradbenih delih na področju javnih površin in
infrastrukturi gospodarskih javnih služb
na območju MOK.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj izvedbe: območje
Mestne občine Koper.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:

II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje
storitev pri vzdrževalnih gradbenih delih na
področju javnih površin in infrastrukturi gospodarskih javnih služb na območju MOK.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora ponudbi predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v znesku 800.000
SIT.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem. Ponudnik mora navesti eventualne podizvajalce v ponudbi. V
primeru skupnega nastopanja pri ponudbi pa
mora skupina ponudnikov predložiti pravni
akt o skupni izvedbi javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: za izkazovanje sposobnosti mora ponudnik ali soizvajalci v primeru skupne ponudbe izpolnjevati naslednje pogoje:
(statusni pogoji)
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu in da ima registrirano dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da ni bil pravnomočno
obsojen za katerokoli kaznivo dejanje;
3. da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika
ne vodi izredna uprava; ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
(ekonomsko-ﬁnančni pogoji)
4. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega TRR;
(tehnično-kadrovski pogoji)
5. da ponudnik razpolaga z tehničnimi delovnimi sredstvi skladno z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije;
6. da ponudnik razpolaga z delavci določene strokovne kvaliﬁkacije skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. za pravne osebe celoten redni izpis iz
sodnega registra (vključno z dejavnostmi), za
samostojne podjetnike pa priglasitev na
davčnem uradu (vključno z dejavnostjo/mi)
ter fotokopijo zavarovalne police;
2. potrdilo pristojnega sodišča, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem in potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
3. potrdilo pristojnega sodišča (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravdni oddelek).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
4. BON 2 ali BON-3 za pravne osebe ali
potrdilo ponudnikove poslovne banke iz katerega je razvidno, da ponudnik izpolnjuje
zahtevani pogoj (iz 4. točke pogojev).

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
5. popis ponudnika o razpoložljivi tehnični
opremi za izvedbo javnega naročila skladno
z zahtevami naročnika;
6. potrdilo o strokovnih kvaliﬁkacijah delavcev, ki bodo izvajali storitve javnega naročila.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: 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 22. 11. 2004 vsak delovni dan od 8. do 11. ure v tajništvu
Komunale Koper.
Cena: 12.000 SIT z DDV. Valuta: minimalno dva dni pred dvigom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: stroški razpisne
dokumentacije znašajo 12.000 SIT (z upoštevanim DDV) in jo ponudniki lahko poravnajo na blagajni Komunale Koper ali na transakcijski račun št. 10100-0034659356 pri
banki Koper d.d., z navedbo predmeta javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 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: 90 dni od navedenega skrajnega roka za
sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 11. 2004
ob 11. uri; v sejni sobi Komunale Koper,
d.o.o.-s.r.l., Ul. 14. maja 4, 6000 Koper.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik predvideva sprejeti odločitev o oddaji naročila najkasneje v 30 dneh od dneva odpiranja ponudb.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 10. 2004.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
Št. 4022-449/2004-2
Ob-29102/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba:
Lucija Breskvar, udig, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-27, faks
01/306-17-49, elektronska pošta: lucija.breskvar@ljubljana.si,
internetni
naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, kontaktna oseba: Lucija Breskvar, Trg MDB 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/306-17-27, faks 01/306-17-49, elektronska pošta: lucija.breskvar@ljubljana.si,
internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za gospodarske javne
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službe in promet, kontaktna oseba: Vesna
Klement, Trg MDB 7, II. nadstropje, soba št.
213, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-17-00, faks 01/306-17-49, elektronska pošta: vesna.klement@ljubljana.si, internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske javne službe in promet, kontaktna oseba: Vesna Klement, Trg MDB 7,
II. nadstropje, soba št. 213, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/306-17-00,
faks
01/306-17-49,
internetni
naslov:
www.ljubljana.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
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: št. javnega naročila
04/311531.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
spremljanje in kontrola prekopov v Mestni občini Ljubljana.
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: spremljanje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
ponudbene cene in veljavnostjo 93 po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: navedeni v razpisni dokumentaciji
po pravilih ZJN-1/42.a člen) ali obvezna dokazila za izpolnjevanje pogojev iz 42.a člena
ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence (za pravne osebe redni izpis iz sodnega registra, za samostojne podjetnike potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov), iz katerega je razvidno, da je
pri pristojnem sodišču ali drugem organu
registriran za dejavnost in ima odločbo za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila;
– potrdilo sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali
likvidacijskem postopku oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe;
– izjava ponudnika, da mu v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, povezana z njegovim poslovanjem
ali mu ni bila izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero bi mu bilo prepo-
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vedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da v
preteklih petih letih pred objavo naročila ponudnikovi vodstveni delavci niso bili obsojeni
zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem;
– potrdilo pristojne izpostave Davčnega
urada RS, da ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in
drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih s predpisi;
– veljavno dovoljenje pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
izkazovati pozitivno poslovanje v zadnjem
tromesečju pred oddajo ponudbe.
V preteklih šestih mesecih do vključno z
dnem izdaje ustreznega bonitetnega obrazca
oziroma potrdila ponudnik ni imel blokiranega
transakcijskega računa oziroma transakcijskih računov, kolikor jih ima več.
Za pravne osebe:
– BON-1 in BON-2, BON-2 ni starejši od
30 dni od datuma oddaje ponudbe, BON-1
pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje;
– ponudniki, zavezani k revizijskemu pregledu, morajo predložiti zadnje izdelano letno
revizijsko poročilo;
– bilanca stanja in izkaz poslovnega izida
za leto 2003;
– izjava ponudnika, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse svoje zapadle poslovne obveznosti.
Za ﬁzične osebe:
– potrdilo banke, kjer ima odprt TTR (oziroma bank, kjer ima odprte TTR) o povprečnem mesečnem stanju sredstev na TTR za
obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo
ponudbe;
– napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, vključno z
bilanco stanja za preteklo leto;
– izjava ponudnika, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse svoje zapadle obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– zagotovljene morajo biti tehnične zmogljivosti (potrebni prostori in oprema) za izvedbo naročila – predložiti dokaz;
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu za zadnja tri leta na področju vodenja in nadzora investicij in sicer pri investicijah, katerih skupna vrednost je v zadnjih treh
letih presegala 750 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4022-449/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 12. 11. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak dan
med 8. in 12. uro. Stroške razpisne dokumentacije ponudnik poravnajo z virmanom na
transakcijski račun št. 01261-0100000114,
sklic na št. 09000-121, odprt pri Banki Slovenije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 18. 11. 2004 do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: 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: 18. 11. 2004
ob 10.30; Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana, mala
sejna soba v kleti.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 10. 2004.
Mestna občina Ljubljana
Ob-29111/04
Ali je javno naročilo vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Trbovlje, p.o. kontaktna
oseba: Mirjana Dolinar, sanit. inž., Rudarska
cesta 9, 1420 Trbovlje, tel. 03/565-25-00,
telefaks 03/562-61-22, e-mail: sbt.Trbovlje@sb-trbovlje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isto kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isto 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:
I/A.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pranje perila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: isto kot v I.1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: letna
količina opranega perila: ca. 195.000 kg.
Obseg storitev:
I. odvoz umazanega perila in dostava
opranega perila,
II. sortiranje perila,
III. pranje perila in likanje,
IV. zlaganje opranega perila,
V. šivanje perila in označevanje delovne
obleke.
II.2.2) Opis in čas, kdaj se lahko izvajajo:
praviloma vse dni v letu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT ter izjava banke za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od
pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je
60 dni, ﬁksnost cen ves čas trajanja pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
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2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; če
poslovanje ponudnika vodi izredna uprava;
ali če je bil uveden katerekoli drug postopek
podoben navedenim postopkom v skladu s
predpisi države v kateri ima sedež;
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma za oddajo ponudbe;
6. da ni kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe še
izbrisane;
7. da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
8. BON 2 ali potrdilo banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le ta v zadnjih 6 mesecih pred objavo tega javnega
naročila ni imel blokiranega transakcijskega
računa;
9. da je v zadnjih treh letih pred objavo
javnega naročila izvajal storitve, ki so predmet javnega naročila in njegove ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti:
10. da zagotavlja vsakodnevno vse razpisane storitve;
11. da bo prevzem in dostava fco Splošna bolnišnica Trbovlje z nakladanjem in razkladanjem (ob terminu, ki ga določi naročnik);
12. da zagotavlja sodoben način pranja
in likanja perila z neagresivnimi pralnimi
sredstvi.
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: najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnitev dokumentacije:
pridobiti jo je možno do 25. 11. 2004.
Cena: 6.000 SIT z DDV, razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno v tajništvu bolnišnice vsak delovni dan 9. do 12.
ure ali po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo je potrebno vplačati na
podračun 01100-6030279252 s pripisom:
RD-pranje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 25. 11. 2004 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljena ponudba ali prijava za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 1. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pripombe na zapisnik
bodo lahko dajali le tisti predstavniki ponudnikov, ki bodo pooblaščeni za zastopanje
ponudnika, za kar bodo predložili pisno pooblastilo.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: odpiranje ponudb bo 25. 11. 2004 ob 12. uri na upravi
Splošne bolnišnice Trbovlje, Rudarska cesta
9, 1420 Trbovlje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/programa, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena letna
vrednost za vse postavke je 28,500.000 SIT
z DDV.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 10. 2004.
Splošna bolnišnica Trbovlje
Ob-29119/04
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: Marko Hočevar, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/237-31-49, faks 04/237-31-07,
elektronska pošta: marko.hocevar@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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: oddaja koncesije za izvajanje dimnikarske
službe na območju Mestne občine Kranj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Mestne občine
Kranj.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): priloga IB – storitve
kategorija 27.
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 3. 12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT z veljavnostjo do 17. 1. 2005,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti,
– zavarovanje odgovornosti za škodo proti tretjim osebam.
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 in dokazila so podrobneje razdelani in razvidni v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: dokaz o veljavni registraciji; kopija dovoljenja za opravljanje dejavnosti; dokazilo, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco; dokazilo, da ponudnik upošteva obveznosti, ki
izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v RS;
druga dokazila, razvidna iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: obrazca BON1 in
BON2 oziroma za samostojne podjetnike zadnja odločba o odmeri davka in poročilo banke, da račun v zadnjih 6 mesecih ni bil blokiran; poročilo pooblaščenega revizorja, da
ima ponudnik poravnane vse svoje zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajal-

cev in kooperantov; dokazilo – potrdilo, da
ima ponudnik poravnane vse svoje obveznosti do Mestne občine Kranj; druga dokazila,
razvidna iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: reference – potrdilo druge občine,
da je ponudnik v zadnjih treh letih opravljal ali
opravlja dimnikarske storitve na njenem območju; dokazilo o minimalni kadrovski in tehnični usposobljenosti za izvajanje dimnikarskih
storitev
(določeni
v
razpisni
dokumentaciji) in vodenje evidenc iz 4. člena
Odloka o dimnikarski službi v Mestni občini
Kranj; dokazilo o zagotavljanju interventnega
izvajanja dimnikarske službe; predložitev
programa izvajanja dimnikarske službe; dokazilo – izjava o zavarovanju odgovornosti za
škodo; druga dokazila, razvidna iz razpisne
dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Odlok o dimnikarski službi v Mestni občini Kranj (Ur. l. RS, št.
57/03, 89/04).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(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 17. 11. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo do navedenega roka s potrdilom o plačilu razpisne dokumentacije na račun Mestne občine Kranj
št. 01252-0100006472 s pripisom »razpisna
dokumentacija za dimnikarsko službo«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 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: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 11. 2004
ob 13. uri; v sobi št. 9 Mestne občine Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj.
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: Mestna občina Kranj ima zagotovljeno izvajanje dimnikarske službe do 3. 12. 2004. Ker Republika
Slovenija še ni sprejela podzakonskih aktov,
ki bi omogočali kontinuirano izvajanje te
službe, Mestna občina Kranj objavlja ta razpis v času, ko je za to še pristojna, njeni
predpisi pa v skladu s tretjim odstavkom
185. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. l.
RS, št. 41/04) ostajajo v veljavi do izdaje
predpisa o načinu izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe iz 5. točke
prvega odstavka 148. člena istega zakona.
Pogodba bo sklenjena za čas do sklenitve
nove koncesijske pogodbe z Vlado Republike Slovenije. Kolikor izbira koncesionarja ne
bo izvedena do 3. 12. 2004, bo Mestna občina Kranj v javnem interesu sklenila začas-
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v skladu s četrtim odstavkom 187. člena Zakona o varstvu okolja.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 10. 2004.
Mestna občina Kranj
Ob-29159/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, kontaktna oseba: Jožica Novak,
Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/237-42-62, faks 04/237-42-99, elektronska pošta: Dekanat@fov.uni-mb.si, internetni naslov: www.fov.uni-mb.
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 14.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 7/2004.
I.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čiščenje poslovnih prostorov fakultete za
obdobje treh let.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kranj, Kidričeva cesta
55a.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje čiščenja vseh poslovnih prostorov v izmeri ……m2.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v znesku 1 mio SIT.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kakšna
so medsebojna razmerja med ponudniki in
kdo je skupni podpisnik pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – dokazilo o registraciji;
– 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 ali
izjava, da dovoljenje ni potrebno;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež – potrdilo sodišča;
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– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane – potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega
naročila – izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali
da je ponudnik, ki ima svoj sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati – potrdilo davčnega urada, ki ni starejše
od 30 dni od dneva za oddajo ponudbe;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – BON obrazci
ali potrdilo banke;
– da nudi najmanj 30-dnevni plačilni rok
– izjava ponudnika o izkušnjah.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– da je v zadnjih treh letih kvalitetno
opravljal čiščenje poslovnih prostorov v vsaj
treh javnih zavodih s področja izobraževanja
in predloži potrdila naročnikov – izjava ponudnika s potrdili;
– da ima zadostno število strokovnega
kadra za izvedbo del in ustrezne tehnične
zmogljivosti, in da bo dela opravil z delavci,
ki so pri ponudniku v rednem delovnem razmerju – izjava ponudnika;
– da ponudnik izplačuje plače v skladu s
kolektivno pogodbo dejavnosti – 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.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. 12. 2004.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun št. 01100-6095916533.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 12. 2004 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: do 31. 1. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zakoniti zastopniki ali osebe s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 12. 2004
ob 12. uri; Kranj, Kidričeva cesta 55a, soba
604.
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: Jožica Novak,
tel. 04/237-42-62.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 10. 2004.
Univerza v Mariboru
Fakulteta za organizacijske vede
Ob-29162/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

Stran

7385

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Postojna, kontaktna oseba: Berra Gulje
Karmen, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna,
Slovenija,
tel.
05/726-55-50,
faks
05/728-07-80, elektronska pošta: Ssklad@postojna.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, Slovenija, tel. 05/728-07-00.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve IA6.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
najem s postopnim odkupom – leasing in
inženiring pri prenovi objekta »Samski
dom SŽ«.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Postojna.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– zagotoviti storitve ﬁnansiranja nakupa
objekta;
– storitve inženiringa pri celoviti prenovi
vključno z nadzorom.
Vse v skladu s to razpisno dokumentacijo
ter v skladu z veljavnimi predpisi, standardi
ter ostalo pozitivno zakonodajo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek decembra 2004 in/ali konec junija 2015.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10
mio SIT, izstavljena v skladu z vzorcem garancije;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo bo ponudnik moral predložiti v 10 dneh po podpisu
pogodbe;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, ki jo bo najemodajalec izstavil po primopredaji objekta.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu z
razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni dokumentaciji,
skladno z ZJN-1-UPB.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: dokazilo, da je ponudnik registriran pri
pristojnem sodišču ali drugem organu.Kot
dokazilo velja izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, in sicer:
– za gospodarske družbe (pravne družbe): izpisek iz sodnega registra podjetij,
– za samostojne podjetnike posameznike
(ﬁzične osebe):priglasitveni list DURS.
Ponudniki priložijo tudi dovoljenje za
opravljanje dejavnosti (odločbo, obrtno dovoljenje …), kolikor je na podlagi posebnega
zakona dovoljenje za opravljanje te dejavnosti potrebno.
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Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Potrdilo, da zoper ponudnika ni bil 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
dejanja 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, ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki jih je
moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o graditvi objektov, Zakon o
ﬁnančnih storitvah, Zakon o javnih naročilih in
ostala veljavna zakonodaja iz tega področja.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 30. 11. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski
račun
Občine
Postojna
št.
01294-0100016345 pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 1. 12. 2004 do 12. ure
Občina Postojna, tajništvo župana- soba št.
22, Ljubljanska 4, Postojna.
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 s
pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 12. 2004
ob 13. uri; Kulturni dom Postojna – sejna
soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 10. 2004.
Občina Postojna
Št. 110-1/04
Ob-29171/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-82-04,
faks 01/306-82-06, elektronska pošta: oto.
rubinic@dd-ceste.si,
internetni
naslov:
www.dd-ceste.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., kontaktna oseba: Lidija Zagorc, dipl. ekon., dipl. inž.
grad., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-82-23, faks 01/306-82-24.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o., kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-82-53,
faks 01/306-82-06, internetni naslov: www.ddceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40, 1000
Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) 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: 2004/00445.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: primerjalna študija variant HC Koper–Dragonja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: HC Koper–Dragonja.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: roki izdelave posamezne faze primerjalne študije so naslednji:
– terminski plan dela: 7 dni od datuma
veljavnosti pogodbe;
– predhodna dela: 15 dni od datuma veljavnosti pogodbe;
– primerjalna študija: 45 dni po veljavnosti
pogodbe in pridobitvi strokovnih podlag, ki jih
izdelovalcu dostavi naročnik;
– dopolnitve Primerjalne študije po recenziji: 14 dni po prejemu recenzijskega zapisnika;
– priprava usmeritev za izdelavo idejnega
projekta: 14 dni po prejemu recenzijskega
zapisnika;
– roki za izdelavo gradiv za razne predstavitve in usklajevalne sestanke ter pridobivanje mnenj se načeloma izdelajo v roku 4
dni, kolikor ni z naročnikom dogovorjeno drugače.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 750.000 SIT in veljavnostjo najmanj 142
dni po poteku skrajnega roka za predložitev
ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana
dela se bodo ﬁnancirala iz sredstev Družbe
za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d.d.
Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirano bilanco
oziroma izpisek iz bilance stanja.

III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika za zadnja 3 leta.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: seznam minimalne potrebne laboratorijske opreme, potrebne za izvedbo del po
pogodbi in seznam ostale opreme; seznam
ključnih kadrov, predlaganih za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi in drugih strokovnih sodelavcev ponudnika; seznam morebitnih podizvajalcev.
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 2. 12. 2004.
Cena: 7.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na
blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z virmanom na TRR št. 02923-0014562265 pri Novi
Ljubljanski banki d.d. v korist DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., s pripisom »za razpisno dokumentacijo«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 2. 12. 2004 do 10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega roka za
sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 12. 2004
ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 10. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-29172/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS
d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič, univ. dipl.
inž. grad., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/306-82-04, faks 01/306-82-06,
elektronska pošta: oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., kontaktna oseba: Angel Polajnko, univ. dipl. inž.
grad., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 02/234-32-33. faks 02/234-32-25, elektronska pošta: angel.polanjko@dd-ceste.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o., kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-82-53,
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faks 01/306-82-06, internetni naslov: www.ddceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) 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: 2004/00404.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava PGD in PZR projekta za del zahodne obvoznice v Mariboru med Cesto proletarskih brigad in Streliško cesto.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: zahodna obvoznica Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo:
– rok dokončanja del;
– izdelava PGD/PZI projekta do predaje v
revizijo, v 5 mesecih po veljavnosti pogodbe;
– po opravljeni reviziji je projektant dolžan
odpraviti vse popravke ter dopolnitve projektne dokumentacije v roku 30 dni, s tem da
končni rok za predajo vseh delov projektne
dokumentacije ne sme biti daljši od 210 dni
po veljavnosti pogodbe;
– PZR projekti morajo biti predani naročniku v 14 dneh po dopolnjenem PGD/PZI
projektu.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,500.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana
dela se bodo ﬁnancirala iz sredstev Družbe
za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d.d.
Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirano bilanco
oziroma izpisek iz bilance stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– seznam najpomembnejših istovrstnih
del, kot je predmet javnega naročila, v zadnjih
treh letih,
– seznam glavne izvajalčeve opreme,

Št.

116-117 / 29. 10. 2004 /

– seznam ključnih kadrov, predlaganih za
vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi in
drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. reference,
2. ponudbena cena,
3. rok izvedbe PGD projekta, dopolnjenega po reviziji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 1. 12. 2004.
Cena: 8.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na
blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z virmanom na TRR št. 02923-0014562265 pri Novi
Ljubljanski banki d.d. v korist DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., s pripisom »za razpisno dokumentacijo«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 1. 12. 2004 do 10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega roka za
sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 12. 2004
ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 10. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 17122-08-403-98/2004
Ob-29279/04
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: veronika.bajric@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeva, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-40-54, faks +386/1/
472-57-91, elektronska pošta: Veronika.
bajric@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Marinka Hlade, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-43-83, faks +386//
472-57-91.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika

Stran

7387

Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 01.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-98/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je vzdrževanje Siemens delovnih postaj izven garancijskega roka. Podrobnejši opis je v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: lokacije posameznih organizacijskih enot Ministrstva za notranje zadeve,
Generalne policijske uprave in policijskih
uprav na območju celotne države.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 01.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opis in
okvirna količina storitve, ki je predmet javnega razpisa, je navedena v razpisni dokumentaciji. Javni razpis se izvaja za obdobje dveh
let.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je
30 dni od dneva uradnega prejema računa, ki
je izstavljen v začetku meseca za pretekli
mesec.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru, da skupina izvajalcev
predloži skupno ponudbo, mora ta skupina
izvajalcev predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih
izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to
pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za dokazovanje
pravnega statusa, ekonomske in ﬁnančne
sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija, obrtno dovoljenje – če je potrebno, potrdilo o nekaznovanju.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o ﬁnančnem stanju: BON 1/P in potrdilo poslovne
banke o plačilni sposobnost; samostojni podjetniki: davčno odločbo ter potrdilo banke o
stanju na transakcijskem računu, potrdilo, da
proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
potrdilo, da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve, določene z
zakonom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: izjava in dokazilo o strokovni usposobljenosti kadra, ki bo izvajal storitve, dokazilo o kakovosti poslovanja, seznam rezervnih delov v skladišču, potrebnih za
izvajanje predmeta javnega naročila, seznam
pooblaščenih servisov in seznam najpomembnejših storitev v zadnjih treh letih.
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III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik : 403-98/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 22. 11. 2004.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132,
sklicna številka: 28 17116-2401002-40305504.
Od dneva objave do zadnjega roka za oddajo
ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom
omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo
ter njen dvig, in sicer vsak dan med 12. in 14.
uro, razen dni, ko državni organi ne delajo.
Razpisna dokumentacija je lahko na zahtevo
poslana tudi po pošti. Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije
ali zahtevo za pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo biti razvidni osnovni podatki o
ponudniku, potrdilo o registraciji s strani davčnega urada, kolikor je davčni zavezanec in
dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega
mora biti jasno razviden točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 22. 11. 2004 do 15. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: 140 dni od navedenega skrajnega roka za
sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 11. 2004
ob 11. uri; Fakulteta za policijsko varnostne
vede, Kotnikova 8, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 10. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 17122-04-403-84/2004/5 Ob-29310/04
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.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks ++386/1/
472-57-91, elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo
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za notranje zadeve, kontaktna oseba: Marinka Hlade, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-43-83, faks ++386/1/
472-57-91.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev Kategorija storitve: 03.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-84/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je organiziranje
letalskih prevozov tujcev, ki so v postopku odstranjevanja iz Republike Slovenije
v tujo državo in prosilcev za azil, ki so v
postopku vračanja iz Republike Slovenije
v države članice Evropske unije ali katero drugo državo, in sicer z izvedbo naslednjih storitev: izbiro in angažiranjem
najugodnejšega prevoznika, rezervacijo, nakupom in dostavo letalskih vozovnic ter po
potrebi organiziranjem povratnih letalskih
prevozov in nastanitvenih aranžmajev za
spremljevalce tujcev oziroma prosilcev za
azil, v katere so vključeni tudi prevozi spremljevalcev od letališča do nastanitvenega
mesta in obratno.
Podrobnejši opis storitev je naveden v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: kraj izvedbe storitev je lokacija ponudnika-izvajalca.
Letalske vozovnice bo potrebno dostavljati na naslove: Center za tujce, Vodnikova 43,
Ljubljana, Azilni dom, Cesta v Gorice 15,
Ljubljana in Letališče Brnik, in sicer po vsakokratnem dogovoru z naročnikom.
II.1.8.1)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 62.11.00.00-6; dodatni predmeti:
63.50.00.00-4.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 73110, 74710, 74720.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javni razpis se izvaja za potrebe naročnika v dvoletnem obdobju, ocenjena vrednost naročila je
71,000.000 SIT. Obseg storitev se bo prilagajal konkretnim potrebam in razpoložljivim
proračunskim sredstvom naročnika.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je
30 dni od dneva uradnega prejema računa, ki
je izstavljen po opravljeni storitvi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti izjavo o predložitvi
pravnega akta o skupni izvedbi naročila, v
primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti odgovornost posameznih
izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to
pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so pot-

rebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za dokazovanje
pravnega statusa, ekonomske in ﬁnančne
sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
registracija; veljavna licenca za opravljanje
dejavnosti organiziranja turističnih aranžmajev
ali prodaje turističnih aranžmajev; IATA, Mednarodna registracija za ponudnika oziroma
IATA licenca; potrdilo o nekaznovanju;
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o ﬁnančnem
stanju (BON-1/p in potrdilo poslovne banke o
plačilni sposobnosti oziroma za samostojne
podjetnike: davčna odločba oziroma napoved
in potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu); potrdilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek; potrdilo, da je poravnal
davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
določene z zakonom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: podatki o kadrih; seznam letalskih
prevoznikov, za katere lahko ponudnik izdaja
oziroma posreduje letalske vozovnice za
predmet javnega razpisa.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o spodbujanju razvoja turizma in Pravilnik o načinu in postopku pridobitve licenc za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje aranžmajev ter o vsebini in
načinu vodenja registra izdanih licenc.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena,
2. število letalskih prevoznikov,
3. ﬁnančno stanje ponudnika,
4. stroški odpovedi storitve.
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: 403-84/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 30. 11. 2004.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132,
sklicna številka: 28 17116-2401002-40308404.
Od dneva objave do zadnjega roka za oddajo
ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom
omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo
ter njen dvig, in sicer vsak dan med 12. in 14.
uro, razen dni, ko državni organi ne delajo.
Razpisna dokumentacija je lahko na zahtevo
poslana tudi po pošti. Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije ali
zahtevo za pošiljanje le-te po pošti, iz katerih
morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku, potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, v kolikor je davčni zavezanec in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti
jasno razviden točen naziv in naslov plačnika,
znesek in datum plačila.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 30. 11. 2004, do 15. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: 140 dni od navedenega skrajnega roka za
sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 12. 2004 ob
11. uri, Fakulteta za policijsko varnostne vede,
Kotnikova 8, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 10. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve
Policija, po pooblastilu: Ministrstvo za
notranje zadeve
Št. 036-21/04-01
Ob-29326/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk,
tel. 02/795-08-30, faks 02/794-42-21, elektronska pošta: natasa.obc.majsperk@siol.
net, kontaktna oseba: Marjan Gorčenko.
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 IA.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 351-03-0001/98.
II.1.6) Opis/predmet naročila: ﬁnančni leasing za najem nepremičnine s postopnim
odkupom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Majšperk.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ﬁnančni
leasing v znesku 344 mio SIT, za obdobje 10
oziroma 15 let.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005, konec 31. 12.
2014 oziroma 31. 12. 2019.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v znesku 2
mio SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu z
zakonodajo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo priznal sposobnost ponudnikov, ki bodo izpolnjevali pogoje navedene v
tem razpisu in razpisni dokumentaciji ter priložili obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (potrdilo sodišča);
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
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take dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno ali lastno izjavo, da takšno dovoljenje z zakonom ni predpisano;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
(potrdilo Ministrstva za pravosodje);
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni bil
uveden katerikoli drug postopek naveden
skladno s predpisi države, v kateri ima sedež
(potrdilo sodišča);
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane (potrdilo Ministrstva za pravosodje);
– da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega
naročila (izjava ponudnika).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima poravnane davke, prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež
ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v tujini,
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati (potrdilo Davčnega urada);
– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred
objavo javnega naročila ni imel blokiranega
transakcijskega računa (BON obrazci) ali potrdilo banke iz katerega je razvidno, da ponudnik ni imel blokiranega računa;
– da je ﬁnančno sposoben izvesti javno
naročilo in ima dovoljenje Banke Slovenije za
opravljanje dejavnosti, če je takšno dovoljenje
predpisano in potrdilo banke, da ima dostop
do kreditne linije v višini 344 mio SIT, če ponudnik ni banka.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: da je v zadnjih treh letih opravil vsaj
2 tovrstni storitvi v vrednosti večji od 150 mio
SIT (izjava ponudnika).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, zakonodaja s področja ﬁnanc.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bodo odgovorna 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 16. 11. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na enotni
zakladniški račun: 01269 – 0100017182, s
pripisom »javni razpis za ﬁnančni leasing«,
pred dvigom razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo je mogoče osebno dvigniti, na Občini Majšperk pri Marjanu Gorčenku
ali Nataši Mohorko ali po pošti, ob predložitvi
dokazila o plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 1. 12. 2004 do 14. ure na
naslov: Občina Majšperk, Majšperk 32a, 2322
Majšperk, v zapečateni kuverti z navedbo
»Ne odpiraj – ponudba za ﬁnančni leasing«.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov ponudnika.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: 90 dni po poteku roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno;
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 12. 2004
ob 15. uri, sejna soba Občine Majšperk, Majšperk 32a.
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: Marjan Gorčenko, Občina Majšperk.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 10. 2004.
Občina Majšperk
Ob-29435/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vlada
Republike Slovenije, Center za informatiko,
kontaktna oseba: Neža Planinšič, Langusova
4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/
478-86-00, faks +386/1/478-86-49, elektronska pošta: gp.cvi@gov.si, internetni naslov:
http://www.sigov.si/cvi/.
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: Vlada Republike Slovenije, Center za informatiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 7 (iz priloge IA).
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: OMIS.IT-7/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila: izbira usposobljenih kandidatov za izvajanja storitev
planiranja in razvoja informacijskih sistemov (v nadaljevanju: IS) za podporo delovnim področjem organov državne uprave
Republike Slovenije v skladu s speciﬁkacijami, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Republika Slovenija, lokacije naročnikov navedenih v razpisni dokumentaciji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidno
iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančni garanciji za resnost ponudbe in dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bosta zahtevani v ponudbeni fazi razpisa. Naročnik lahko v
ponudbeni fazi ne glede na vrednost pogodbe
po lastni presoji zahteva druga zavarovanja
posla.
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:
1. poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi ter navodili ponudnikom;
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2. registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu;
3. potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je
za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
4. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni pravnomočno obsojen;
5. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane;
6. izkazana zanesljivost pri poslovanju
(ni uveljavljenih jamstev ter izgubljenih
pravd, ki kažejo na nezanesljivost oziroma
rizičnost poslovanja s ponudnikom) od 1. 1.
2002 dalje;
7. reference ponudnika: za prijavo na kategorije IS pod točkami 1 in 3 iz spreciﬁkacij
mora ponudnik imeti v zadnjih 2 letih od objave razpisa sklenjeni vsaj 2 pogodbi za vsako
kombinacijo kategorija/vrsta IS; za prijavo na
kategorije IS pod točkami 2, 4 in 5 iz speciﬁkacij mora ponudnik imeti v zadnjih 2 letih od
objave razpisa sklenjeni vsaj 2 pogodbi za
vsako kombinacijo kategorija/vrsta IS, od tega
vsaj 2 pogodbi izven javne uprave. Seznam
pogodb pri vsaki kombinaciji naj ne presega 5
pogodb. Reference ponudnik dokazuje na način kot je določen v obrazcu prijava;
8. kakovost ponudnika: za kategorije IS
pod točkami 2, 4 in 5 iz speciﬁkacij mora ponudnik imeti certiﬁkat kakovosti ISO ali biti v
postopku pridobivanja le-tega ali imeti svoj
interni pravilnik o kakovosti poslovanja.
Pogoji na ﬁnančnem področju:
1. zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni in likvidacijski postopek in ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
2. poravnani davki, prispevki in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države Republike Slovenije;
3. ni izkazane blokade katerega izmed
transakcijskih računov (v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa);
4. celotni prihodki v letu 2003: za prijavo
na kategorije IS pod točkama 1 in 3 50 mio; za
prijavo na kategorije IS pod točkama 2, 4 in 5
nad 100 mio;
5. stopnja pokritosti kratkoročnih obveznosti najmanj 0,8; količnik bo izračunan na podlagi podatkov iz letnega poročila AJPES za
leto 2003 z upoštevanjem kasnejših, z verodostojnimi listinami izkazanih zamenjav kratkoročnih z dolgoročnimi viri sredstev.
Kadri:
1. število redno zaposlenih: za prijavo na
kategorije IS pod točkama 1 in 3 mora ponudnik imeti vsaj 3 redno zaposlene; za prijavo na
kategorije IS pod točkami 2, 4 in 5 mora ponudnik imeti vsaj 5 redno zaposlenih;
2. izobrazba redno zaposlenih: za prijavo
na kategorije IS pod točkami 2, 4 in 5 morata
imeti od zahtevanih 5 redno zaposlenih vsaj 2
zaposlena visoko strokovno izobrazbo;
3. delovna doba redno zaposlenih: za prijavo na kategorije IS pod točkama 1 in 3 mora
imeti od zahtevanih 3 redno zaposlenih vsaj 1
zaposleni 5 let delovne dobe; za prijavo na
kategorije IS pod točkami 2, 4 in 5 morata
imeti od zahtevanih 5 redno zaposlenih vsaj 2
zaposlena 5 let delovne dobe;
4. delovne izkušnje za redno zaposlene, ki
bodo neposredno opravljali storitve: najmanj
en redno zaposleni mora imeti več kot 2 leti
delovnih izkušenj pri opravljanju storitev, ki so
predmet prijavljene kombinacije kategorija/vrsta IS in je v tem času sodeloval pri najmanj
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dveh projektih, ki spadajo pod prijavljeno kombinacijo kategorija/vrsta IS;
5. ponudnik mora imeti na posamezni kategoriji IS izmed prijvaljenih zaposlenih vsaj
enega redno zaposlenega s slovenskim državljanstvom ali vsaj enega redno zaposlenega z dokazanim aktivnim znanjem slovenskega jezika;
6. zoper ponudnikove vodstvene delavce
v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njihovim poslovanjem
ali upravna odločba, s katero je ponudniku
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
Naročnik si pridržuje pravico, da bo v posameznih drugih fazah glede na predmet posameznega naročila od ponudnika zahteval,
da ima:
– vsaj en zaposleni opravljen izpit iz Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l.
RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04; ZUP);
– posebna strokovna znanja na posameznem IT področju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. komplet registrskih listov – izpisek iz
sodnega registra, ki odraža zadnje stanje ponudnika (samo za tuje pravne osebe oziroma
samostojne podjetnike, za domače pravne
osebe ima naročnik na voljo dostop do sodnega registra);
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence s katerim ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogoja iz točke 3 v poglavju Splošni pogoji (če je tako dovoljenje potrebno);
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco v zvezi z izpolnjevanjem pogoja iz
točke 4 v poglavju Splošni pogoji;
4. potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco v zvezi z izpolnjevanjem pogoja iz
točke 5 v poglavju Splošni pogoji;
5. izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije;
6. potrdilo ustreznega organa, da v preteklih petih letih pred objavo tega javnega razpisa zoper vodstvene delavce ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki
je povezano z njihovim 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:
1. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež, da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne
obveznosti v skladu s predpisi države Republike Slovenije;
2. letni računovodski izkazi (bilanca uspeha, bilanca stanja, obvezne priloge k bilancam), letno poročilo družbe overjeno z žigom
AJPES, na dan 31. 12. 2003 in verodostojne
listine izkazanih zamenjav kratkoročnih z dolgoročnimi viri sredstev, če obstajajo;
3. zadnje revizijsko poročilo oziroma mnenje, kolikor je družba (53. člen Zakona o gospodarskih družbah) zavezana k reviziji;
4. obrazec BON 1, ki mora odražati stanje
zadnjega meseca.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
1. dokazilo, da ima ponudnik certiﬁkat kakovosti ISO ali da je v postopku pridobivanja
tega certiﬁkata ali v primeru, da kot dokaz

kakovosti navaja svoj interni pravilnik o kakovosti poslovanja, svoj interni pravilnik;
2. dokazilo o izobrazbi za vsakega zaposlenega, ki ga ponudnik prijavlja; kot dokazilo
se šteje spričevalo oziroma diploma zaposlenega ali vpis v delovni knjižici;
3. dokazilo o delovni dobi zaposlenega in
delovnih izkušnjah; kot dokazilo se šteje vpis
v delovni knjižici;
4. dokazilo o državljanstvu za zaposlenega, ki ga ponudnik prijavlja; za dokazilo šteje
potrdilo o državljanstvu; ali dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika za zaposlenega, ki ga ponudnik prijavlja.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno
na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 80 z dne 23. 7.
2004.
IV.2) Merila za oddajo:
V vrstnem redu od najpomembnejšega do
najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 26. 11. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 29. 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. 12. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 11. 2007
ob 12.15, Ljubljana, Langusova ulica 4.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 10. 2004.
Vlada Republike Slovenije,
Center za informatiko

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago in storitve
Št. 006396
Ob-29105/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Geoplin d.o.o., Ljubljana, Družba za trgovanje
in transport zemeljskega plina, kontaktna
oseba: Edvard Grobler, Cesta Ljubljanske
brigade 11, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-20-600, faks 01/58-20-601, elektronska pošta: Edvard.grobler@geoplin.si, internetni naslov: www.geoplin.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot
v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 7.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN/14/2004/UD-ST.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in instalacija računalniške strežniške opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in instalacija računalniške strežne opreme
skupaj z ustrezno mrežno infrastrukturo (stikala).
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: en mesec ali 30 dni od oddaje naročila; konec 31. 12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbenega zneska in bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti pogodbe
ter bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% od vrednosti
pogodbe. Kolikor bančne garancije v zahtevani višini niso predložene to pomeni obvezni izločilni razlog.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: naročnik bo dobavo in instalacijo
opreme plačal v roku 30 dni od prevzema
opreme in del, in sicer:
– 50% virmansko nakazilo,
– 50% z verižno kompenzacijo v plačilnem roku.
Kompenzacijske verige poišče oziroma
predlaga naročnik.
Rok za plačilo je 30 dni po prejemu izvajalčevega računa, potrjenega s strani
predstavnika naročnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež.
2. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem.
3. Zoper ponudnika ne sme biti uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; poslovanje
ponudnika ne sme voditi izredna uprava.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: letni prihodek
ponudnika v letu 2003 mora biti večji kot
5.000,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora imeti pridobljen certiﬁkat kakovosti poslovanja ISO9001.
2. Ponudnik mora biti prisoten na trgu za
računalniške dejavnosti, ki so predmet razpisa, najmanj 10 let.
3. Za ponujeno opremo mora imeti ponudnik vsaj eno delujočo referenco na po-
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dročju RS. Za referenco šteje enaka oprema
kot je ponujena v ponudbi.
4. Vsa ponujena oprema mora zadostiti
minimalnim tehničnim zahtevam naročnika
katere so deﬁnirane v poglavju IX razpisne
dokumentacije.
Kadrovski pogoji – obvezna dokazila
Ponudnik mora imeti najmanj 2 strokovna kadra, ki morata biti za instalacijo in vzdrževanje ponujenih strežnikov in FC diskovnega podsistema izšolana pri proizvajalcu
ponujene opreme.
Vsi pogoji, navedeni v III.2.1.1., III.2.1.2
in III.2.1.3 so obvezni. Kolikor ponudnik enega ali več pogojev navedenih pod temi točkami ne izpolni, so obvezni izločilni elementi.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/14/2004/UDST.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 11. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 11. 2004 do 14.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 11. 2004
ob 12. uri; sedež družbe Geoplin, Ljubljanske brigade 11, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to potrebno:
ni dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 10. 2004.
Geoplin d.o.o., Ljubljana

Storitve
Ob-29313/04
Zavrnitev vseh ponudb
Naročnik RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, je na
osnovi izvedenega javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS, št 97 z dne 3. 9.
2004, Ob-22932/04 za izvedbo storitve varovanje objektov po odprtem postopku in v
skladu z določili 77. člena Zakona o javnih
naročilih (Uradni list RS št. 36/04), izdal odločitev o zavrnitvi vseh ponudb.
RTH Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Št. 08380
Ob-29120/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Geoplin d.o.o. Ljubljana, Družba za trgovanje
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in transport zemeljskega plina, kontaktna
oseba: Alenka Prinčič Artač, Cesta Ljubljanske brigade 11, 1001 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/582-06-00, faks 01/582-06-01, elektronska pošta: alenka.princic.artac@geoplin.si, Internetni naslov: www.geoplin.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
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: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN/16/2004/UD-PS.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelovanje cenilnih zapisnikov gradbene
in kmetijske stroke za potrebe izgradnje
plinovodov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelovanje cenilnih zapisnikov kmetijske in gradbene stroke za potrebe izgradnje plinovoda
– na skupni dolžini trase 139 km.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: november 2004 in konec februar
2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: naročnik bo račune plačal izvajalcu v
roku 15 dni po prejemu in potrditvi posameznega računa, ki ga bo izvajalec izstavljal
enkrat mesečno za pretekli mesec.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež;
– ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje – imeti mora potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila;
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja. Poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne in kadrovske sposobnosti in tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– letni prihodek ponudnika v letu 2003
mora biti večji kot 5,000.000 SIT,
– ponudnik mora biti davčni zavezanec,
– ponudnik mora imeti v letu 2003 in
2004 izdelane cenilne zapisnike za najmanj
1 drug energetski objekt,
– v primeru skupne ponudbe, morajo ponudniki iz skupne ponudbe predložiti akt o
skupni izvedbi naročila, v skladu z drugim
odstavkom 47. člena ZJN-1A.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
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1. reference,
2. število izdelanih cenilnih zapisnikov za
potrebe izgradnje plinovodov,
3. cena,
4. rok izdelave,
5. odzivni čas.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/16/2004/UD-PS.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 9. 11. 2004 do 12.
ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 9 11. 2004 do 12. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum 19. 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: 90 dni od navedenega skrajnega roka za
sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: datum in uro
bo določil naročnik v pozivu za predložitev
ponudb.
Kraj: Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to potrebno:
ni dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 10. 2004.
Geoplin d.o.o. Ljubljana

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Št. 433-01/14-11/2004/0530-001 Ob-29135/04
Popravek
V obvestilu o oddaji javnega naročila za
oddajo naročila blaga po odprtem postopku
za nakup strokovne literature in dopolnil k
obstoječi strokovni literaturi, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 114 z dne 22. 10.
2004, Ob-28173/04, se popravi točka VI.4):
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
Vsi ostali podatki v navedeni objavi ostanejo nespremenjeni.
Ministrstvo za ﬁnance
Carinska uprava Republike Slovenije
Generalni carinski urad
Ob-28849/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, kontaktna
oseba: Alenka Vodopivec, Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, Slovenija, tel. 05/669-61-00,
faks 05/652-71-85, elektronska pošta: alenka.vodopivec@ob-valdoltra.si.
II.5) Kratek opis: seti za pooperativno
zbiranje krvi.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 17/2004: Auremiana d.o.o.
Sežana, kontaktna oseba: Ermida Grgič,
Partizanska c. 109, 6210 Sežana, Slovenija,
tel. 05 7311-345, faks 05/731-13-50, elektronska pošta: info@auremiana.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 20,712.696 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:
24. 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-20296/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 10. 2004.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Ob-28916/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Statistični urad Republike Slovenije, kontaktna
oseba: Bogdan Grmek, Vožarski pot 12, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 241-51-48, faks
241-53-44, elektronska pošta: bogdan.grmek@gov.si, internetni naslov: http:www.stat.
si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: 432-61/2004.
II.5) Kratek opis: nakup licenc in postavitev IMIS sistema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,281.922 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 432-61/2004: SRC.SI
d.o.o., kontaktna oseba: Mitja Svet, Tržaška
cesta 116, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
242-80-00, faks 423-41-73, elektronska pošta: src@src.si, internetni naslov: www.src.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 16,281.922 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 432-61/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 10. 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: 19. 10. 2004.
Statistični urad Republike Slovenije

Ob-28949/04
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,
kontaktna oseba: Jure Ahačič, Miklošičeva
24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-77-503, faks 01/43-30-409, elektronska pošta: Jure.Ahacic@zzzs.si, internetni
naslov: www.zzzs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 0309-5/9-04-B.
II.5) Kratek opis: nakup štirih službenih
vozil.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,332.500 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena vozila,
2. oprema vozila,
3. garancijska doba,
4. dobavni rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 0309-5/9-04-B: Avtohiša
Malgaj d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Štih,
Tržaška 108, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/200-05-52, faks 01/200-05-55, elektronska pošta: vk.malgajlj@dealer.renualt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 12,460.950,81 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: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik je vključil v
postopek s pogajanji vse ponudnike, katerih
ponudbe so bile predložene v predhodno
izvedenem odprtem postopku in so bile ponudbe skladne z zahtevo za izpolnjevanje
pogojev iz 42. člena ZJN-1.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 10. 2004.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Ob-28953/04
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.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 6/04.
II.5) Kratek opis: obnovitev 9,6 GHz
spektrometra za elektronsko paramagnetno resonanco – subvencionirane s
strani MŠZŠ v okviru paketa XII/130,0.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 43,363.200 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. 6/04: Bruker Biospin
GmbH, Silberstreifen, DE-76287 Rheinstetten, Nemčija, tel. 0 721 5161-142, faks
0 721 5161.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 43,363.200 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: 6/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2004.
Institut »Jožef Stefan«
Ob-28981/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko,
kontaktna oseba: Maja Slovenc, Tržaška 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/476-87-44,
faks 01/476-87-45, elektronska pošta: maja.
slovenc@fe.uni-lj.si, internetni naslov:
www.fe.uni-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR6-2004.
II.5) Kratek opis: oprema za meritve in
raziskave protokolov na področju telekomunikacij.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,978.273,11 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).
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– tehnične zahteve naročnika,
– rok dobave,
– ceno.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR6-2004: Avektis d.o.o.,
kontaktna oseba: Mirko Ivančič, Dunajska
51, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/436-37-00, faks 01/436-02-20, elektronska pošta: mirko.ivancic@avektis.si, internetni naslov: www.avektis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 12,978.273,11 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR6-2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 10. 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: 22. 10. 2004.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 12/2004 – pisarniški
potrošni material: 10. sklop: Mladinska knjiga Trgovina d.d., Slovenska cesta 29, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,793.530,79 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:
29. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-19924/04 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: 21. 10. 2004.
Ministrstvo za ﬁnance
Davčna uprava Republike Slovenije

Ob-29020/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance,
Davčna uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Igor Štraus, Šmartinska cesta
55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-28-23, faks 01/478-27-43 ali
01/478-29-32, elektronska pošta: igor.straus@gov.si, internetni naslov: http://www.gov.
si/durs/index.php.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.19.27.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 12/2004 – Pisarniški
potrošni material.
II.5) Kratek opis: dobava pisarniškega,
računalniškega in ostalega potrošnega
materiala za leti 2005 in 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 215,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 12/2004 – pisarniški potrošni material: 1. sklop, 2. sklop, 5. sklop, 7.
sklop, 14. sklop, 16. sklop: DZS, Založništvo
in trgovina, d.d., Divizija veleprodaja, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 56,632.388,49 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 12/2004 – pisarniški
potrošni material: 3. sklop, 4. sklop, 6. sklop,
8. sklop, 9. sklop, 11. sklop, 12. sklop, 13.
sklop, 15. sklop: Extra-Lux d.o.o., Cesta na
Brdo 49, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 155,322.709,25 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

Št. 800395
Ob-29125/04
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.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 504.5.
II.4) OZNAKA javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: CD-TS-VS-JN4-B/tobl.
II.5) Kratek opis: dobava 1.700m2 talne
obloge in njeno polaganje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18 milijonov SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na čimnižjo ceno
in čimvišjo kakovost materiala in storitve.
Razmerje je 50:50.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. CD-TS-VS-JN4-B/tobl.:
Interﬂooring d.o.o., kontaktna oseba: Irena Miklavčič, Zaloška cesta 69, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/520-05-00, faks 01/540-50-18,
elektronska pošta: info@interﬂooring.si, internetni naslov: http//www.interﬂooring.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 16,660.000 SIT, pogodba 17,100.000 SIT, najnižja ponudba
12,461.000
SIT,
najvišja
ponudba
16,660.000 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): 1,700.000 SIT, delež:
10%.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 84 z dne 30. 7.
2004.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 10. 2004.
Cankarjev dom, kulturni in kongresni
center
Št. 110-1/04
Ob-29179/04
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: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2003/00326.
II.5) Kratek opis: AC Celje–Ljubljana,
odsek Vransko–Blagovica; nabava mehanizacije za vzdrževanje za potrebe AC baze
Vransko.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 722,400.000 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: ASO
d.o.o. Celje za sklop 21, Ipavčeva 21, 3000
Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 807.400 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: ASO
d.o.o. Celje za sklop 24, Ipavčeva 21, 3000
Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 1,151.000 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: RIKO
Ribnica d.o.o. za sklop 14, Lepovče 23, 1310
Ribnica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 21,794.814 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: RIKO
Ribnica d.o.o. za sklop 18, Lepovče 23, 1310
Ribnica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 8,324.108,33 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: RIKO
Ribnica d.o.o. za sklop 19, Lepovče 23, 1310
Ribnica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 8,850.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: Viling
d.o.o. za sklop 13, Kersnikova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 68,541.175 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Dumida d.o.o. za sklop 5, Kidričeva 16, 2230 Lenart, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 35,153.280 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: Dumida d.o.o. za sklop 10, Kidričeva 16, 2230
Lenart, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 24,762.465 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: Linﬁs
d.o.o. za sklop 6, Grajzerjeva ul. 6, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 11,888.222 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: 2003/00326.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 4. 8.
2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 35/04 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: 22. 10. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-29181/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod Filmski studio Viba ﬁlm Ljubljana, kontaktna oseba: Vladimir Peruničič,
Stegne 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
00386/1/513-24-02,
faks
00386/1/513-25-50, elektronska pošta:
viba.ﬁlm@siol.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dograditev sistema za
obešanje tehnološke razsvetljave in scenograﬁje v malem ateljeju Filmskega studia Viba ﬁlm Ljubljana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponujeno ceno,
– zagotavljanje servisa in rezervnih delov
– poprodajne aktivnosti,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. 2/2004: ELSIS d.o.o., kontaktna
oseba: Vladimir Franinovič, Jamova 39, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/477-66-93,
faks 00386/1/477-67-00, elektronska pošta:
info@elsis.si.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): vrednost pogodbe: 18,903.972
SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 97 z dne 3. 9. 2004,
Ob-23013/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 10. 2004.
Filmski studio Viba ﬁlm Ljubljana
Ob-29281/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni
zavod RTV Slovenija, kontaktna oseba: Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-96, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.00.00.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: RTV-045/2004-E-OME/B.
II.5) Kratek opis: nakup računalniške
strojne opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT (z DDV).
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. RTV-045/2004-E-OME/B: FMC-distribucija in rač. storitve d.o.o., kontaktna oseba: Jože Knez, Letališka 32, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/520-59-00, faks 01/520-59-80,
elektronska pošta: info@fmc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): 28,016.436 (z DDV).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. RTV-045/2004-E-OME/B: LANCom d.o.o., kontaktna oseba: Petra Predan,
Tržaška c. 63, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/33-00-300, faks 02/33-00-309, elektronska pošta: info@lancom.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): 11,943.426 (z DDV).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-045/2004-EOME/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 7. 9.
2004.
VI.4) Število prejetih ponudb:
– sklop A: 3;
– sklop B1: 2;
– sklop Č: 4;
– sklop E: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 32-33 z dne 12. 4.
2002.
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: 25. 10. 2004.
Javni zavod RTV Slovenija

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Ob-29330/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Novo mesto d.o.o., kontaktna oseba:
Anton Tomažin, inž., Podbevškova ulica 12,
8000 Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-32-562,
faks 07/39-32-500, elektronska pošta: anton.
tomazin@komunala-nm.si, internetni naslov:
www.komunala-nm.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): CPA: 34.10.21 ali 34.10.22 ali
34.10.23; CPA 34.10.41.
II.5) Kratek opis:
– sklop A – tovorno (gospodarsko) vozilo – furgon,
– sklop B: osebno terensko vozilo,
– sklop C: tovorno vozilo (furgon) predelano v pogrebno vozilo za prevoz krst.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,900.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.A.) Oddaja in vrednost javnega naročila: javno naročilo št.: sklop A – tovorno (gospodarsko) vozilo – furgon.
JN se ne odda, ker je naročnik prejel samo
eno ponudbo, ki bistveno presega planirana
in zagotovljena ﬁnančna sredstva.
V.1.1.B.) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop B – osebno terensko
vozilo: Suzuki Jimny 1.3 4WD VX AC: Avtomotiv Rado d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan
Odar, univ. dipl. inž., Stegne 33, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-10-128, faks,
01/58-10-160.
V.1.2.B.) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 3,144.970 SIT.
V.2.1.B.) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1.C.) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop C – tovorno vozilo
(furgon) predelano v pogrebno vozilo za prevoz krst: Mercedes BRNZ Vito 111 CDI Furgon: AC-INTERCAR, d.o.o., kontaktna oseba:
Anton Bajuk, Baragova 5, 1113 Ljubljana, Slovenija, tel. 07/33-72-231, faks 07/33-21-411.
V.1.2.C.) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 5,964.400 SIT.
V.2.1.C.) 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: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; št. 81-84/04 – z dne 30. 7. 2004,
Ob-20954/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 10. 2004.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Ob-29333/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za zdravstveno varstvo Celje, kontaktna
oseba: Irena Ivačič Štraus, Ipavčeva 18, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/425-22-01, faks
03/425-11-15, elektronska pošta: zavod@zzvce.si, internetni naslov: www.zzv-ce.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: 121-40-450-6/04.
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II.5) Kratek opis: nabava opreme za ugotavljanje koncentracije vonjev z dinamično
olfaktometrijo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 8,401.340 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– nabavna cena opreme,
– stroški obratovanja,
– tehnične lastnosti,
– ugodnejši plačilni pogoji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Mikro+Polo d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Hočevar, Lackova 78, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/614-33-00, faks 02/614-33-29, elektronska pošta: info@mikro-polo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 8,401.340 SIT, ali najnižja
ponudba: edini ponudnik.
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. 121-40450-6/04: Mikro+Polo
d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Hočevar,
Lackova 78, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/614-33-00, faks 02/614-33-29.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 8,401.340 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: 121-40450-6/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 77 z dne 16. 7. 2004,
Ob-19475/04.
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. 10. 2004.
Zavod za zdravstveno varstvo Celje
Ob-29433/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javna agencija za železniški promet RS, kontaktna oseba: Andrej Rajtmajer, Kopitarjeva 5,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/234-14-54,
faks 02/234-14-52, elektronska pošta: Andrej.
Rajtmajer@gov.si.
II.5) Kratek opis: nabava pisarniškega
materiala:
– sklop 1 – pisarniški potrošni material,
– sklop 2 – računalniški potrošni material,
– sklop 3 – obrazci in tiskovine.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. A-6/04-B (sklop 1): Mladinska knjiga trgovina d.d., kontaktna oseba: Vesna Čolič, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/560-54-26, faks 01/560-54-30, elektronska pošta: Vesna.colic@mk-trgovina.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 2,617.890,90
SIT, najvišja ponudba: 3,327.155,27 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. A-6/04-B (sklop 2): Mladinska knjiga trgovina d.d., kontaktna oseba: Vesna Čolič, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/560-54-26, faks 01/560-54-30, elektronska pošta: Vesna.colic@mk-trgovina.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 3,120.125,10
SIT, najvišja ponudba: 3,368.256 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. A-6/04-B (sklop 3): Mladinska knjiga trgovina d.d., kontaktna oseba: Vesna Čolič, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/560-54-26, faks 01/560-54-30, elektronska pošta: Vesna.colic@mk-trgovina.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 155.226,40
SIT, najvišja ponudba: 309.435,01 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. 6.
2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ob-15386/04, 4. 6. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 10. 2004.
Javna agencija za železniški promet RS

Gradnje
Ob-28910/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javna agencija za železniški promet RS, kontaktna oseba: Simon Kovačič, Kopitarjeva 5,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/234-14-85,
faks 02/234-14-52, elektronska pošta: Simon.kovacic@gov.si, internetni naslov: Dzpinfo@gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: sanacija izrednega
dogodka na desnem tiru proge Divača–
Gornje Ležeče.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 416,666.666,67 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa: 4. točka 110.
člena ZJN-1.
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. C-3/04-G: SŽ – Železniško
gradbeno podjetje Ljubljana d.d., kontaktna
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oseba: Aleksander Turšič, Ob zeleni jami 2,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 483,728.623,20 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 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: 7. 10. 2004.
Javna agencija za železniški promet RS
Ob-28950/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Hoče-Slivnica, kontaktna oseba: Jože
Merkuš, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče,
Slovenija,
tel.
02/616-53-20,
faks
02/616-53-30, elektronska pošta: Liljana.
Mezgec@Hoce-Slivnica.si, internetni naslov: www.Hoce-Slivnica.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: izgradnja kanalizacije
in ureditev ceste v ulici k Cerkvi – Slivnica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 23,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
I. cena – 80%,
II. reference za dela izgradnje kanalizacije in ureditve ceste – 20%.
kI. Točke za ceno se izračunajo po formuli:
CENA – najugodnejši ponudnik
× 80 točk
CENA – ponudnik
kII. Reference:
1. najmanj 5 podobnih objektov v zadnjih
5 letih v vrednosti najmanj 20.000 SIT –
20%;
2. najmanj 3 podobne objekte v zadnjih
5 letih v vrednosti najmanj 20.000 SIT –
10%;
3. manj kot 3 podobne objekte v zadnjih 5
letih v vrednosti najmanj 20.000 SIT – 0%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 03/04: Cestno podjetje
Ptuj d.d., kontaktna oseba: Boža Buč, Zagrebška cesta 49/A, 2250 Ptuj, Slovenija,
tel. 02/788-08-00, elektronska pošta: uprava@cpptuj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 19,819.606,56 SIT; najnižja ponudba 19,819.606,56 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 93 z dne 20. 8.
2004, Ob-21935/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 10. 2004.
Občina Hoče-Slivnica
Ob-28951/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Hoče-Slivnica, kontaktna oseba: Jože
Merkuš, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče, Slovenija, tel. 02/616-53-20, faks 02/616-53-30,
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elektronska pošta: Liljana.Mezgec@HoceSlivnica.si, internetni naslov: www.Hoce-Slivnica.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: izgradnja kanalizacije
na Odcepu Kolman in Hmeljarski ulici ter
ureditev ceste.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
I. cena – 80%,
II. reference za dela izgradnje kanalizacije in ureditve ceste – 20%.
kI. Točke za ceno se izračunajo po formuli:
CENA – najugodnejši ponudnik
× 80 točk
CENA – ponudnik
kII. Reference:
1. najmanj 5 podobnih objektov v zadnjih
5 letih v vrednosti najmanj 20.000 SIT –
20%;
2. najmanj 3 podobne objekte v zadnjih
5 letih v vrednosti najmanj 20.000 SIT –
10%;
3. manj kot 3 podobne objekte v zadnjih
5 letih v vrednosti najmanj 20.000 SIT –
0%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 02/04: Cestno podjetje
Ptuj d.d., kontaktna oseba: Boža Buč, Zagrebška cesta 49/A, 2250 Ptuj, Slovenija,
tel. 02/788-08-00, elektronska pošta: uprava@cpptuj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 31,753.882,44 SIT; najnižja ponudba 31,753.882,44 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 93 z dne 20. 8.
2004, Ob-21936/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 10. 2004.
Občina Hoče-Slivnica
Ob-28983/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Puconci, kontaktna oseba: Zrinski Tomislav, Puconci 80, 9201 Puconci, Slovenija, tel. 02/54-59-100, faks 02/54-59-101,
elektronska pošta: obcina.puconci@puconci.si.
II.5) Kratek opis: izgradnja kanalizacijskega omrežja v Puconcih – III. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena – 75%,
– reference – 20%,
– garancijski rok – 5%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2: SGP Pomgrad d.d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/53-41-800, faks 02/53-41-825.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
18,666.002,99 SIT, najvišja ponudba:
22,643.365,50 SIT.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 57 z dne 28. 5. 2004,
Ob-14286/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 10. 2004.
Občina Puconci
Ob-29016/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, kontaktna oseba: Alenka Smrekar, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-18-23, faks 01/478-18-78, internetni naslov: http://www.gov.si/sssv.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.21.00.00-2;
dodatni
predmeti:
45.33.10.00-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 503,3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. javnega naročila: 49/04
VV PON, št. zadeve: 351-05-39/2004.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
ogrevalno-hladilnega sistema poslovnih
prostorov z izvedbo vseh spremljajočih
GOI del v objektu Dunajska 47 v Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 62,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponudbena cena – do 100 točk,
2. kvalitetno in pravočasno opravljena
dela v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila (istovrstna dela) v zadnjih
petih letih pred oddajo ponudbe – skupaj
največ 13 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Komin Inženiring d.o.o., kontaktna oseba:
Tomaž Gabrijelčič, Gospodinjska ulica 8,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/583-04-30,
faks 01/583-04-31, elektronska pošta: komininzeniring@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 63,521.683,20 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 49/04 VV PON.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-21020/04 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: 22. 10. 2004.
Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije
Ob-29017/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Servis skupnih služb vlade, kontaktna oseba: Mojca Križ, Gregorčičeva 27/A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-18-28, faks +386/1/478-18-78,
internetni naslov: www.gov.si/sssv.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.23.00.00-8.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502.5.
II.5) Kratek opis: dodatna dela izgradnja platoja s komunalno infrastrukturo na
Mednarodnem mejnem prehodu Obrežje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 127,000.000 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:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah;
(j) nove gradnje/storitve, ki predstavljajo
ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se
naročajo skladno 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. številka JN: 65/04 VV; številka zadeve 266-103/2004: SCT d.d., kontaktna oseba: Miklavž Hvastija, Slovenska
56, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-98-600, faks 01/58-98-630, internetni
naslov: www.sct.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 137,247.772,83 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: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 10. 2004.
Republika Slovenija
Servis skupnih služb vlade
Ob-29018/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
kontaktna oseba: Marjan Blassin, univ. dipl.
ekon., inž. grad., Ul. heroja Staneta 1, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-414, faks
02/25-26-551, elektronska pošta: marjan.
blassin@maribor.si.
I.2) 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): razred 50, skupina 500,
502,6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 35205-18/2004-0801/MB.
II.5) Kratek opis: izgradnja vodovoda
Hrastje, I. faza.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 110 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 35205-18/2004-0801/MB:
Mariborski vodovod, JP d.d., Jadranska cesta 24, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 108,979.157,62 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): 18,521.514,99 SIT in
30,319.256,39 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 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. 10. 2004.
Mestna občina Maribor
Ob-29021/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Vransko, kontaktna oseba: Aleksander
Borštner, Vransko 59, 3305 Vransko, Slovenija, tel. 03/703-28-00, faks 03/703-28-16,
elektronska pošta: obcina.vransko@vransko.si, internetni naslov: www.vransko.si.
I.2) 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): razred 50, skupine 500,
500,1.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija javne
poti 992510 Klokočovc – Klance (zemeljska dela, gradbena dela, zaključna dela,
asfaltiranje…).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,014.278 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena – 60 točk,
– kakovost in referenca ponudnika – 30
točk,
– garancijski roki – 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 101-02/35-04: CM Celje,
d.d., Ceste Mostovi Celje d.d., kontaktna
oseba: Peter Šepetavc, Lava 42, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/426-61-00, faks
03/426-63-06.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 24,014.278 SIT; najnižja ponudba 24,014.278 SIT, najvišja ponudba 36,547.162 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 9. 2004.

Stran

7397

VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 81-84 z dne 30. 7.
2004, Ob-20740/04.
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. 10. 2004.
Občina Vransko
Ob-29024/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kovod Postojna, d.o.o., kontaktna oseba: Mitja
Lavrenčič, Jeršice 3, 6230 Postojna, Slovenija, tel. 05/726-45-51, faks 05/726-22-11,
elektronska pošta: direktor@kovodpostojna.
si, internetni naslov: www. kovodpostojna.
si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 280-1/04.
II.5) Kratek opis: dobava opreme za dehidracijo blata in postaje za sprejem
gošč.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 46,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena,
– plačilni rok,
– rok izvedbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2/2004: Lesmarc d.o.o.,
Spodnji rudnik c. I/35, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 55,228.625 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 280/1-04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 84 z dne 30. 7. 2004,
Ob-20940/04.
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. 10. 2004.
Kovod Postojna, d.o.o.
Ob-29113/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktna
oseba: Jolanda Bizjak, Ulica heroja Staneta,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-314,
faks 02/22-01-293.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 504,2.
II.5) Kratek opis: obnova fasade na objektu Kulturno prireditvenega centra Narodni dom, Ul. kneza Koclja 9, Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
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– merila so bila opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega izvajalca
gradnje za obnovo fasade na objektu Kulturno prireditvenega centra Narodni dom, Ul.
kneza Koclja 9, Maribor; javno naročilo št.
41405-00014/2003 0400 01 (Ob-19928/04):
Granit, d.d., Ljubljanska c. 69, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, tel. 02/844-30-00,
faks 02/818-14-28.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 32,263.070,26 SIT; najnižja ponudba 32,263.070,26 SIT, najvišja
ponudba 52,383.380,71 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 80 z dne 23. 7.
2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 10. 2004.
Mestna občina Maribor
Ob-29115/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, kontaktna oseba: Olga Funa, Zarnikova
3,
1000
Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/306-14-32, faks 01/306-15-78, elektronska pošta: Olga.Funa@ljubljana.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: izvedba gradbenih del
za izvedbo predobremenilnega nasipa za
dosego konsolidacije terena na območju
Cesta v Gorice v Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 150,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-4/04: Trgograd d.o.o.,
Litija, kontaktna oseba: Tomo Kres, Ljubljanska cesta 1, Litija, 1270 Litija, Slovenija, tel.
01/89-83-440, faks 01/89-83-447.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 128,272.440 SIT; najnižja ponudba 125,895.849,70 SIT, najvišja
ponudba 184,978.852,84 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:
29. 9. 2004.
Naročnik je odločil, da postopek predmetnega javnega naročila ustavi in izvede
ponovni razpis.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 171-72 z dne 2. 7.
2004, Ob-17782/04.
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. 10. 2004.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana
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Ob-29116/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, kontaktna oseba: Olga Funa, Zarnikova
3,
1000
Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/306-14-32, faks 01/306-15-78, elektronska pošta: Olga.Funa@ljubljana.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: nadomestna in dopolnilna gradnja objekta ob Ljubljanici 16 s
komunalnimi priključki in komunalno
ureditvijo v območju urejanja CS 7/8
Nove Poljane v Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 120,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-3/04: Lesnina Inženiring d.d., kontaktna oseba: Vinko Ileršič,
univ. dipl. inž., Parmova 53, Ljubljana, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-20-615, faks
01/43-62-191.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 123,822.732,61 SIT;
najnižja ponudba 123,822.732,61 SIT, najvišja ponudba 142,694.318,68 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:
27. 8. 2004.
Naročnik je odločil, da postopek predmetnega javnega naročila ustavi in izvede
ponovni razpis.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 53 z dne 14. 5. 2004,
Ob-12513/04.
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. 10. 2004.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana
Št. 108/2004
Ob-29122/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šentilj, kontaktna oseba: Nives Erznožnik, udig., Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v
Slovenskih
Goricah,
Slovenija,
tel.
02/650-62-20, faks 02/650-62-10, elektronska pošta: nives.erznoznik@sentilj.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: zemeljska, gradbena
in geotehnična dela pri sanaciji ceste
vina in dobrot (LC št. 392060 Šentilj – Zg.
Kungota).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 88,466.514 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:
Cestno podjetje Maribor, d.d., kontaktna

oseba: Ana Trunkl, univ. dipl. inž. gr., Iztokova ul. 30, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/429-35-00, faks 02/420-30-44, elektronska pošta: ana.trunkl@cp-mb.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 234,063.343 SIT; najnižja ponudba 159,023.611,30 SIT, najvišja
ponudba 234,063.343 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Delež: 93%.
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; št. 75, Ob-18559/04 z dne 9. 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: 22. 10. 2004.
Občina Šentilj
Ob-29157/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Dravograd, kontaktna oseba: Nataša
Jevšnikar, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd,
Slovenija,
tel.
02/878-30-11,
faks
02/878-32-84, elektronska pošta: natasa.
jevsnikar@dravograd.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 351-01-5/2004-24.
II.5) Kratek opis: nadzidava, adaptacija
in delna adaptacija Osnovne šole Dravograd.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 370,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– najnižja cena – 80%,
– reference – do 20%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 351-01-366/2003-24: SGP
Kograd Igem Dravograd d.d., kontaktna
oseba: Oto Brglez, dipl. inž. str., Selovec 83,
2373 Šentjanž pri Dravogradu, Slovenija,
tel. 02/871-08-00, faks 02/878-53-18.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 231,082.076,93 SIT.
Valuta: 31. 9. 2006.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu
določil
naročnik:
351-01-366/2003-24.
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; Ur. l. RS, št. 95-55 z dne 27. 8.
2004, Ob-22776/04.
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. 10. 2004.
Občina Dravograd
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Št. 110-1/04
Ob-29174/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje;
Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00077.
II.5) Kratek opis: glavna dela na AC A2
Karavanke–Obrežje, odsek Hrastje–Kronovo, pododsek Hrastje – Lešnica od km
0,000 do km 7,770.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11.895,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
J.V. SCT d.d. Ljubljana + Primorje d.d., Ajdovščina + CGP d.d., Novo mesto, 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 11.821,037.724,82
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:
7. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 66/2004 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: 22. 10. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-29177/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., kontaktna oseba: Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-75, faks 01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00241.
II.5) Kratek opis: izgradnja sidrane pilotne stene za sanacijo plazu v brežini na
območju stranskega odvzema med km
4,9+40 in km 5,3+30 na odseku HC
Razdrto – Vipava; Rebernice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 975,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: J.V. Primorje d.d. + SGP Kraški zidar
d.d., Vipavska c. 3, 5270 Ajdovščina, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): 1.055,050.016,65 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: 7.
9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 71-72/2004 z dne 2. 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: 22. 10. 2004.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-29180/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2003/00402.
II.5) Kratek opis: zamenjava obstoječih
sanitarnih objektov z novima na
počivališču Lipce I in II.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32,000.000 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: IGM Sava d.o.o., Velika vas 62a, 8273
Leskovec, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 31,387.006,40 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 38/2004 z dne 16. 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: 22. 10. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-29282/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in
prostor ter komunalo, Javne naprave, javno
podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Meta Širca, Trg celjskih knezov 8, Celje, Teharska
cesta 49, Celje, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/425-64-00, faks 03/425-64-12.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 35/JN-2004/G.
II.5) Kratek opis: sanacija in rekultivacija komunalnega odlagališča Bukovžlak
skladno s programom prilagoditve pravilniku o odlaganju odpadkov – vzdrževalna dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena 70%,
– reference 30%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 35/JN-2004/G: NIVO,
gradnje in ekologija d.d., kontaktna oseba:
Danilo Senič, Lava 11, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 48,220.946,21 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 35/JN-2004/G.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 27.
9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 22676-95 z dne 27. 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: 25. 10. 2004.
Mestna občina Celje,
Oddelek za okolje in prostor
ter komunalo
Javne naprave, javno podjetje d.o.o.
Št. 3592-490/2003
Ob-29298/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba:
Maja Kač, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 306-48-48, faks 306-48-32, elektronska pošta: maja.kac@ljubljana.si, internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 500,1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 04/320763.
II.5) Kratek opis: gradnja komunalne
infrastrukture v območju urejanja MS
1/2-1 in MR 1/1 Zelena jama.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 500,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 95%,
– višina letnega prometa – 3%,
– kadrovska usposobljenost – 2%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 04/320763: Hidrotehnik
d.d., kontaktna oseba: Tomaž Škerjanc, Slovenčeva 97, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/568-24-91, faks 01/534-15-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 343,965.092,10 SIT
brez DDV.
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:
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vrednost (brez DDV): 98,144.159,75 SIT;
delež: 28%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 64 z dne 11. 6. 2004,
Ob-16013/04.
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: 25. 10. 2004.
Mestna občina Ljubljana
Št. 1492/04
Ob-29338/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šentilj, kontaktna oseba: Nives Erznožnik, udig., Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v
Slovenskih
goricah,
Slovenija,
tel.
02/650-62-20, faks 02/650-62-10, elektronska pošta: nives.erznoznik@sentilj.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: izvedba GOI del rekonstrukcije in nadzidave OŠ Sladki vrh
– izgradnja športne dvorane ob OŠ in
zunanje ureditve s komunalno infrastrukturo.
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:
Kograd gradnje d.o.o., kontaktna oseba: Tomislav Ploj, dipl. inž. gr., Miklavška cesta 82,
2311 Hoče, Slovenija, tel. 02/613-07-82,
faks 02/631-07-89, elektronska pošta: kograd@amis.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 526,234.520 SIT, najnižja
ponudba 526,234.520 SIT, najvišja ponudba
567,617.483 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: 61%.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 17.
9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; št. 77 z dne 16. 7. 2004,
Ob-19776/04
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. 10. 2004.
Občina Šentilj
Ob-29434/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni socialno varstveni zavod Dom Lukavci,
kontaktna oseba: Jože Jandl, Lukavci 9,
9242 Križevci pri Ljutomeru, Lukavci, Slovenija, tel. 02/588-84-42, faks 02/588-84-44.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: hlajenje objekta II., III. in
uprava v Domu Lukavci.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
Hlajenje objekta II., III. in uprava v Domu
Lukavci.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena – maks. 80 točk,
– reference ponudnika – 20 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3: TEO-TEN d.o.o., kontaktna oseba: Branko Recek, Ul. V. Prekomorske Brigade, 9240 Ljutomer, Slovenija,
tel. 02/584-11-43, faks 02/584-11-15, elektronska pošta: milan.horvat@teoten.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 39,470.879,88 SIT; najnižja ponudba: 39,470.879,88 SIT, najvišja
ponudba: 50,827.096,44 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 10. 2004.
Javni socialno varstveni zavod
Dom Lukavci

Storitve
Ob-28913/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Lekarna Ljubljana, kontaktna oseba: Janja Kadunc Mezek, Ulica stare pravde 11, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-61-20, faks
01/230-61-30, elektronska pošta: lekarna.
ljubljana@lekarna-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve IA – 14 (čiščenje poslovnih prostorov).
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.70.00.00-6.
II.5) Kratek opis: dnevno čiščenje poslovnih prostorov (za obdobje treh let od
1. 10. 2004 do 30. 9. 2007).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 SIT letno.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– najnižja ponujena cena – 90%,
– reference – 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. 5: Čistoča d.o.o., kontaktna oseba:
Danijel Sever, Ljubljanska c. 12f, 1236 Trzin,
Slovenija, tel. 01/560-31-00, faks 01/560-31-11,
elektronska pošta: info@cistoca.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 47,021.280 SIT letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 84 z dne 30. 7. 2004,
Ob-20739/04.

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. 10. 2004.
Lekarna Ljubljana
Ob-28982/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Puconci, kontaktna oseba: Dejan Sever, Puconci 80, 9201 Puconci, Slovenija,
tel. 02/54-59-100, faks 02/54-59-101, elektronska pošta: obcina.puconci@puconci.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 2.
II.5) Kratek opis: prevozi osnovnošolskih otrok v šolskem letu 2004/2005.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 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. 5: Avtobusni promet Murska Sobota, kontaktna oseba: Vesna Rebrica, Bakovska 29A, 9000 Murska Sobota,
Slovenija,
tel.
02/53-01-600,
faks
02/53-01-613.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 663,17 SIT za kilometer/avtobus.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5: Avtobusni prevozi Vračko Avguštin s.p., kontaktna oseba: Vračko
Avguštin, Mladinska ulica 5, 9250 Gornja
Radgona, Slovenija, tel. 041/728-036, faks
02/56-49-443.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 556 SIT za kilometer/avtobus.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5: Prevoz oseb Dušan
Poredoš s.p., kontaktna oseba: Poredoš Dušan, Kuštanovci 52, 9202 Mačkovci, Slovenija, tel. 02/55-11-155.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 335 SIT za kilometer/kombi.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 81 z dne 30. 7. 2004,
Ob-20868/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 10. 2004.
Občina Puconci
Ob-29019/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance,
Davčna uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Igor Štraus, Šmartinska ce-
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sta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-28-23, faks 01/478-27-43 ali
01/478-29-32, elektronska pošta: igor.straus@gov.si, internetni naslov: http://www.gov.
si/durs/index.php.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: Priloga IA, 14 – storitve čiščenja stavb.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.70.00.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 16/2004 – Čiščenje.
II.5) Kratek opis: čiščenje poslovnih
prostorov Davčne uprave Republike Slovenije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 95,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 16/2004 – Čiščenje:
Čistoča d.o.o., Ljubljanska cesta 12f, 1236
Trzin, Slovenija, tel. 01/560-31-00, faks
01/560-31-11, elektronska pošta: info@cistoca.si, internetni naslov: www.cistoca.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 121,175.868 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:
5. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-21566/04 z dne 13. 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: 21. 10. 2004.
Ministrstvo za ﬁnance,
Davčna uprava Republike Slovenije
Ob-29121/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a, 5290
Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/330-15-80, faks 05/330-15-54, internetni
naslov: www.bolnisnica-go.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zdravstveno higienski
nadzor in mikrobiološke preiskave
260-1/04.
II.5) Kratek opis: zdravstveno higienski
nadzor in mikrobiološke preiskave.
Predmet javnega naročila je izvajanje
storitev zdravstveno higienskega nadzora in
mikrobioloških preiskav za naročnika za obdobje enega leta.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,000.000 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. 260-1/04 – objava v
Ur. l. RS, št. 71-72/04 z dne 2. 7. 2004: Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica,
kontaktna oseba: mag. Tanja Vončina, Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/330-86-00, faks
05/330-86-08.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 23,854.842,27 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: 18.
10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-17792/04 z dne 2. 7. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 10. 2004.
Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca
Nova Gorica
Št. 110-1/04
Ob-29173/04
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:
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: 2004/00146.
II.5) Kratek opis: projekt zamenjave
varnostnih ograj na cestah v upravljanju
DARS v skladu z zahtevami EN1317 – 1
IN 1317 – 2.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 36,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. opis poteka izvedbe in pričakovani rezultati,
2. reference izvajalca,
3. kadri, materaialno in ﬁnančno stanje
ter opremljenost,
4. rok izvedbe projekta,
5. vrednost ponudbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Omega Consult d.o.o., Gregorčičeva 7,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 35,931.550 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:
7. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 74/2004 z dne 9. 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: 22. 10. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-29175/04
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.

Stran

7401

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: 2003/00537.
II.5) Kratek opis: izdelava projektne dokumentacije IP, PGD, PZI in PZR za avtocestno bazo Murska Sobota na AC
odseku Vučja vas–Beltinci.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Inženiring biro d.o.o., Vita Kraigherja
10, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 12,670.000 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: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 53/2004 z dne 14. 5. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 10. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-29176/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., kontaktna oseba: 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: 2004/00236.
II.5) Kratek opis: HC Koper-Izola:
izdelava PGD in PZR projekta za predor
Markovec.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
1. reference,
2. ponudbena cena,
3. rok izvedbe PGD projekta, dopol-njenega po reviziji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: J.V. IRGO Consulting d.o.o.+ ELEA IC
d.o.o., Ljubljana + IBE d.d. Ljubljana,
Slovenčeva 93, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): 98,333.334 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 74/2004 z dne 9. 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: 22. 10. 2004.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-29178/04
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: 2004/00277.
II.5) Kratek opis: HC Koper-Izola: izdelava PGD, PZI in PZR projektov za traso in
objekte.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 96,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
1. reference,
2. ponudbena cena,
3. rok izvedbe PGD projekta, dopol-njenega po reviziji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
J.V. Projektivni atelje – nizke gradnje d.o.o.
Ljubljana + Proniz d.o.o., Ljubljana, Kersnikova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 91,222.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 14.
9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 74/2004 z dne 9. 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: 22. 10. 2004.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Ob-29315/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Servis skupnih služb vlade,
kontaktna oseba: Mojca Križ, Gregorčičeva
27/A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/
478-18-28, faks +386/1/478-18-78, internetni
naslov: www.gov.si/sssv.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
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Kategorija storitve 12.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74 14 15 20-0.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 12.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: številka JN: 54/04 VV; številka
zadeve 266-81/2004.
II.5) Kratek opis: projektiranje IDP, PGD,
PZR in PZI na Mejnem prehodu Bistrica
ob Sotli in Mejnem prehodu Petišovci.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 31,500.000 SIT za posamezni sklop.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega ponudnika storitev: javno naročilo št. 54/04 VV;
številka zadeve 266-81/2004; (I. sklop – Bistrica ob Sotli): Savaprojekt d.d., kontaktna
oseba: Ivo Lah, Cesta krških žrtev 59, 8270
Krško, Slovenija, tel. 07/491-42-00, faks
07/491-42-31,
elektronska
pošta:
savaprojekt@savaprojekts.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 5,410.000 SIT; najnižja ponudba 5,410.000 SIT, najvišja ponudba
26,900.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega ponudnika
storitev: javno naročilo št. 54/04 VV; številka
zadeve 266-81/2004; (II. sklop – Petišovci):
Savaprojekt d.d., kontaktna oseba: Ivo Lah,
Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, Slovenija,
tel. 07/491-42-00, faks 07/491-42-31, elektronska pošta: savaprojekt@savaprojekts.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 7,709.248 SIT; najnižja ponudba 5,410.000 SIT, najvišja ponudba
34,820.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3 za vsak
sklop.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-22989/04 z dne 3. 9. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 10. 2004.
Republika Slovenija
Servis skupnih služb vlade

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na: odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-10/2004: Bistra d.o.o.,
kontaktna oseba: Klemec Peter, Spodnji trg
12, 4220 Škofja Loka, Slovenija, tel.
04/511-17-43, faks 04/511-17-45, elektronska pošta: Klemenc.Peter@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV):
1. sklop: ZD Ljubljana – Bežigrad, pogodbena vrednost 3,816.570 SIT z DDV,
2. sklop: ZD Ljubljana – Center, pogodbena vrednost 4,544.669 SIT z DDV,
3. sklop: ZD Ljubljana – Moste-Polje, pogodbena vrednost 3,272.200 SIT z DDV,
4. sklop: ZD Ljubljana – Šiška, pogodbena vrednost 3,647.409 SIT z DDV,
5. sklop: ZD Ljubljana – Vič-Rudnik, pogodbena vrednost 3,455.962 SIT z DDV,
6. sklop: ZD Ljubljana – Šentvid, pogodbena vrednost 826.184 SIT z DDV,
7. sklop: ZD Ljubljana – Služba nujne
medicinske pomoči, pogodbena vrednost
882.277 SIT z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR-10/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 8.
7. 2004 in 5. 8. 2004 za 1. in 5. sklop.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-16501/04 z dne 18. 6. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik je 1. in 5.
sklop nadaljeval po postopku s pogajanji brez
predhodne objave.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 10. 2004.
Zdravstveni dom Ljubljana

Ob-29328/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba:
mag. Marjana Sever Bračun, Metelkova 9,
1000, Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-39-24,
faks 01/300-39-12, elektronska pošta:
chc@zd-lj.si, internetni naslov: www.zd-lj.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve B 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.3.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): B 27.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: JR- 10/2004.
II.5) Kratek opis: opravljanje storitev
pranja perila in delovnih oblek ZD Ljubljana.

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-28955/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Slovenska Bistrica, Podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o., kontaktna
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oseba: Alojz Višič, Pohorski bataljon 12,
2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, tel.
02/805-54-00, faks 02/805-54-10, elektronska pošta: Info@Komunala-Slb.Si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: vodovodni material za
potrebe izvajanja službe na področju vodooskrbe.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 105,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1) Oddaja in vrednost javnega naročila: 93,047.624,56 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01-AV-JN/04: Zagožen
d.o.o., kontaktna oseba: Miran Zagožen,
Cesta ob železnici 3, 3310 Žalec, Slovenija,
tel. 03/713-14-20, faks 03/713-14-22.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 93,047.624,56 SIT.
Valuta: 60 dni.
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 01
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: Vrednost (brez DDV): 93,047.624,56 SIT. Valuta:
60 dni.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante:
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; 1451604 z dne
28. 5. 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: 19. 10. 2004.
Komunala Slovenska Bistrica,
Podjetje za komunalne
in druge storitve d.o.o.
Št. 33/4299/2004
Ob-29110/04
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: Blaž
Traven, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/474-27-51, faks 01/474-27-22,
elektronska pošta: Blaz.traven@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep št. 125.
II.5) Kratek opis: nabava opreme za meritve in vodenje – RTP Koper.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 120,000.000 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:
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javno naročilo št. 125: Elektronabava d.o.o.,
kontaktna oseba: Milan Sodec, Cesta
24. junija 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/589-93-00, faks 01/589-94-09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 154,258.200 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 125.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: Vrednost (brez DDV): valuta 154,258.200 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ob-22517/04
z dne 27. 8. 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. 10. 2004.
Elektro-Slovenija d.o.o.

Gradnje
Št. 102/4385/2004
Ob-29114/04
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: Martin
Hostnik, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/474-25-75,
faks
01/474-24-42, elektronska pošta: Martin.hostnik@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep št. 133.
II.5) Kratek opis: pripravljalna dela za
rekonstrukcijo stikališča RTP 110/35/20
kV Koper: Gradbena in elektromontažna
dela ter dobave jeklene konstrukcije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(f) dodatne gradnje ali storitve.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 133: Dalen d.o.o., kontaktna oseba: Bogdan Ravnikar, Zavetiška,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/256-15-97,
faks 01/256-15-96.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 37,956.490,77 SIT.
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V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: delež: 94%.
V.4.2) Javno naročilo št. 133.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: Vrednost (brez DDV): valuta 37,956.490,77 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da;
102/3425/2004 z dne 27. 8. 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. 10. 2004.
Elektro-Slovenija d.o.o.

Obvestilo o oddaji
natečaja
Ob-29022/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni
sklad, kontaktna oseba: Dušan Gorenčič,
Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-05-00, faks 01/471-05-03,
elektronska pošta: dusan.gorencic@stanovanjskisklad-rs.si,
internetni
naslov:
www.stanovanjskisklad-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Oznaka projekta, ki ga je določil naročnik: JN-5-N/2004.
II.3) Opis: javni razpis z natečajem za
oddajo javnega naročila po odprtem postopku za izvajalca projektne in tehnične
dokumentacije za gradnjo stanovanjskih
stavb v območju urejanja VS 3/5 Brdo v
Ljubljani.
V.1.1) Ime in naslov zmagovalca/zmagovalcev natečaja: naročnik je sprejel sklep o
zavrnitvi vseh ponudb, saj nobena od prejetih ponudb v celoti ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije.
VI.2) Število udeležencev: 8.
VI.4) Ali je bilo obvestilo o tem natečaju
treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 74 z dne
9. 7. 2004, Ob-18683/04.
VI.5) Ali se ta natečaj nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.7) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 10. 2004.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad

Mednarodni razpisi
Ob-29335/04
Razveljavitev razpisa
za izbor gradbenih del
Čiščenje odpadnih voda povodja
Spodnje Save – Kanalizacijski sistem
Krško
Slovenija
1. Številka objave: EuropeAid/119542/D/W/SI.
2. Datum objave: 23. april 2004.
3. Program: ISPA.
4. Podpisnik pogodbe: Občina Krško,
Cesta krških žrtev 14, SI-8270 Krško, Slovenija.
5. Število prejetih ponudb: 2.
6. Dodatne informacije: javni razpis za
izbor gradbenih del je bil neuspešen zaradi
neskladnosti ponudb s pogoji razpisa.
Občina Krško
Ob-29336/04
Cancellation of Works Tender
Procedure
Wastewater Treatment of Down Stream
Sava River Basin – Sewage System
Krško
Slovenia
1. Publication reference: EuropeAid/
119542/D/W/SI.
2. Publication date: 23rd April 2004.
3. Programme: ISPA.
4. Contracting Authority: Municipality of
Krško, Cesta krških žrtev 14, SI-8270 Krško,
Slovenia.
5. Number of tenders received: 2.
6. Other information: Works Procurement
has been unsuccessful since no Tender was
compliant with the award criteria.
Municipality of Krško
Št. 85/10/04-7

Ob-29106/04

Javni razpis za izbiro dobavitelja
opreme
Naslov: Slovensko-avstrijski skupni
prostor e-izobraževanja (SACELS)
Lokacija: Slovenija
1. Sklic na objavo: Čezmejna regija na
poti digitalizacije, 4908701.01.01.0004.
2. Postopek: javni razpis, odprti postopek.
3. Program: PHARE čezmejno sodelovanje Slovenija – Avstrija 2002.
4. Financiranje: FM 2002/000-316-01.
5. Podpisnik pogodbe: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenija.
Pogodbena speciﬁkacija
6. Opis pogodbe
Pospeševanje inovativnih e-poslovnih
aplikacij in digitalno podprtih mehanizmov
za srednja in mala podjetja v obmejni regiji.
V okviru projekta bo izdelana celovita
večjezična tehnološka platforma za podpora
vseživljenjskega izobraževanja. Razvita pro-
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gramska in strojna oprema bosta na voljo
vsem izobraževalnim organizacijam, ki se
ukvarjajo z izobraževanjem zaposlenih v
srednjih in malih podjetjih.
7. Število in naslovi sklopov:
– sklop 1: strežnik in omrežna oprema,
– sklop 2: prenosni računalniki,
– sklop 3: osebni računalniki,
– sklop 4: LCD projektor.
Pogoji za prijavo
8. Primernost in pravilo o poreklu blaga
Razpis je pod enakimi pogoji odprt za
vse ﬁzične ali pravne osebe [ki nastopajo
bodisi posamično ali v konzorciju ponudnikov] iz držav članic in iz držav ali območij
regij, ki so vključene in/ali pooblaščene z
Uredbo ali drugimi speciﬁčnimi instrumenti,
ki se nanašajo na program, v okviru katerega se ﬁnancira pogodba (glej tudi točko 21
spodaj).
Vsa oprema, dobavljena v okviru te pogodbe, mora imeti poreklo iz teh držav.
9. Razlogi za izključitev
Ponudniki morajo svoji vlogi priložiti pisna dokazila, da ne spadajo v nobeno od
kategorij, ki so navedene pod točko 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 (dostopno na internetnem naslovu:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_
en.htm).
10. Število ponudb: ponudniki (vključno
s podjetji znotraj ene pravne skupine, ostalimi člani istega konzorcija in podizvajalci)
lahko predložijo eno ali več ponudb za enega ali več sklopov. Ponudbe za nepopoln
sklop ne bodo upoštevane. Vsak ponudnik
lahko v svoji ponudbi navede, da bo ponudil popust v primeru, da bo njihova ponudba sprejeta za več sklopov. Ponudbe za
variantne rešitve kot dodatek k ponudbi za
dobavo opreme, zahtevane v razpisni dokumentaciji, niso dovoljene.
11. Razpisna garancija: ni potrebna.
12. Izvedbena garancija: izbrani ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe predložiti
garancijo za izvedbo v višini 10% pogodbene cene izražene v evrih. Rok za
predložitev garancije za izvedbo je največ
30 dni po prejemu pogodbe, podpisane s
strani pogodbenika. Če izbrani ponudnik ne
predloži garancije v zahtevanem roku bo
pogodba neveljavna. Pripravljena bo nova
pogodba in poslana ponudniku, ki je predložil
naslednjo ekonomsko najugodnejšo in
tehnično ustrezno ponudbo.
13. Informativni sestanek in/ali obisk
lokacije: ni informativnega sestanka.
14. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo
biti veljavne najmanj 90 dni od dneva,
določenega za oddajo ponudb.
15. Maksimalni rok za dobavo opreme:
oprema mora biti za vse lote dobavljena v
roku 30 dni od podpisa pogodbe.
Kriteriji za izbor in dodelitev
16. Kriteriji za izbor
Kriterij za izbor je sposobnost ponudnika
za izvedbo podobnih pogodb, kar pomeni,
da je ponudnik v preteklih dveh letih uspešno
izvedel vsaj 3 podobne projekte.
Ponudbe so 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 internetnem naslovu: http://sacels.unimb.si/novice.asp?lng=gb&vrs=obj. Razpisno
dokumentacijo je mogoče dobiti tudi na
naslednjem naslovu: Univerza v Mariboru,
Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenija,
tel.: +386/2/23-55-396, faks: +386/2/
23-55-316, kontaktna oseba: Zvezdana
Strmšek. Ponudbe mora 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: Univerza v Mariboru, Slomškov
trg 15, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna
oseba: Zvezdana Strmšek, zvezdana.
strmsek@uni-mb.si (z navedbo objave iz
točke 1) vsaj 21 dni pred rokom za oddajo
ponudb, ki je določen v točki 19. Podpisnik
pogodbe mora odgovoriti na vprašanja
ponudnikov vsaj 11 dni pred rokom za
oddajo ponudb.
19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe v zapečateni ovojnici morajo
biti dostavljene najkasneje do 30. novembra
2004 do 9. ure po lokalnem času na naslov:
Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000
Maribor.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku, ne
bodo upoštevane.
20. Odpiranje ponudb: javno odpiranje
ponudb bo dne 30. novembra 2004 ob 10.
uri po lokalnem času na naslovu Univerza v
Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor,
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 proračuna 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, odstavke 2.a člena 2
(Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00).
Univerza v Maribor
Št. 85/10/04-7

Ob-29107/04

Supply Procurement Notice
Title: Slovenian Austrian Cooperative ELearning Space (SACELS)
Location: Slovenia
1. Publication reference: Cross Border
Region goes Digital, 4908701.01.01.0004.
2. Procedure: Local Open Tender.
3. Programme: PHARE CBC Slovenia –
Austria 2002.
4. Financing: FM 2002/000-316-01.
5. Contracting authority: University of
Maribor, Slomškov trg 15, 2000 Maribor,
Slovenia.
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Contract speciﬁcations
6. Description of the contract
To accelerate the innovative e-business
applications and digitalized support mechanisms for SMEs in the cross-border region.
In the scope of the project the complete
multilingual technological platform to support lifelong learning will be developed. The
developed software and hardware resources will be available for all educational/training institutions that educate and train SMEs
employees.
7. Number and titles of lots
– Lot 1: Server and network equipment,
– Lot 2: Laptops,
– Lot 3: Personal Computers,
– Lot 4: LCD projector.
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 one or
more tenders 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: the successful tender will be asked to provide a
performance guarantee of no more than
10% of the amount of the contract at the
signing of the contract. This guarantee must
be provided no later than 30 days after the
tenderer receives the contract signed by the
Contracting Authority. 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
best compliant tender.
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: the supplies
must be delivered for all lots within 30 days
after signature of the contract.
Selection and award criteria
16. Selection criteria
The selection criteria will be the Tenderers capacity to execute similar contracts,
meaning that the Tenderer carried out at
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least 3 similar projects over the past 2
years.
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://sacels.unimb.si/novice.asp?lng=gb&vrs=obj. The tender dossier is also available for collection
from the following address: University of
Maribor, Slomškov trg 15, 2000 Maribor,
Slovenija, phone no. +386/2/23-55-396, fax
no. +386/2/23-55-316, contact person:
Zvezdana Strmšek. 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 University of Maribor, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenia, contact person: Zvezdana
Strmšek,
zvezdana.strmsek@uni-mb.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.

Javni razpisi
Ob-29137/04
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 85-87 z dne 6. 8.
2004 je bil objavljen javni razpis za
(1) zbiranje obvezujočih vlog zainteresiranih pravnih oseb za vlaganje javnega kapitala v dejavnost osebe zasebnega prava,
ki bo vršila dejavnost izgradnje objektov in
naprav v sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda ter izvajala javno
gospodarsko službo odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda v Občini Beltinci
in za
(2) javno naročilo izgradnje manjkajočih
objektov in naprav za odvajanje in čiščenje
komunalnih odpadnih voda v Občini Beltinci,
(Ob-21217/04).
Skladno s 5. členom ZJN-1A in točko
2.2.5 spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije podaljšujemo rok za predložitev
ponudb na 5. 1. 2005 do 12. ure, datum odpiranja ponudb se predloži na 12. 1. 2005
ob 11. uri. Kraj predložitve ponudb ostane
nespremenjeni.
Občina Beltinci
Ob-29441/04
Objava
javnega razpisa
Nacionalni Program Phare 2004
Vseživljenjsko učenje
SI.0303.05 2003/004-938-17
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19. Deadline for submission of tenders
Tenders in sealed envelope must be submitted at the latest on 30th November at
09:00 local time at: University of Maribor,
Slomškov trg 15, 2000 Maribor.
Any tender received after this deadline
will not be considered.
20. Tender opening session: the tenders will be opened in public session on
30th November 2004 at 10:00 local time at
University of Maribor, Slomškov trg 15,
2000 Maribor, Slovenija. Only one Tenderer’s representative, submitting the power
of attorney, may attend the opening session.
21. Legal basis: Supply of equipment is
ﬁnanced by the European Commission from
PHARE funds in the framework of the Financing Memorandum signed by the EC
and the Republic of Slovenia for 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).
Universty of Maribor

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
zbira predloge za aktivnosti, ki prispevajo k
uveljavitvi in razumevanju načela vseživljenjskega učenja in na osnovi pilotskega
uvajanja inovativnih pristopov v proces izobraževanja in usposabljanja vzpostavljajo
optimalno okolje za učinkovitejše osvajanje
znanja, ob prisotnosti vseh ključnih akterjev
razvoja v določenem okolju.
Nasveti glede razpisa in celotne Smernice za prijavitelje so na voljo na Ministrstvu
za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13,
Ljubljana ter na spletnih straneh:
http://www.mszs.si/slo/solstvo/javni_razpisi.
asp.
Rok za sprejem prijavnic je 26. 1. 2005
ob 16. uri.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
bo za pomoč pri pripravi prijav na razpis
organiziralo informativne delavnice. Datumi
in kraji delavnic so prav tako objavljeni na
spletni strani.
Republika Slovenija
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 404-02-4/2004
Ob-29432/04
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98) in 4. člena Odredbe
o načinu in postopku soﬁnanciranja izvajalcev letnega programa športa (Ur. l. RS, št.
95/99), objavlja Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
javni razpis
za izbor izvajalcev in soﬁnanciranje
vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog
letnega programa športa na državni
ravni v Republiki Sloveniji v letu 2005
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
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2. Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki so
kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 8. členu Zakona o športu in izpolnjujejo pogoje navedene v Pravilniku o merilih
za soﬁnanciranje izvajanja letnega program
športa na državni ravni (Ur. l. RS, št.
121/03).
3. Predmet javnega razpisa so naslednje
vsebine ter strokovne in razvojne naloge v
športu:
A) Športna vzgoja otrok, mladine in študentov:
– športni oddelki v osnovnih šolah,
– športni oddelki v gimnazijah,
– medfakultetna tekmovanja v izbranih
športnih panogah,
– 80-urni programi v izbranih športnih
panogah,
– program univerzijade,
– priprave in nastopi mlajših in mladinskih reprezentanc na evropskih in svetovnih
prvenstvih, Evropskem olimpijskem festivalu
mladih, Mladinskih športnih igrah Alpe Jadran in Mladinskih igrah treh dežel,
– štipendije nadarjenih športnikov.
B) Vrhunski šport:
– priprave in nastopi reprezentanc, vrhunskih športnikov na evropskih in svetovnih prvenstvih,
– nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov,
– tekmovanja športnikov.
C) Športna rekreacija:
– globalna propagandna aktivnost (globalna in produktna propaganda),
– programi na področju športne rekreacije na državni ravni, ki imajo za cilj povečanje
števila gibalno/športno aktivnega prebivalstva.
D) Šport invalidov:
– vključevanje in sodelovanje športnikov
invalidov v mednarodnih organizacijah ter
priprave in udeležba na mednarodnih tekmovanjih.
E) Razvojne in strokovne naloge v športu:
– spremljanje pripravljenosti športnikov
in svetovanje treninga,
– preprečevanje uporabe nedovoljenih
poživil in postopkov,
– delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez, športnih zvez na državni ravni na
področju športne rekreacije, športnih zvez
na državni ravni na področju interesnega
športa otrok, mladine in študentov ter zvez
in zavodov na državni ravni, ki opravljajo
strokovne in razvojne naloge v športu,
– mednarodna dejavnost v športu.
4. Pogoji in merila, po katerih se izberejo
izvajalci letnega programa športa na državni
ravni v letu 2005, so za razpisane vsebine
ter razvojne in strokovne naloge določeni v
Pravilniku o merilih za soﬁnanciranje izvajanja letnega program športa na državni ravni
(Ur. l. RS, št. 121/03).
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za soﬁnanciranje navedenih vsebin ter
razvojnih in strokovnih nalog v športu je
1.478,349.000 SIT.
6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2005.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov: Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, Direktorat za šport, Trg OF
13,
1000 Ljubljana,
do
najkasneje
29. novembra 2004. Šteje se, da je vloga
prispela pravočasno, če je bila (najkasneje)
zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na
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pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure
oddana v vložišču Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti predložena v zapečatenem
ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani
označen z napisom »ne odpiraj – LPŠ 2005
(404-02-4/2004)«. Na hrbtni strani ovitka
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici
označeni na zgoraj predpisani način. Vloge,
ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih,
ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
8. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo začela odpirati vloge 1. decembra
2004. Odpiranje vlog ne bo javno.
9. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
najkasneje 45 dni od datuma odpiranja prijav.
10. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: vse informacije, razpisna dokumentacija
in navodilo, kako izpolniti in oddati obrazce
preko spletne aplikacije, so na voljo na
spletnih naslovih www.mszs.si in www.spic.
si. Dodatne informacije lahko predlagatelji
dobijo na Direktoratu za šport pri Mojci Gosar (01/478-42-46) in Samu Koširju
(01/478-42-44). Predlagatelji izpolnijo razpisne obrazce preko spletne aplikacije. Za
pomoč pri vnosu podatkov v spletno aplikacijo se predlagatelji lahko obrnejo na Saša
Grujiča (01/230-60-72). Izpolnjene razpisne
obrazce prijavitelji natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše pooblaščena oseba prijavitelja. Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v
skladu s 7. točko razpisa. Razpisno dokumentacijo in obrazce za prijavo na javni razpis lahko predlagatelji proti plačilu 5.000 SIT
prejmejo tudi na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, Direktorat za šport, Kotnikova
38, Ljubljana, vsak delovni dan med 10. in
12. uro.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Ob-29325/04
Na podlagi 2. člena Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (Ur. l. RS, št.
85/02), 2. člena Navodila za izvajanje subvencionirane študentske prehrane (Ur. l. RS,
št. 115/02 in 107/04) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04) objavlja minister
za delo, družino in socialne zadeve
javni razpis
za izvedbo študentske prehrane za leti
2005 in 2006
1. Neposredni uporabnik: Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve (v nadaljevanju: ministrstvo), Kotnikova ul. 5, 1000
Ljubljana
2. Predmet javnega razpisa: gostinske
storitve – izvajanje študentske prehrane.
3. Okvirna višina sredstev za izvajanje
subvencioniranja študentske prehrane, ki se
dodeljujejo na podlagi tega javnega razpisa
je za leto 2005 2.987,042.326 SIT in v skladu z 21. členom Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006
1.792,225.395 SIT.
4. Kraj izvedbe: kraj izvedbe študentske
prehrane so študijska središča v Republiki
Sloveniji: Ljubljana, Maribor, Brežice, Celje,
Koper, Piran, Portorož, Kranj, Bled, Nova Gorica, Novo Mesto, Murska Sobota, Ptuj, Slo-

venj Gradec, Velenje, Domžale, Dutovlje,
Šentjur pri Celju, Postojna, Izola in bližnja okolica – v razdalji maksimalno 5 kilometrov.
Za vsa morebitna nova študijska središča, ki bi se ustanovila od dneva objave tega
javnega razpisa, velja, da lahko ponudniki
študentske prehrane, z dnem ustanovitve
višje ali visokošolskega zavoda v njihovem
kraju oziroma v razdalji do največ 5 kilometrov, avtomatično prijavljajo na javni razpis
za izvedbo študentske prehrane za leti 2005
in 2006.
5. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko
zainteresirani dvigne razpisno dokumentacijo:
1. Študentska organizacija Univerze v
Ljubljani, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana, resor za socialo in zdravstvo, soba 209 –Tanja
Metelko Lisec, vsak delovni dan od 10. do
12. ure oziroma na internetu na naslovu:
http://www.sou-lj.si,
2. Študentska organizacija Univerze v
Mariboru, Gosposvetska 83, 2000 Maribor,
v tajništvu ŠOUM, Tjaša Starčič, vsak delovni dan od 11. do 13. ure oziroma na internetu na naslovu: http://www.soum.si,
3. Študentska organizacija Univerze na
Primorskem, Pristaniška 3, 6000 Koper, Mateja Zupan, vsak delovni dan od 9. do 11.
ure oziroma na internetu na naslovu:
http://www.soup.si,
4. Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, na internetu na naslovu:
http://www.gov.si/mddsz/.
6. Ministrstvo bo v času trajanja javnega
razpisa opravilo dve odpiranji prispelih
vlog.
Prvo odpiranje vlog bo 23. 11. 2004. Vloge morajo biti predložene do vključno dne
18. 11. 2004 (velja poštni žig do vključno
18. 11. 2004).
Drugo odpiranje vlog bo 5. 10. 2005. Vloge morajo biti predložene do vključno dne
30. 9. 2005 (velja poštni žig do vključno
30. 9. 2005).
Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, na sprednjo stran ovitka pa
mora biti nalepljen »Obrazec za oddajo ponudbe«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Odpiranji vlog nista javni.
7. Naslov, kamor je potrebno predložiti
vloge: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova ul. 5, 1000 Ljubljana.
8. Predlagatelji vlog morajo predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki
morajo biti razvrščena po označenih in oštevilčenih ovojih:
1. izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec ponudbe v dveh izvodih, od katerih je en
izvod fotokopija, ki jo prejme izvajalec (ovoj
št. 1),
2. a) gospodarske družbe (ovoj št. 2):
– originalno ali overjeno kopijo dokazila
o registraciji – izpiska iz sodnega registra,
staro največ 30 dni,
– originalno ali overjeno kopijo obrazca
BON-1 in BON-2, ki ju izdaja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence
in storitve, stara največ 30 dni,
– potrdilo o poravnanih obveznostih iz
naslova davkov, taks in drugih dajatev, določenih z zakonom staro največ 30 dni,
b) samostojni podjetniki (ovoj št. 2):
– originalno ali overjeno kopijo dokazila
o priglasitvi dejavnosti staro največ 30 dni,
– originalno ali overjeno kopijo obrtnega
dovoljenja staro največ 30 dni, razen za tiste
samostojne podjetnike, ki imajo registrirano
samo dostavo hrane na dom,
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– potrdilo o poravnanih obveznostih iz naslova davkov, taks in drugih dajatev, določenih z zakonom staro največ 30 dni,
– kopijo zadnje (za preteklo leto) prijavljene davčne napovedi,
– original potrdilo banke s podatki o plačilni sposobnosti (solventnosti),
c) zavodi in javni zavodi (ovoj št. 2):
– originalno ali overjeno kopijo dokazila o
registraciji – izpiska iz sodnega registra, staro največ 30 dni,
– originalno ali overjeno kopijo obrazca
BON-1 in BON-2, ki ju izdaja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve, stara največ 30 dni,
3. kopijo odločbe o izpolnjevanju pogojev,
določenih z Zakonom o gostinstvu in drugimi
predpisi, za opravljanje gostinske dejavnosti,
ki jo izda za gostinstvo pristojna enota upravne enote (ovoj št. 3),
4. podpisane in ožigosane izjave iz razpisne dokumentacije (ovoj št. 4),
5. izpolnjen, podpisan in ožigosan izvod
osnutka Pogodbe o zagotavljanju subvencionirane študentske prehrane in Pogodbe o
izvajanju subvencionirane študentske prehrane (ovoj št. 5).
Predlagatelj vloge oziroma ponudnik študentske prehrane mora zagotavljati:
– nudenje študentskih kosil vsaj od ponedeljka do petka vsaj med 12. in 15. uro, ter
nudenje študentskih obrokov izven časa kosil
vsaj od ponedeljka do petka vsaj 4 ure izven
časa nudenja študentskih kosil (slednji pogoj
velja le v primeru obratovanja kuhinje tudi izven časa nudenja študentskih kosil),
– v času nudenja študentskih kosil vsaj tri
dnevne obroke v vrednosti bona,
– za študentsko kosilo najmanj glavno jed
in dva druga hoda (predjed ali juha/solata/sladica ali sadje), razen za študentsko kosilo, ki ima za glavno jed pizzo, katero mora
vsebovati vsaj en dodatni hod,
– v enem tednu se mora zvrstiti najmanj
15 različnih študentskih kosil (različna mora
biti vsaj glavna jed) ali v primeru stalne dnevne ponudbe sedem različnih študentskih kosil dnevno, ki se lahko ponavljajo (različna
mora biti vsaj glavna jed oziroma različne
vrste pizz),
– v času nudenja študentskih obrokov izven časa kosil vsaj dva obroka v vrednosti
bona, ki morata vsebovati vsaj glavno jed in
en hod,
– najmanj 2 dcl brezplačne pitne vode ali
brezalkoholne pijače ob vsakem študentskem kosilu in študentskem obroku,
– prostor z mizami in stoli v lokalu, kjer se
lahko zaužije hrana (izjema je dostava na
dom),
– vsak ponudnik mora v času nudenja
študentske prehrane le-to ponujati vsem študentom.
Ponudnik, ki je v času izvajanja subvencionirane študentske prehrane v letih 2003 in
2004 večkrat kršil pogodbena določila in mu
je bil izrečen najstrožji ukrep – odpoved pogodbenega razmerja, ne more kandidirati na
javnem razpisu za izvedbo študentske prehrane za leti 2005 in 2006 oziroma bo njegova vloga zavržena.
9. Predlagatelji vlog bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 45 dni
od zaključka roka za oddajo vlog na javni razpis.
10. Merila za ocenitev ponudb: ponudbe
se ocenjujejo po naslednjih merilih:
1. nudenje dodatnih obrokov v času študentskih kosil (do 45 točk),

Št.

116-117 / 29. 10. 2004 /

2. nudenje dodatnih obrokov izven časa
študentskih kosil (do 40 točk),
3. nudenje vegetarijanske hrane ob ostali ponudbi (do 60 točk),
4. A) dodatne ure nudenja študentskih kosil; strnjeno med 11. in 18. uro (do 50 točk),
4. B) dodatne ure nudenja študentskih
obrokov izven časa kosil (do 45 točk),
5. A) sestava obrokov, ki predstavljajo študentsko kosilo (do 25 točk),
5. B) sestava obrokov, ki predstavljajo
študentski obrok izven časa kosil (do 25
točk),
6. solatni bar (najmanj 8 različnih izbir)
(do 60 točk),
7. A) možnost prehranjevanja študentov s
celiakijo (do 85 točk),
7. B) možnost prehranjevanja študentov z
alergijami in drugimi boleznimi (do 35 točk),
8. možnost prehranjevanja zaradi težje
prizadetosti; stalen arhitektonsko prilagojen
dostop v notranjost lokala, dostop do mize in
do toalete za študente invalide (do 80 točk),
9. vrednost študentskega obroka (do 450
točk),
10. najstrožji izrečeni ukrep zaradi kršitev
pri izvajanju subvencionirane študentske prehrane v letih 2003/04 (do -250 točk).
Maksimalno število točk je 1000. Podrobnejša merila oziroma natančnejša razdelitev
točk v okviru posameznega merila je določena v razpisni dokumentaciji.
Izbrani so lahko ponudniki, ki bodo dosegli vsaj 35% možnih točk oziroma 350 točk.
Najvišja vrednost subvencioniranega študentskega obroka je 1.480 SIT.
Število bonov za dostavo na dom je omejeno na 7 bonov mesečno za posameznega
študenta.
11. Morebitne druge informacije posreduje
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani,
Ljubljana, Kersnikova ul. 4, tel. 01/438-02-10,
vsak delovni dan od 10. do 12. ure, Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Maribor,
Gosposvetska c. 83, tel. 02/228-56-00, vsak
delovni dan od 11. do 13. ure in Študentska
organizacija Univerze na Primorskem, Koper,
Pristaniška 3, 05/626-00-80, vsak delovni dan
od 9. do 11. ure.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Ob-29547/04
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in 2004 (Ur. l. RS, št. 118/02),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2003 in 2004 (Ur. l. RS,
št. 118/02), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 47/03) in Uredbe 1655/2000
o LIFE III ﬁnančnem programu (Regulation
EC 1655/2000 of the European Parliament
and of the Council of 17th July 2000 concerning the ﬁnancial Instrument for the Environment, Ofﬁcial Journal L 192 z dne 28.
7. 2000) in Uredbe o spremembi Uredbe št.
1655/2000/EC (Regulation of the European
Parliament and of the Council amending
Regulation (EC) No. 1655/2000 concerning
the ﬁnancial instrument for the Environment
(LIFE), Ofﬁcial Journal L308 z dne 5. 10.
2004) in poziva za zbiranje projektov Evropske komisije (Ofﬁcial Journal C 252/9 z dne
12. 10. 2004), Ministrstvo za okolje, prostor
in energijo objavlja
javni razpis
za zbiranje in soﬁnanciranje projektov
s programskega področja »Ohranjanje
narave, LIFE III-Narava projekti«
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1. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je zbiranje in
soﬁnanciranje projektov s programskega
področja »Ohranjanje narave, LIFE III-Narava projekti« za leto 2004.
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
poziva vse ﬁzične in pravne osebe, da kandidirajo s projekti.
Vsebina projektov je določena z naslednjimi dokumenti:
1. Uredba o LIFE III ﬁnančnem programu
(Regulation EC 1655/2000 of the European
Parliament and of the Council of 17th July
2000), in Uredbe o spremembi Uredbe št.
1655/2000/EC (Regulation of the European
Parliament and of the Council amending
Regulation (EC) No. 1655/2000 concerning
the ﬁnancial instrument for the Environment
(LIFE), Ofﬁcial Journal L 308 z dne 5. 10.
2004)
2. Direktive o ohranjanju naravnih habitatov in prosto živeče ﬂore in favne 92/43/
EEC z dne 21. 5. 1992, z vsemi dopolnitvami (zadnje dopolnitve prilog so objavljene v
OJ L 236, 23. 9. 2003 P.0667-070),
3. Direktive o ohranjanju prosto živečih
vrst ptic 79/409/EEC z 2. 4. 1979, z vsemi
dopolnitvami (zadnje dopolnitve prilog so
objavljene v OJ L 236, 23. 9. 2003 P. 0667070), še posebej, tistega dela, ki se nanaša
na evropsko omrežje Natura 2000.
Za kandidaturo so primerni naravovarstveni projekti, ki predvidevajo ukrepe za
udejanjanje ciljev obeh direktiv in prispevajo
k ohranitvi, vzdrževanju ali ponovni vzpostavitvi naravnih habitatov in /ali populacij
vrst ter k njihovemu ugodnemu stanju ohranjenosti.
2. Merila izbora
1. Projekti morajo obravnavati:
– območja mednarodnega pomena za
habitate iz Priloge 1 ali za vrste iz Priloge 2
Direktive o habitatih 92/43/EEC, ki potrebujejo varstvene ukrepe,
– območja mednarodnega pomena za
vrste ptic z Dodatka 1 Direktive 79/409/EEC,
ki potrebujejo varstvene ukrepe,
– vrste s Priloge 2 ali 4 Direktive o habitatih 92/43/EEC, ki potrebujejo varstvene
ukrepe,
– posebna varstvena območja po Uredbi o posebnih varstvenih območjih (Natura 2000 območja) (Ur. l. RS, št. 49/04 in
110/04).
2. Prijavitelj in koordinator projektov morata biti iz Slovenije, prijaviti pa je možno
tudi projekte, v katere so kot partnerji ali
soﬁnancerji vključene tudi druge države članice EU.
3. Finančna konstrukcija mora biti opredeljena v skladu z navodili.
Finančna soudeležba Evropske komisije
je do 50% stroškov naravovarstvenih projektov. Delež ﬁnančne soudeležbe EC lahko znaša tudi do 75% v primeru, da projekt
zadeva prednostne habitatne tipe oziroma
vrste z Direktive o habitatih 92/43/EEC ali
prioritetne vrste ptic, določene na osnovi
16. člena direktive o pticah 79/409/EEC.
Sredstva soﬁnanciranja Ministrstva za
okolje, prostor in energijo, se bodo dodeljevala kumulativno za vloge z najvišjim številom točk do obsega razpisanih sredstev.
Dodelitev sredstev soﬁnanciranja v okviru
državne pomoči za posamezen predlagan
projekt je možna do zneska zaprošenih
sredstev in največ do 40% skupne vrednosti projekta.
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Za ugotovitev primernosti predlaganega
projekta bodo za ocenjevanje, vrednotenje
in določitev deleža soﬁnanciranja uporabljena enaka merila, kot jih uporablja Evropska komisija in so navedena v prijavnem obrazcu 2004: vsebinska popolnost
in ustreznost, stopnja doseganja ciljev iz
direktiv in učinki projekta, usposobljenost
predlagatelja in partnerjev, ﬁnančna učinkovitost in izvedljivost projekta, ter delež
lastne udeležbe.
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
bo soﬁnanciralo le projekte, ki jih bo potrdila
Evropska komisija in zanje s projektnim prijaviteljem sklenila tudi pogodbo.
Natančnejši opis predmeta naročila, pogoji in merila za zbiranje projektov in dodelitev soﬁnanciranja so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
3. Okvirna višina sredstev: na proračunski postavki 9707-Mednarodni projekti LIFE
III-narava so predvidena sredstva za soﬁnanciranje. Predviden znesek za soﬁnanciranje je 90,000.000 SIT.
4. Predvideno obdobje porabe sredstev:
do 31. decembra 2008.
Pogodbe bodo sklepane za različna obdobja in bodo terminsko skladne s pogodbami med EU in prijavitelji.
5. Rok, v katerem lahko predlagatelji
predložijo vloge in način predložitve vlog
Projekte je treba oddati v 3 kopijah in
elektronski obliki na obrazcih »Life-Nature
2005 Application ﬁle« v angleškem jeziku
do 30. novembra 2004 do 10. ure na naslov:
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
Dunajska 48, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z naslovom prosilca in napisom
»Ne odpiraj-vloga LIFE III – Narava projekt«. Pripisan naj bo polni naslov pošiljatelja in ime pooblaščene osebe za udeležbo
na razpisu.
Neustrezno predloženih in nepopolnih
vlog ministrstvo ne bo obravnavalo.
6. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja
vlog: javno odpiranje projektov bo 30. novembra 2004 ob 12. uri na Ministrstvu za
okolje, prostor in energijo, Dunajska 48, v
sejni sobi, 2. nadstropje. Vloge se bodo odpirale po vrstem redu dospetja, s sprotnim
pregledom popolnosti posameznih vlog.
7. Predlagatelji bodo obveščeni o postopku najpozneje v 20 dneh od dneva odpiranja.
8. Projektna dokumentacija:
Prijavni obrazec – »LIFE-Nature 2005
Applications«:
– »Explanatory notes: How to prepare
your application«
– »Technical application forms (A,B,C)«
– »Financial application forms F«
– »Life Common Provisions which are
attached to the Model Grant Agreement.«
je dosegljiva na spletnih straneh: http://
www.europa.eu.int/comm/environment/life/
funding/index.htm.
Predlagatelji lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo tudi v vložišču Ministrstva
za okolje, prostor in energijo, Dunajska
48, 1000 Ljubljana, vsak delavnik od 8. do
14. ure.
Kontaktna oseba za LIFE III-Narava
na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo je mag. Vesna Kolar – Planinšič, tel.
309-45-63, ali e-mail: vesna.kolar-planinsic@gov.si.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
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Ob-28914/04
Občina Mežica na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in
Pravilnika o vrednotenju programov športa
v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 28/03)
objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za soﬁnanciranje
programov športa, ki jih bo v letu 2005
Občina Mežica soﬁnancirala iz
občinskega proračuna
1. Na razpisu lahko sodelujejo športna
društva, zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma športne panoge, zavodi, gospodarske
družbe, zasebniki in druge organizacije, ki
so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju
športa, javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja v Občini Mežica.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo soﬁnancirali naslednji programi:
1) interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
2) športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
3) športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju),
4) vrhunski šport,
5) kakovostni šport,
6) športna rekreacija,
7) šport invalidov,
8) šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov,
9) delovanje zvez športnih društev,
10) propagandna dejavnost v športu.
3. Predlagatelji programov morajo posredovati natančen opis programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja
programa in urnikom.
4. Program mora biti ﬁnančno ovrednoten in navedeni morajo biti viri soﬁnanciranja.
5. Predlagatelji morajo programu priložiti izpolnjeno vlogo, ki jo dobijo na sedežu
Občine Mežica.
6. Rok za prijavo na razpis je do
30. novembra 2004.
7. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu z letnim programom športa in
z merili za vrednotenje ﬁnanciranja programov športa, ki se soﬁnancirajo iz občinskega proračuna.
8. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe v marcu 2005.
9. Prijave je potrebno poslati na naslov
Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica s
pripisom »Javni razpis – šport«.
10. Podrobnejše informacije so na voljo
na sedežu Občine Mežica, tel. 82-79-350.
Občina Mežica
Ob-28915/04
Občina Mežica na podlagi 9. člena Pravilnika o merilih in načinu izbire projektov,
programov in dejavnosti na področju kulture,
ki se soﬁnancirajo iz proračuna Občine Mežica (Uradni list RS, št. 28/03), objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za soﬁnanciranje
programov, projektov in dejavnosti na
področju kulture, ki jih bo Občina
Mežica soﬁnancirala iz občinskega
proračuna v letu 2005
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
društva, organizacije, zavodi in posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Mežica, da izvajajo dejavnost v Občini Mežica, da imajo
določeno število članov v Občini Mežica ali
da je njihovo delovanje oziroma so njihovi
projekti drugače vezani z Občino Mežica,
– da so registrirani v skladu z Zakonom
o društvih oziroma da so ustanovljeni v skladu s predpisi, ki urejajo njihov status in delovanje,
– da imajo materialne, kadrovske in druge pogoje za delovanje,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da predložijo ustrezen letni program
dela.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo soﬁnancirali projekti, programi in dejavnosti na
naslednjih področjih kulture:
– glasbena dejavnost – odrasli, otroški
pevski zbori, instrumentalni orkestri,
– gledališka dejavnost,
– lutkovna dejavnost,
– recitacijska in literarna dejavnost,
– folklorna in plesna dejavnost,
– likovna, fotografska in ﬁlmska dejavnost,
– ohranjanje kulturne dediščine (muzejska in zgodovinska dejavnost),
– galerijska dejavnost.
3. Okvirna vrednost sredstev: okvirna
vrednost sredstev javnega razpisa je ca.
5,000.000 SIT.
4. Rok za porabo sredstev: soﬁnancirajo
se projekti, programi in dejavnosti, ki se
bodo izvedle v letu 2005. Sredstva niso prenosljiva.
5. Razpisni rok in način dostave ponudb
Ponudniki morajo ponudbo oddati po
pošti na naslov: Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica, kot priporočeno pošiljko
najkasneje z datumom 30. 11. 2004 ali na
sedežu Občine Mežica, Trg svobode 1,
2392 Mežica.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije
ter vsebovati zahtevane priloge.
Nepravočasno oddanih ponudb komisija
ne bo upoštevala.
Ponudba v zaprti kuverti mora biti označena z imenom in naslovom ponudnika, v
spodnjem levem kotu pa opremljena s pripisom ''Ne odpiraj – javni razpis – kultura''.
6. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo komisija opravila
po preteku razpisnega roka. Odpiranje ne
bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s
pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija ponudnike pozvala, da v roku 8 dni prijavo dopolnijo. V primeru, da ponudnik prijave v
danem roku ne bo dopolnil, bo ponudba izločena kot nepopolna.
7. Dodatne informacije
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo na sedežu Občine Mežica
ali po tel. 02/827-93-50, kontaktna oseba
Andreja Potočnik.
8. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na
sedežu Občine Mežica, Trg svobode 1,
2392 Mežica, v času uradnih ur od ponedeljka do četrtka od 8. ure do 13. ure, ob petkih
od 8. do 12. ure, od dneva objave javnega
razpisa, do dneva, ko se izteče rok za oddajo ponudb.
9. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni po
poteku rokov za pritožbe.
Občina Mežica
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Ob-28919/04
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta
5, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi določil
Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi
za leto 2004 in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 108/04),objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje organizacije in
izvedbe novoletnih prireditev
I. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje organizacije in izvedbe naslednjih novoletnih prireditev:
1.»Zagorje 2004/2005 pod šotorom«, ki
obsega organizacijsko tehnični del in programski del v trajanju od 26. 12. 2004 do
vključno 31. 12. 2004.
2. »silvestrovanje v Kulturnem centru
Delavski dom« v Zagorju ob Savi dne 31. 12.
2004, ki prav tako obsega organizacijsko
tehnični del in programski del.
Ponudniki lahko kandidirajo za oba sklopa prireditev ali zgolj za enega, pri čemer pa
mora biti vsak ponujeni sklop popoln, kar
pomeni, da vsebuje tako organizacijsko tehnični kot programski del.
Ponudbe, ki bodo vsebovale zgolj izvedbo organizacijsko tehničnega ali le izvedbo
programskega dela (ne glede na sklop)
bodo izločene.
II. Organizacija in izvedba projekta obsega:
A) za prireditev pod tč. I/1:
– postavitev ogrevanega,razsvetljenega
in ustrezno opremljenega šotora v dimenziji
najmanj 1.400 m2 tako, da je dne 26. 12.
2004 šotor pripravljen za sprejem obiskovalcev (podrobnosti v razpisni dokumentaciji)
– gostinsko ponudbo v šotoru,
– zagotovitev redarske službe,
– postavitev zadostnega števila prenosnih sanitarij,
– zagotovitev video projekcije pred prireditvenim prostorom,
– program prireditev pod šotorom oziroma zagotovitev glasbenih izvajalcev od
26.12. do vključno 31. 12. 2004 v okvirih iz
razpisne dokumentacije,
– in ostale zahteve, razvidne iz razpisne
dokumentacije.
B) za prireditev pod tč. I/2:
– zagotovitev in ureditev prireditvenega
prostora v Kulturnem centru Delavski dom
Zagorje,
– gostinsko ponudbo,
– zagotovitev glasbenih izvajalcev
– in ostale zahteve,razvidne iz razpisne
dokumentacije.
III. Pogoji in merila:
Natančni pogoji in zahteve, kaj mora ponudnik zagotoviti, so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
Ponudba mora vsebovati vse podatke,dokazila in priloge, navedene v razpisni dokumentaciji ter biti podana na obrazcih iz
razpisne dokumentacije.
Ponudniki so lahko ﬁzične in pravne osebe,ki so registrirane in imajo ustrezno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa.
Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne dokumentacije, bodo prednost pri izbiri
imele ponudbe,ki bodo nudile:
– večji delež soﬁnanciranja oziroma
sponzorskih sredstev,
– ugodnejše plačilne pogoje,
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– in bodo nudile čimbolj raznovrsten in
aktualen program prireditev v skladu z razpisnimi pogoji.
IV. Okvirna višina sredstev:
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za soﬁnanciranje razpisanih novoletnih
prireditev znaša 17,300.000 SIT in je zagotovljena v proračunu za leto 2004 in 2005.
Na podlagi pogojev in meril bo Občina
Zagorje ob Savi soﬁnancirala projekt največ
v višini razpisanih sredstev. Pogodbeno dogovorjen znesek soﬁnanciranja bo izvajalcu
poravnan po izvedbi projekta in v skladu s
pogoji iz razpisne dokumentacije in pogodbe.
Prireditev pod tč. I/1 se soﬁnancira največ do višine 17,000.000 SIT, prireditev pod
tč. I/2 pa največ do višine 300.000 SIT.
Poleg soﬁnancerskega deleža Občina
Zagorje ob Savi zagotavlja:
– za prireditev pod tč. I/1:
– brezplačno uporabo javne površine,
– plačilo priklopa, odklopa in porabe
električne energije brez priključnih omaric,
– oglaševanje novoletnih prireditev po
medijih in drugo reklamiranje;
– za prireditev pod tč. I/2:
– oglaševanje novoletnih prireditev po
medijih in drugo reklamiranje.
V. Rok za predložitev ponudb: ponudbe
pošljite na naslov Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi v zaprti ovojnici. Na ovitku mora biti naslov naročnika z vidno oznako »Ponudba - Ne odpiraj - Novoletne prireditve z navedbo sklopa
na katerega se ponudnik prijavlja. Na hrbtni
strani ovojnice mora ponudnik navesti svoje
ime in naslov.
Ponudbe je potrebno predložiti do dne
18. 11. 2004 do 12. ure ne glede na vrsto
prenosa.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
prispele v navedenem roku in bodo pravilno
označene.
Odpiranje ponudb bo dne 18. 11. 2004
ob 13. uri v sejni sobi na sedežu Občine Zagorje ob Savi in ga bo vodila strokovna komisija,ki jo imenuje župan.
VI. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju
ponudb.
6. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informacije: razpisna dokumentacija
za javni razpis in dodatne informacije so zainteresiranim na voljo vsak delovni dan na
naslovu: Občina Zagorje ob Savi, Cesta
9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, tel.
03/56-55-700.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 84-04
Ob-29108/04
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju posojil, nepovratnih sredstev in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja majhnih in
srednje velikih podjetij v Občini Brežice (Ur.
l. RS, št. 113/03 in 126/03), Odloka o sprejetem proračunu Občine Brežice za 2004
(Ur. l. RS, št. 31/04) in priglasitvijo sheme
državne pomoči št. M001 – 5880173-2004
pri Ministrstvu za ﬁnance objavljata Občina
Brežice in Razvojni center Brežice
javni razpis
za dodelitev sredstev za razvoj iz
občinskega proračuna za pospeševanje
razvoja majhnih in srednje velikih
podjetij v Občini Brežice v letu 2004

Stran

7409

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je:
A) Subvencioniranje obrestne mere (v
nadaljevanju: namen A) za namenske kredite najete pri poslovnih bankah (upoštevajo
se tudi ﬁnančni leasingi najeti pri institucijah,
ki so za to pooblaščene) za spodbujanje začetnih investicij.
B) Soﬁnanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest povezanih z investicijo (v
nadaljevanju: namen B).
C) Soﬁnanciranje stroškov novih zaposlitev (v nadaljevanju: namen C).
D) Soﬁnanciranje investicij (v nadaljevanju: namen D).
Skupna višina razpoložljivih sredstev je
15,500.000 SIT (postavka 4770 – krediti in
subvencije podjetjem in zasebnikom).
2. Pogoji za pridobitev sredstev
Začetne investicije: investicije v osnovna
sredstva za ustanovitev novega ali razširitev
obstoječega obrata, spremembe proizvodnega procesa ali proizvoda v obstoječem
obratu (s pomočjo racionalizacije, diverziﬁkacije ali modernizacije) in investicije v
osnovna sredstva kot nakup podjetja, ki je
prenehalo delovati ali bi drugače prenehalo
delovati.
Namen A: Subvencioniranje obrestne
mere se dodeli za kredite začetnih investicij
najete pri poslovnih bankah (upoštevajo se
tudi ﬁnančni leasingi), podlaga je kreditna ali
leasing pogodba o ﬁnančnem leasingu.
Upravičeni stroški so stroški začetnih investicij:
– materialne investicije (kot so stroški
nakupa opreme in strojev, stroški nakupa,
urejanja in opremljanja zemljišč ter izdelave
projektne dokumentacije, stroške nakupa,
graditve ali prenove poslovnih prostorov in
objektov) in
– nematerialne investicije (stroški nakupa patentov, licenc, tehničnih izboljšav ter
blagovnih znamk).
Namen B: Soﬁnanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest (sistemiziranega
delovnega mesta): stroški bruto plač za
novo odprta delovna mesta povezana z investicijo v letu 2003 in 2004. Izpolnitev kriterija novih zaposlitev se ugotavlja na osnovi dodatnih zaposlitev v primerjavi s
povprečjem preteklih 12 mesecev. Pri tem
morajo biti upoštevani naslednji pogoji:
– delovno mesto mora biti povezano z
izvajanjem projekta začetnih investicij,
– investicijski projekt mora voditi k neto
povečanju števila zaposlenih v obratu v primerjavi z povprečjem preteklih dvanajstih
mesecev,
– nova delovna mesta (sistemizirana delovna mesta) morajo biti ohranjena vsaj 5
let.
Namen C: Soﬁnanciranje stroškov novih
zaposlitev za zaposlovanje ljudi, ki še niso
bili zaposleni ali so ostali brez zaposlitve.
Upravičeni stroški za nove zaposlitve so
stroški bruto plač realiziranih novih zaposlitev v letu 2003 in 2004. Izpolnitev kriterija
novih zaposlitev se ugotavlja na osnovi dodatnih zaposlitev v primerjavi s povprečjem
preteklih 12 mesecev. Nove zaposlitve morajo biti ohranjene vsaj 2 leti po prejeti pomoči in prejemnik pomoči mora prispevati
najmanj 25% sredstev iz lastnih virov, ki ne
smejo vsebovati pomoči.
Namen D: Soﬁnanciranje investicij – začetnih investicij opredeljenih v 2. točki tega
razpisa, (soﬁnanciranje se investicije v stroje in opremo, izključene so investicije v ne-
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premičnine). Upoštevajo se računi brez
DDV.
Upravičeni stroški začetnih investicij in
upravičeni stroški novih delovnih mest se
lahko združujejo vendar ne smejo preseči
višine pomoči (55% upravičenih stroškov
posameznega projekta investicije).
Intenzivnost pomoči: zgornja meja intenzivnosti pomoči je 55% upravičenih stroškov
posameznega projekta investicije. Kolikor
se majhno ali srednje veliko podjetje nahaja
v regiji, upravičeni do regionalne pomoči, je
dovoljena zgornja meja intenzivnosti pomoči po regionalni karti (40%), ki se zviša za 15
odstotnih točk (3. člen Pravilnika o dodeljevanju posojil, nepovratnih sredstev in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja majhnih
in srednje velikih podjetij v Občini Brežice)
in tako znese zgornja meja intenzivnosti pomoči 55%.
Investicija se mora v regiji ohraniti 5 let in
prejemnik pomoči prispevati najmanj 25%
lastnih sredstev za investicijo. Pri dodelitvi
pomoči se ne sme preseči zgornja meja intenzivnosti ne glede na to, iz katerih virov
(sredstva občinskega proračuna, državnega
proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč
dodeljena.
Vlagatelji niso upravičeni do sredstev za
razvoj iz namena B in C tega razpisa, če so
prejeli pomoč za isto delovno mesto s strani
Zavoda RS za zaposlovanje ali iz drugih virov.
Kolikor ne bo na voljo toliko sredstev kot
je razpisanih za leto 2004 si Upravni odbor
Razvojnega centra Brežice pridružuje pravico zmanjšati višino razpoložljivih sredstev.
3. Upravičenci in upravičeni stroški
Do sredstev za razvoj so upravičena
majhna in srednje velika podjetja s sedežem
v Občini Brežice ali krajem investicije na območju Občine Brežice.
Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za
majhna in srednje velika podjetja: 6. člena
Pravilnika dodeljevanju posojil, nepovratnih
sredstev in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja majhnih in srednje velikih podjetij v Občini Brežice (Ur. l. RS, št. 113/03),
po kateri so majhna podjetja tista, ki imajo
manj kot 50 zaposlenih in imajo letni promet
manjši od 7 mio EUR ali bilančno vsoto, ki
je manjša od 5 mio EUR ter so neodvisno
podjetje. Srednje veliko podjetje ima manj
kot 250 zaposlenih, ima letni promet, ki je
manjši od 40 mio EUR ali bilančno vsoto, ki
je manjša od 27 mio EUR, je neodvisno podjetje.
Neodvisno podjetje je gospodarska družba, v kateri posamezna gospodarska družba
ali povezana družba, ki ne ustreza pogojem
za majhna podjetja, razpolaga z lastniškim
deleži in glasovalnimi pravicami, manjšimi
od 25%. Meja se lahko prekorači, če je podjetje v lasti delniške družbe ali institucionalnih investitorjev in pri tem ne izvaja aktivne
lastniške politike. Pri podjetnikih posameznikih se vsi pogoji za majhna podjetja smiselno upoštevajo.
Do sredstev za razvoj niso upravičena
majhna in srednja podjetja, ki so v skladu z
Zakonom o ﬁnančnem poslovanju podjetij
(Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 97/00, 50/02 in
93/02) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali kapitalsko neustrezna, kar pomeni,
da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
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Sredstva bodo dodeljena upravičencem
po pravilu de minimis, kar pomeni da skupni
znesek pomoči dodeljen istemu upravičencu
ne bo presegel 100.000 EUR v obdobju treh
let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne
glede na obliko ali namen pomoči.
Do pomoči po tem pravilu niso upravičene podjetja iz dejavnosti jeklarstva, premogovništva, transporta, kmetijstva in ribištva
(v nadaljevanju: neupravičene dejavnosti).
Podjetja iz neupravičenih dejavnosti lahko podajo vlogo na javni razpis za investicije upravičenih dejavnosti, ki jih podjetje izvaja, če s svojo poslovno dokumentacijo
dokazujejo, da za upravičene dejavnosti izvajajo ločeno računovodstvo in z ostalo dokumentacijo dokazujejo uporabo sredstev v
upravičeno dejavnost.
4. Višina sredstev:
Za namen A: Subvencionira se do 40%
plačanih obresti v letu 2004 oziroma največ
do 10% razpoložljivih sredstev za ta namen.
Višina subvencije se določi na podlagi potrdila o plačanih obrestih in amortizacijskega
načrta.
Za namen B: Soﬁnanciranje stroškov novih delovnih mest povezanih z investicijo –
največ 50% bruto plače za novo odprta delovna mesta povezana z investicijo oziroma
največ do 15% razpoložljivih sredstev za ta
namen za največ 1 letno obdobje.
Za namen C: Soﬁnanciranje stroškov novih zaposlitev – največ 50% bruto plače
novo zaposlenega (tudi samozaposlitev)
oziroma največ do 15% razpoložljivih sredstev za ta namen za največ 1 letno obdobje.
Za namen D: Soﬁnanciranje začetnih investicij – soﬁnancira se največ 10% vrednosti investicije oziroma do 20% razpoložljivih
sredstev za ta namen.
Kolikor je upravičenih vlog več kot je razpoložljivih sredstev za posamezen namen
pomoči, se dodeljena sredstva linerarno
zmanjšajo vsem upravičencem. V kolikor je
vlog manj kot razpoložljivih sredstev se
sredstva na upravičenca po posameznem
namenu lahko povečajo.
5. Merila za izbor
Sredstva za razvoj se dodeljujejo prosilcem, ki izpolnjujejo najmanj dva izmed naslednjih kriterijev:
– zagotavljajo nova delovna mesta na
podlagi novih programov in zaposlovanja,
– vlagajo na demografsko ogroženih območjih,
– vlagajo v dejavnosti, ki se ukvarjajo s
proizvodnjo ali turizmom,
– vlagajo v razvoj obrtnih in osebnih storitev,
– ustanavljajo obrate, podružnice in proizvodne enote z visoko stopnjo inovativnosti
in uvajanjem sodobnih tehnologij.
Za namene B in C: Popolne vloge se
bodo ocenile v skladu z naslednjimi merili
(priloga A razpisne dokumentacije):
1. Število novih zaposlitev.
6. Vsebina vloge
Prijava na razpis mora vsebovati:
Za namen A – subvencioniranje obrestne
mere:
1. kratko predstavitev prosilca izpolnjena
v celoti (obrazec SUBV/1);
2. dokazilo o registraciji samostojnega
podjetnika oziroma družbe; za obrtne dejavnosti tudi obrtno dovoljene (izpis iz sodnega
registra ne star več kot 3 mesece); priložijo
se fotokopije;
3. obvestilo o identiﬁkaciji in razvrstitvi
dejavnosti za poslovni subjekt od AJPES

oziroma Statističnega urada (samo za družbe), priložijo se fotokopije;
4. fotokopijo pogodbe o odobrenem namenskem kreditu ali ﬁnančnem leasingu ter
fotokopijo amortizacijskega načrta;
5. v primeru ﬁnančnega leasinga izjava
podjetja, da bo po končanih obveznostih iz
pogodbe postal lastnik predmeta pogodbe o
ﬁnančnem leasingu;
6. potrdilo o plačanih zapadlih davkih in
prispevkih (za ﬁzične osebe potrdilo davčne
službe), za pravne osebe BON 2 potrjen s
strani APP, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev, priložijo se fotokopije;
7. izpis zavarovanih oseb za leti 2003 in
2004 s strani ZZZRS;
8. potrdilo banke o že plačanih realnih
obresti v letu 2004 (obrazec (SUBV/5);
9. izjava o resničnosti podatkov (obrazec
SUBV/2);
10. izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (obrazec SUBV/3);
11. vlagatelji iz neupravičenih dejavnosti
(opredeljene v 3. točki razpisa) še poizvedovalni obrazec (SUBV/7);
12. vzorec pogodbe (paraﬁran).
Za namen B – soﬁnanciranje stroškov
odpiranja novih delovnih mest povezani z
investicijo:
1. kratko predstavitev prosilca izpolnjena
v celoti (obrazec SUBV/1);
2. dokumentacija povezana z začetno
investicijo, ki dokazuje izvajanje začetne investicije (eno izmed navedenih: investicijski
elaborat, poslovni načrt, kupoprodajna pogodba, lokacijsko ali gradbeno dovoljenje,
kopije računov itd.);
3. dokazilo o registraciji samostojnega
podjetnika oziroma družbe; za obrtne dejavnosti tudi obrtno dovoljene (izpis iz sodnega
registra ne star več kot 3 mesece); priložijo
se fotokopije;
4. obvestilo o identiﬁkaciji in razvrstitvi
dejavnosti za poslovni subjekt od AJPES
oziroma Statističnega urada, (samo za družbe), priloži se fotokopija;
5. potrdilo o plačanih zapadlih davkih in
prispevkih (za ﬁzične osebe potrdilo davčne
službe), za pravne osebe BON 2 potrjen s
strani APP, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev, priložijo se fotokopije;
6. izpis zavarovanih oseb za leti 2003 in
2004 s strani ZZZRS;
7. pogodba o zaposlitvi za osebo, ki je
zasedla novo delovno mesto v letu 2004,
priložijo se fotokopije;
8. dokazila o realizaciji novih zaposlitev
(kopija M1/M2 obrazec);
9. izjava o značilnosti začetne investicije
(obrazec SUBV/1A);
10. izjava o resničnosti podatkov (obrazec SUBV/2);
11. izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (obrazec SUBV/3);
12. izjava vlagatelja o povezanosti delovnega mesta z investicijo (obrazec
SUBV/6);
13. vlagatelji iz neupravičenih dejavnosti
(opredeljene v 3. točki razpisa) še poizvedovalni obrazec (SUBV/7);
14. vzorec pogodbe (paraﬁran).
Za namen C – stroški odpiranja nove zaposlitve:
1. kratko predstavitev prosilca izpolnjena
v točki A in B (SUBV/1);
2. dokazilo o registraciji samostojnega
podjetnika oziroma družbe; za obrtne dejavnosti tudi obrtno dovoljene (izpis iz sodnega
registra ne star več kot 3 mesece); priložijo
se fotokopije;
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3. obvestilo o identiﬁkaciji in razvrstitvi
dejavnosti za poslovni subjekt od AJPES
oziroma Statističnega urada (samo za družbe), priložijo se fotokopije;
4. potrdilo o plačanih zapadlih davkih in
prispevkih (za ﬁzične osebe potrdilo davčne
službe), za pravne osebe BON 2 potrjen s
strani APP, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev, priložijo se fotokopije;
5. izpis zavarovanih oseb za leti 2003 in
2004 s strani ZZZRS;
6. pogodba o zaposlitvi za osebo, ki je
zasedla novo delovno mesto, priložijo se
fotokopije;
7. kopija delavske knjižice (stran 2 –
osebni podatki in stran 6,7 – podatki o delovnem razmerju);
8. dokazila o realizaciji novih zaposlitev
ali samozaposlitev (kopija M1/M2 obrazec);
9. v primeru samozaposlitve še kopija
obračuna prispevkov za socialno varnost za
zasebnike (upošteva se zadnji mesec pred
oddajo vloge);
10. izjava o resničnosti podatkov (obrazec SUBV/2);
11. izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (obrazec SUBV/3);
12. vlagatelji iz neupravičenih dejavnosti
(opredeljene v 3. točki razpisa) še poizvedovalni obrazec (SUBV/7);
13. vzorec pogodbe (paraﬁran).
Za namen D – soﬁnanciranje začetnih
investicij:
1. kratko predstavitev prosilca izpolnjena
v celoti (obrazec SUBV/1);
2. predstavitev investicije, speciﬁkacija in
izjava (obrazcev SUBV/1b);
3. kopije računov in kopije dokazil o plačilu, skladno z predloženo speciﬁkacijo investicije;
4. dokazilo o registraciji samostojnega
podjetnika oziroma družbe (izpis iz sodnega
registra ne star več kot 3 mesece); za obrtne
dejavnosti tudi obrtno dovoljene, priložijo se
fotokopije;
5. obvestilo o identiﬁkaciji in razvrstitvi
dejavnosti za poslovni subjekt od AJPES
oziroma Statističnega urada (samo za družbe), priloži se fotokopija;
6. potrdilo o plačanih zapadlih davkih in
prispevkih (za ﬁzične osebe potrdilo davčne
službe), za pravne osebe BON 2 potrjen s
strani APP, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev; priložijo se fotokopije;
7. izpis zavarovanih oseb za leti 2003 in
2004 s strani ZZZRS;
8. izjava o značilnosti začetne investicije
(obrazec SUBV/1A);
9. izjava o resničnosti podatkov (obrazec
SUBV/2);
10. izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (obrazec SUBV/3);
11. vlagatelji iz neupravičenih dejavnosti
(opredeljene v 3. točki razpisa) še poizvedovalni obrazec (SUBV/7);
12. vzorec pogodbe (paraﬁran).
7. Rok in način prijave: rok za prijavo je
30 dni od datuma objave javnega razpisa.
Vloge je potrebno poslati na naslov: Razvojni center Brežice, Trg izgnancev 2, 8250
Brežice. Vloge morajo biti v zaprti kuverti in
označene z napisom »Ne odpiraj – prijava
na javni razpis za dodelitev sredstev za razvoj 2004« s posebej označenim »prijava na
namen A, B, C ali D«, ter na zadnji strani
kuverte ime in naslov prosilca. Vsako vlogo
za posamezni namen je potrebno oddati
ločeno.
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8. Izid javnega razpisa: sklep o dodelitvi
sredstev za razvoj se posreduje prosilcem
najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog.
Na sklep o odobritvi sredstev je možna pritožba v roku 8 dni na organ, ki je sklep izdal.
Po odobritvi sredstev sklene vsak posameznik pogodbo z Razvojnim centrom Brežice,
v kateri bodo določene vse medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank. Upravičenec bo pozvan k podpisu pogodbe o
dodelitvi sredstev v roku 8 dni od prejema
sklepa in pogodbe. Namensko uporabo
sredstev iz posojilne pogodbe preverja Razvojni center Brežice.
9. Informacije: vse potrebne informacije
v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo lahko dobite na Razvojnem
centru Brežice, tel. 07/499-06-80 ali po epošti: info@rc-brezice.si. Kontaktna oseba
je Nataša Šerbec. Razpisna dokumentacija
je na voljo tudi na spletnih straneh www.rcbrezice.si.
Občina Brežice
Razvojni center Brežice
Št. 41410-0095/2004-220
Ob-29117/04
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Ilirska Bistrica (Uradne objave časopisa
Snežnik, št. 2/04), Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2004
(Uradne objave časopisa Snežnik, št. 3/04
in Uradni list RS, št. 89/04), 6. člena Pravilnika o dodeljevanju kreditov na podlagi
subvencioniranja obrestnih mer v Občini
Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 74/02 in
70/40) in 7. člena Pravilnika o ﬁnančnih
intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list
RS, št. 74/02 in 70/04, Uradne objave časopisa Snežnik, št. 5/03 in 3/04), Komisija
za malo gospodarstvo, obrt, turizem in
kmetijstvo objavlja
javni razpis
za dodelitev kreditov za spodbujanje
malega gospodarstva, obrti, turizma in
kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica in
subvencioniranje obrestne mere,
ki ga Občina Ilirska Bistrica dodeljuje v
sodelovanju z Adriatic, zavarovalno družbo
d.d., PE Postojna in Banko Koper d.d., Koper, Poslovna enota Ilirska Bistrica.
1. Skupna vrednost razpisanega kredita
znaša 100,000.000 SIT.
2. Krediti bodo dodeljeni za naslednje
namene:
a) na področju malega gospodarstva,
obrti in turizma za upravičene stroške investicij:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč
za gradnjo poslovnih prostorov za mala in
srednja podjetja,
– nakup in graditev poslovnih prostorov,
namenjenih za poslovno dejavnost,
– nakup opreme,
– nakup opreme za turistične sobe,
– nakup opreme za gostinsko dejavnost,
– ureditev okolice gostinskih in drugih
poslovnih objektov.
Med upravičene stroške ne spadajo izdatki za nakup transportnih sredstev in opreme.
b) na področju kmetijstva za upravičene
stroške investicij:
– nakup, graditev ali adaptacijo prostorov za potrebe kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti,
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– pridobitev in posodobitev turističnih kapacitet na kmetijah,
– nakup kmetijskih strojev in opreme,
– nakup opreme za ostale dopolnilne dejavnosti na kmetijah,
– nakup plemenskih živali, razen plemenjakov za zagotavljanje genetske kakovosti
živine (namen ukrepa je zagotoviti ohranitev
kakovostnih vrst živine),
– nakup kmetijskih zemljišč.
3. Za posojilo lahko zaprosijo naslednji
prosilci:
– gospodarske družbe in samostojni
podjetniki posamezniki
Gospodarske družbe morajo izpolnjevati
pogoje za majhna in srednje velika podjetja
iz 3. člena Uredbe o namenih in pogojih za
dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi
pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Ur. l. RS, št.
38/03). Ti pogoji se smiselno uporabljajo
tudi pri podjetnikih posameznikih.
Do pomoči po tem pravilniku niso upravičene gospodarske družbe v težavah,
– občani, ki so na pristojnem sodišču
vložili priglasitev za vpis v sodni register in
priložili vse predpisane dokumente za ustanovitev podjetja,
– občani, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica,
– komitenti Banke Koper d.d. oziroma
drugi prosilci, ki pri Banki Koper d.d. odprejo
transakcijski račun preko katerega morajo
usmerjati najmanj 50% plačilnega prometa.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja,
poslovni prostori, kmetija in lokacija objekta
oziroma zemljišča mora biti na območju Občine Ilirska Bistrica.
Prosilec, ki uveljavlja subvencijo obrestne mere pri zavarovalnici mora za dobo
kreditiranja skleniti pri Adriatic, zavarovalni
družbi d.d., PE Postojna naslednja zavarovanja:
– zavarovanje požarnih rizikov najmanj
tistih objektov ali opreme za katerega se pridobiva kredit,
– zavarovanje avtomobilske odgovornosti in kasko zavarovanje vozila za katerega
se pridobiva kredit (samo v primeru, če bo
možno kreditiranje),
– in vsaj enega od osebnih zavarovanj z
mesečno premijo najmanj 30 EUR (življensko, rentno ali zavarovanje z naložbenim
tveganjem oziroma VITAFOND polico).
4. Prosilci lahko pridobijo kredit pod naslednjimi pogoji:
– ugotavljanje bonitete in odplačilne sposobnosti posojilojemalca: v skladu s pogoji
banke,
– doba vračanja posojila: od 1 do 5 let,
– obrestna mera: skupna ﬁksna obrestna
mera 5,25% letno. Občina Ilirska Bistrica
subvencionira obrestno mero v višini 2,5%
letno, Adriatic, zavarovalna družba d.d., PE
Postojna v višini 2,75% letno, tako se kreditojemalcu subvencionira celotne obresti, kar
pomeni, da bo kreditojemalec odplačeval le
glavnico.
Kreditojemalec se lahko odloči le za subvencioniranje obrestne mere s strani občine
brez subvencioniranja zavarovalnice:
– zavarovanje in stroški kredita: v skladu
s pogoji banke,
– odplačevanje kredita: glavnica v mesečnih ali trimesečnih obrokih,
– možnost moratorija na vračilo glavnice.
5. Višina kredita za spodbujanje malega
gospodarstva, obrti in turizma je lahko naj-
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več 55% vrednosti investicije oziroma upravičenih stroškov, za kmetijstvo pa največ
50% vrednosti investicije oziroma upravičenih stroškov oziroma največ 10,000.000
SIT.
Do sredstev niso upravičeni prosilci, ki so
že pridobili sredstva za isti namen. Prednost
pri dodelitvi sredstev imajo investicije, ki povečajo število zaposlenih.
6. Izpolnjeni vlogi za kredit, ki jo prosilci
dobijo na Oddelku za gospodarstvo in ﬁnance Občine Ilirska Bistrica in Banki Koper
d.d., Koper, Poslovna enota Ilirska Bistrica,
mora biti priložena še naslednja dokumentacija:
– opis investicije do 5 mio SIT, poslovni
načrt nad 5 mio SIT (pod točkama a in b),
– izjava prosilca, da za ta namen ni prejel pomoči iz drugih virov, oziroma koliko
sredstev iz drugih virov je že prejel za isti
namen (pod točkama a in b),
– izjava, da dodeljena sredstva pomenijo
spodbudo za izvedbo projekta oziroma so
zanj nujno potrebna (pod točkama a in b),
– fotokopijo sklepa o vpisu ustanovitve v
sodni register z vsemi naknadno vpisanimi
spremembami (staro največ 90 dni) – pravne osebe,
– občani, ki ustanavljajo podjetje, potrdilo pristojnega sodišča, da so vložili priglasitev za vpis v sodni register in priložili vse
predpisane dokumente za ustanovitev podjetja,
– fotokopijo obvestila o identiﬁkaciji in
razvrstitvi po dejavnosti – gospodarske
družbe in samostojni podjetniki (AJPES),
– fotokopija dokumenta, iz katerega je
razvidna enotna matična in davčna številka
direktorja družbe oziroma osebe, ki jamči s
svojim premoženjem za obveznosti družbe
ter fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna identiﬁkacijska in davčna številka prosilca,
– zadnje računovodske izkaze – pravne
osebe (AJPES),
– pojasnila k računovodskim izkazom –
pravne osebe,
– poslovno poročilo - pravne osebe,
– plan denarnega toka – pravne osebe,
– odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti (kjer
se to zahteva),
– izjava o povezanosti pravnih oseb,
– obvestilo o razvrstitvi podjetja po velikosti,
– fotokopijo potrjenega priglasitvenega
lista – samostojni podjetnik,
– fotokopijo obrtnega dovoljenja – prosilci, ki opravljajo obrtno dejavnost,
– potrdilo DURS o plačanih prispevkih in
davkih, staro največ 7 dni – samostojni podjetniki,
– kopija overjene davčne napovedi z
vsemi prilogami za preteklo in predpreteklo
leto (bilanca stanja, bilanca uspeha – samostojni podjetnik),
– zadnja odločba o odmeri davka za preteklo leto – samostojni podjetniki,
– podatki o poslovanju v tekočem letu
(pod točko a),
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje kmetijske dejavnosti (odločbo o
priznanju statusa kmeta ali potrdilo Kmetijske svetovalne službe, da se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo) (pod točko b),
– potrdilo o poravnanih davkih in katastrskem dohodku (pod točko b),
– mnenje Kmetijske svetovalne službe o
upravičenosti investicije (pod točko b),
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– predračun oziroma ponudbo ali kupoprodajno pogodbo (pod točkama a in b),
– gradbeno dovoljenje oziroma lokacijsko informacijo za namene gradnje enostavnih objektov (pod točkama a in b),
– predračun o nakupu živali in potrdilo o
poreklu živali (pod točko b),
– dokumentacijo za zavarovanje kredita
(pod točkama a in b),
– v odvisnosti od vrste posla še dodatna
dokumentacija po dogovoru z banko (pod
točkama a in b).
7. Rok za prijavo je od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev. Občina Ilirska Bistrica bo javno objavila datum porabe
sredstev.
8. Prosilci dostavijo svoje vloge z vso potrebno dokumentacijo na naslov: Banka Koper d.d., Koper, Poslovna enota Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 18, 6250 Ilirska
Bistrica.
9. Vlogo prouči banka in svoje mnenje
poda Komisiji za malo gospodarstvo, obrt,
turizem in kmetijstvo Občine Ilirska Bistrica.
Sklep o dodelitvi kredita oziroma subvencioniranju obrestne mere sprejme župan Občine Ilirska Bistrica, na podlagi predloga
občinske komisije. Sklep sprejme najpozneje v roku 8 dni od prejema mnenja ter
ga prosilcu posreduje v roku 8 dni od sprejema odločitve.
10. Prosilec začne črpati kredit takoj po
podpisu kreditne pogodbe in ga mora porabiti najkasneje v treh mesecih. Če ga zaradi
objektivnih okoliščin ni mogoče izkoristiti v
predvidenem roku, mora v 15 dneh pred iztekom roka obvestiti banko in navesti razloge za podaljšanje roka koriščenja kredita.
11. Sredstva, pridobljena na podlagi tega
kredita se lahko porabijo samo za namene,
za katere so bila odobrena. Namensko porabo kredita, pridobljenega po tem razpisu
in izpolnitev obveznosti iz pogodbe o kreditu, lahko preverijo pristojni organi Občine
Ilirska Bistrica, Adriatic, zavarovalna družba
d.d., PE Postojna in Banka Koper d.d., Koper, PE Ilirska Bistrica. V primeru, da je
ugotovljena nenamenska poraba sredstev
kredita, ali da je bilo posojilo izdano na podlagi neresničnih podatkov, ali da je kreditojemalec prenehal z dejavnostjo ali odtujil
sredstva pridobljena s tem kreditom pred
potekom petih let, mora kreditojemalec takoj
vrniti kredit ali neodplačan del kredita z obrestmi po zakonsko določeni zamudni obrestni meri za obdobje od dneva nakazila
dalje. Kreditojemalec mora vrniti tudi subvencijo realne obrestne mere z obrestmi po
zakonsko določeni zamudni obrestni meri za
obdobje od dneva plačila dalje.
Občina Ilirska Bistrica
Ob-29126/04
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98 in 15/03), v skladu s
Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
47/03 in 67/03) in 6. člena Pravilnika za
vrednotenje športnih programov v Občini
Medvode (Ur. l. RS, št. 6/02) objavlja župan
Občine Medvode
javni razpis
za soﬁnanciranje programov športa v
Občini Medvode za leto 2005
1. Ime in sedež naročnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode.

2. Predmet javnega razpisa iz sredstev
proračuna Občine Medvode je soﬁnanciranje programov:
A) Šport otrok in mladine (»Zlati sonček«, »Krpan«, tečaji plavanja in šolska
športna tekmovanja).
B) Šport v društvih (interesna športna
vzgoja otrok in mladine, šport za dosežek
– športne šole, športno rekreacijska dejavnost odraslih, šport za odrasle – šport za
dosežek).
C) Kakovostni šport.
D) Vrhunski šport.
E) Šport študentov in občanov starih nad
65 let.
F) Izobraževanje strokovnega kadra.
G) Športne prireditve.
H) Investicij, investicijskega in rednega
vzdrževanja objektov ter opreme.
3. Na razpis za soﬁnanciranje programov
športa lahko kandidirajo vsa športna društva
in zveze društev, ki izpolnjujejo pogoje:
– imajo sedež in delujejo na območju
Občine Medvode;
– predložijo dokazilo o plačani članarini
svojih članov za tekoče leto;
– delujejo skladno z Zakonom o društvih
(Ur. l. RS, št. 60/95 in 89/99) in Zakonom o
športu (Ur. l. RS, št. 22/98 in 15/03).
4. Merila in kriteriji, po katerih se izberejo
izvajalci programov v letu 2005, so določeni
v Pravilniku za vrednotenje športnih programov v Občini Medvode (Ur. l. RS, št. 6/02).
5. Dodeljena sredstva morajo izvajalci
porabiti v letu 2005.
6. Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni
od objave tega razpisa in začne teči naslednji dan po tej objavi.
7. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji dvignejo v razpisnem roku na Občini
Medvode, Oddelek za družbene dejavnosti,
Cesta komandanta Staneta 12, Medvode, v
okviru uradnih ur ali pri Športni zvezi Medvode, Cesta ob Sori 15, Medvode.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva
tudi na spletni strani Občine Medvode,
www.medvode.si.
8. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti poslana na ustreznem
prijavnem obrazcu po pošti kot priporočena
pošiljka na naslov: Občina Medvode, Cesta
komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, ali
oddana v tajništvu občine.
Vloga mora biti poslana v ovojnici z
oznako: »Javni razpis – šport 2005 – ne odpiraj!«.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog
oddana na pošti oziroma je bila do 12. ure
tega dne oddana v tajništvu občine.
Razpisnik bo v primeru nepopolne vloge
pozval vlagatelja, da jo dopolni. V primeru,
da vlagatelj ne dopolni vloge v roku, bo vloga zavržena kot nepopolna.
9. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka za
prijavo na razpis. Prijavitelji bodo v roku 30
dni po izteku roka za izbiro obveščeni o izbiri.
Z izbranimi izvajalci bo župan občine
sklenil pogodbe o soﬁnanciranju za leto
2005.
10. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo pri sekretarju Športne zveze Medvode, Antonu Bohincu, tel. 031/599-388.
Občina Medvode
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Javne dražbe
Ob-28921/04
Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, Dravograd, na podlagi 94. člena Statuta Občine Dravograd (MUV, št. 22/03) in v skladu
z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03)
objavlja
javno dražbo
za prodajo parkometra park 1,0
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Dravograd, Trg 4. julija
7, Dravograd, tel. 02/87-83-011, faks
02/87-83-284.
2. Predmet prodaje: parkometer park
1,0 osnovni model s čitalcem bankovcev.
3. Izklicna cena za nepremičnino znaša:
1,500.000 SIT.
Najnižji znesek višanja je 100.000 SIT.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v 8 dneh od
podpisa pogodbe na transakcijski račun
Občine Dravograd: 01225-0100009832 pri
UJP Radlje ob Dravi.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo 3. 11. 2004 ob 11.
uri v sejni sobi Občine Dravograd, Trg
4. julija 7.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene
nepremičnine, ki jo bodo dražili. Kavcijo je
potrebno nakazati na transkacijski račun
Občine Dravograd 01225-0100009832.
Pred pričetkom javne dražbe se mora
dražitelj izkazati s potrdilom o plačilu kavcije.
Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju
vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem
pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od
dneva dražbe.
6. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in
ﬁzične osebe, ki so državljani RS.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebno izkaznico (ﬁzične osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali ﬁzična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali
ﬁzično osebo,
– dokazilo o plačilu kavcije s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
kavcije,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom
dražbe predložiti pisno pooblastilo.
7. Sklenitev pogodbe: z najugodnejšim
ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 30 dni po zaključku dražbe.
Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Dravograd zadrži njegovo
kavcijo.
8. Drugi pogoji
Premičnine se prodajajo v celoti po načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s
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prenosom lastništva (davek, stroške cenitve, stroške overitve...) nosi kupec.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe.
Komisija za izvedbo javne dražbe bo
dražbo izvedla v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03, 77/03).
9. Informacije
Vsa dodatna pojasnila o parkometru in
ostale informacije interesenti dobijo na JKP
Dravograd, kontaktna oseba Sep Miroslav,
tel. 02/87-21-110, 02/87-21-111, v delovnih
dneh od 8. do 12. ure.
Županja ali Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem s soglasjem županje lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla.
Občina Dravograd
Št. 40325/2004

Ob-28958/04

Javna dražba
za nakup stanovanja na Miklošičevi 1a
v Domžalah
Naziv in sedež organizatorja: Občina Trzin, Mengeška 9, 1236 Trzin.
Opis predmeta prodaje: enosobno stanovanje št. 13 v izmeri 29 m2 v III. nadstropju
stanovanjskega bloka na Miklošičevi 1a v
Domžalah, stoječega na parceli 4022/3 v
k.o. Domžale.
Vrsta pravnega posla: prodaja.
Izklicna cena in znesek višanja: izklicna
cena znaša 9,640.000 SIT. Višanje bo mogoče v zneskih po najmanj 10.000 SIT. Davek na promet nepremičnin poravna kupec.
Kupec in prodajalec se lahko dogovorita za
obračun DDV (sedma alinea prvega odstavka 27. člena ter drugi in tretji odstavek
27. člena ZDDV).
Način in rok plačila: kupec mora kupnino
poravnati v 8 dneh po sklenitvi pogodbe.
Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena
sestavina pravnega posla. Občina Trzin bo
kupcu za poravnane pogodbene obveznosti
izstavila račun.
Kraj in čas dražbe: dražba bo v sredo,
17. 11. 2004 ob 16.30, v prostorih Občine
Trzin na Mengeški 22 v Trzinu.
Višina kavcije: višina kavcije za sodelovanje na dražbi znaša 3,300.000 SIT. Kavcija mora biti vplačana na transakcijski račun Občine Trzin št.: 01386-0100001846
s pripisom »za dražbo«, do 16. 11. 2004
do 13. ure. Vplačana kavcija bo neizbranim
ponudnikom vrnjena dan po izvedeni dražbi.
Vplačana kavcija bo pri izbranemu ponudniku poračunana pri plačilu kupnine.
Informacije: razpisno dokumentacijo
lahko vsi zainteresirani najemniki dobijo na
vložišču Občine Trzin in na spletnih straneh
Občine Trzin [http://www.obcina-trzin.si].
Dokumentacija je brezplačna. Ogled lokala
bo možen v torek, 16. 11. 2004 ob 10. uri.
Pogoji: sodelovanje na dražbi je možno
po predhodni prijavi. Prijave morajo prispeti na Občino Trzin, Mengeška cesta 9,
1236 Trzin, s pripisom »za dražbo«, najkasneje do 15. 11. 2004 do 13. ure. Poleg
prijave mora posamezni dražitelj do začetka dražbe, za sodelovanje na dražbi,
komisiji predložiti dokazila o izpolnjevanju
naslednjih pogojev: da ima poplačane vse
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davčne obveznosti, da je poravnal kavcijo
za sodelovanje na dražbi, da je paraﬁral
kupoprodajno pogodbo.
Komisija za upravljanje s stvarnim premoženjem lahko s soglasjem župana ustavi
postopek do sklenitve kupoprodajne pogodbe, pri tem se dražiteljem povrnejo izkazani stroški za prevzem dokumentacije.
Občina Trzin bo sklenila pogodbo s kupcem, ki izpolnjuje pogoje in bo na dražbi
ponudil najvišjo kupnino.
Občina Trzin
Ob-29164/04
Na podlagi sklepa Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica št. 465-01-99/2003
z dne 17. 6. 2004 in št. 465-01-99/2003 z
dne 21. 10. 2004 in določil Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni
list RS, št. 12/03) objavljamo
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
A) Predmet javne dražbe:
1. Poslovni prostor v pritličju stavbe Trg
25 v Renčah (k.o. Renče, parc. št. 3559
s površino 24,20 m2). Poslovni prostor je
oddan v najem. Izklicna cena je 2,327.400
SIT, najnižji znesek višanja je 50.000 SIT.
2. Gospodarsko poslopje v Merljakih
št. 48 (k.o. Renče, parc. št. 359/1 stan.
stavba v izmeri 127 m2). Izklicna cena je
972.900 SIT, najnižji znesek višanja je
20.000 SIT.
3. Poslovni prostor v pritličju stavbe na
ulici IX. korpusa 82 v Solkanu (k.o. Solkan, parc. št. 2703, 2704, 2705, 1351/2 in
1351/5, v EEL označen kot PP2, poslovni
prostor končan do III. gradbene faze v izmeri 45,80 m2). Zemljiškoknjižno stanje še
ni urejeno. Izklicna cena je 9,130.050 SIT.
Najnižji znesek višanja je 100.000 SIT.
B) Pogoji javne dražbe:
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo ﬁzične ali pravne osebe iz držav EU. Zastopniki
pravnih oseb se morajo izkazati s pooblastilom za zastopanje.
2. Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno – kupljeno«.
3. Vsi stroški in dajatve v zvezi s prenosom lastništva bremenijo kupca.
4. Interesenti morajo za pristop na
dražbo vplačati varščino v višini 10% od
izklicne cene do vključno 15. 11. 2004
na TRR Mestne občine Nova Gorica
št. 01284-0100014022, sklic na št. 18
75833-7200005-2003.
5. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo najkasneje v 30 dneh od zaključka javne
dražbe in plačati kupnino v roku 8 dni od
sklenitve pogodbe pri čemer je plačilo celotne kupnine bistvena sestavina pogodbe.
V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene
pogodbe v roku se mu vplačana varščina
ne vrne.
6. Vplačano varščino bo prodajalec
uspelemu ponudniku vračunal v kupnino,
neuspelim dražiteljem pa vrnil v 10 dneh
brez obresti.
7. Vse informacije v zvezi z javno dražbo
lahko dobite v stavbi Mestne občine Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica (soba št. 13/I) ali na tel. 05/335-01-25.
C) Javna dražba bo v ponedeljek dne
15. 11. 2004 ob 13. uri v stekleni dvorani
stavbe Mestne občine Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica.
Mestna občina Nova Gorica

Stran

7414 /

Št.

116-117 / 29. 10. 2004

Razpisi delovnih
mest
Ob-28922/04
Svet šole OŠ dr. Janeza Mencingerja,
Savska c. 10, Bohinjska Bistrica razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/-ice.
Kandidati/-ke morajo izpolnjevati splošne pogoje in pogoje, ki jih določa Zakon o
organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 115/03 – uradno
prečiščeno besedilo) ter imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole.
Ravnatelj/-ica bo imenovan/-a za 5 let.
Predvideni začetek dela je 16. 1. 2005
oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
vseh pogojev ter vizijo razvoja ter dela šole
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov Svet šole OŠ dr. Janeza Mencingerja,
Savska c. 10, Bohinjska Bistrica, s pripisom
»za razpis ravnatelja«.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-le pisno obvestilo o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja
Bohinjska Bistrica
Št. 98/2004
Ob-28923/04
Na podlagi 56. člena in prvega odstavka
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 56/02) načelnik Upravne enote Koper objavlja javni natečaj za prosta uradniška delovna mesta:
1. Vodja oddelka na Oddelku za občo
upravo in splošne zadeve.
Delovno mesto vodja oddelka je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja
v nazivih višji svetovalec II ali višji svetovalec I.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– znanje jezika italijanske narodnosti na
višji ravni oziroma štiriletni program italijanskega jezika v srednji šoli,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državni izpit iz javne uprave.
2. Svetovalec na Oddelku za občo
upravo in splošne zadeve.
Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec
III, svetovalec II ali svetovalec I.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– visoka strokovna izobrazba,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
– znanje jezika italijanske narodnosti na
višji ravni oziroma štiriletni program italijanskega jezika v srednji šoli,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državni izpit iz javne uprave.
3. Svetovalec na Oddelku za upravno
notranje zadeve.
Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec
III, svetovalec II ali svetovalec I.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– visoka strokovna izobrazba,
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– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
– znanje jezika italijanske narodnosti na
višji ravni oziroma štiriletni program italijanskega jezika v srednji šoli,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državni izpit iz javne uprave.
Kandidati morajo za posamezna uradniška delovna mesta izpolnjevati poleg posebnih tudi splošne pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega 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 naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo opraviti v enem letu od imenovanja v naziv.
K prijavi z življenjepisom je potrebno
predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo spričevala oziroma maturitetnega spričevala za dokazovanje znanja
italijanskega jezika,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– potrdilo o nekaznovanosti kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča, da ni v
kazenskem postopku.
Kandidati/ke naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih
izkušenj na naslov: Upravna enota Koper,
Trg Brolo 3, 6000 Koper, s pripisom »javni
natečaj«. Rok za prijavo je 8 dni od objave.
Vse kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije lahko pokličete
na tel. 05/663-76-31 oziroma 663-76-45.
Z izbranim kandidatom/ko bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Delo bo opravljal/a na sedežu
Upravne enote Koper, Trg Brolo 3, Koper.
Upravna enota Koper
Št. 102-04-68/03
Ob-28924/04
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 in
2/04) objavlja Mestna občina Ptuj, Mestni
trg 1, 2250 Ptuj, javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta
višjega svetovalca v Občinski upravi
Mestne občine Ptuj, ki se opravlja v nazivu višji svetovalec III.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivih višji svetovalec I, višji
svetovalec II in višji svetovalec III. Uradnik
bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec III.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
pravne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
(državni izpit iz javne uprave);

– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– 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 alineje.
Od kandidata pričakujemo, da pozna
uporabniške programe v okolju Windows,
ter znanje enega tujega jezika (angleščina,
nemščina, francoščina).
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba, ter ustrezne reference oziroma dokazila o izpolnjevanju
delovnih izkušenj;
– 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;
– ustrezne reference oziroma dokazila
za znanje dela z računalnikom;
– ustrezne reference oziroma dokazila o
znanju tujega jezika.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost
kandidatov na podlagi predstavitev v vlogi,
dokazil ter razgovorov.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02,
110/02 in 2/04) 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 naveden izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu višjega svetovalca v nazivu višji svetovalec III v prostorih Občinske
uprave Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg
1, 2250 Ptuj, v roku 8 dni od dne te objave.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dne te objave. 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.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je pristojna Anica Korošec, tel.
02/748-29-71.
Mestna občina Ptuj
Št. 8/04
Ob-28925/04
Okrožno državno tožilstvo v Kranju, Nazorjeva št. 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-13-411
in faks 04/28-13-433 objavlja javni natečaj
za prosto uradniško delovno mesto
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višji(a) pravosodni(a) svetovalec(ka)
– eno delovno mesto (strokovni(a) sodelavec(ka)).
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu
višji pravosodni svetovalec III. Naloge na
tem delovnem mestu se lahko opravljajo
v nazivu višji pravosodni svetovalec I, višji
pravosodni svetovalec II in višji pravosodni
svetovalec III.
Pogoja:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom.
Delovno mesto bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in
6 mesečnim poskusnim delom.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrožno
državno tožilstvo v Kranju, Nazorjeva ul.
1, Kranj.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih.
Prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopija potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazil o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva objave
javnega natečaja na zgoraj navedeni naslov, s pripisom za javni natečaj. Kandidati
bodo pisno obveščeni o izbiri. Dodatne informacije dobite pri vodji Ireni Kuzma na tel.
04/28-13-411, Okrožno državno tožilstvo v
Kranju.
Okrožno državno tožilstvo Kranj
Št. 112-22/2004/1-0023048 Ob-28931/04
Ministrstvo za promet na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in
110/02 – ZDT-B) ter v skladu z 20. in 22.
členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS,
št. 22/04), objavlja prosto delovno mesto:
višji svetovalec v službi za kadre,
organizacijo in informatiko
(šifra delovnega mesta 143).
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivih višji svetovalec I, višji svetovalec II in
višji svetovalec III. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo RS;
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– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne, upravne, organizacijske, socialne
ali druge ustrezne smeri;
– 5 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– znanje dela z računalnikom.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Prav tako lahko za delovno mesto kandidirajo kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, pod
pogojem, da bodo v skladu s 59. členom
Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za promet
(št. 0110-1/2004/5-1110 z dne 12. 5. 2004 in
nadaljnje spremembe), omenjeni izpit opravili v roku enega leta od razporeditve na
delovno mesto.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga krajevno pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili navedeni v šesti in sedmi alinei
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja,
kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati z izobrazbo organizacijsko kadrovske smeri, z delovnimi izkušnjami v državni upravi, s poznavanjem dela
v računalniški aplikaciji MFERAC (SD-KE)
in s poznavanjem kadrovskih postopkov,
ki se vodijo v skladu z Zakonom o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 110/02
– ZDT-B) in podzakonskimi predpisi.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
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delom. Delo se opravlja na sedežu Ministrstva za promet, Langusova ulica 4, Ljubljana.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v
osmih dneh od dneva objave na naslov:
Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4,
1535 Ljubljana, s pripisom »za javni natečaj MZP, ne odpiraj – sklic na številko
112-22/2004/1-0023048«. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je
pravočasna, če je oddana na pošto zadnji
dan roka za prijavo.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev od dneva objave tega javnega natečaja. O izbiri
uradnika bo izdana upravna odločba, ki bo
vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Nataša Bešter, tel.
01/478-85-10.
Ministrstvo za promet
Ob-29109/04
Svet Centra za socialno delo Trebnje,
Goliev trg 11, Trebnje razpisuje delovno
mesto
direktorja.
Za direktorja je po določilih Statuta Centra in Zakona o socialnem varstvu lahko
imenovan-a kandidat-ka, ki poleg splošnih
pogojev določenih z zakonom, izpolnjuje še
naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba skladno z 69. členom Zakona o
socialnem varstvu:
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o
socialnem varstvu
ali
– višja strokovna izobrazba v skladu z
69. členom Zakona o socialnem varstvu,
– 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih
mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o
socialnem varstvu,
Izbrani kandidat-ka bo imenovan-a za
dobo 5 let.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev, skupaj
z izdelano vizijo razvoja Centra za socialno
delo Trebnje, v roku 8 dni od objave razpisa
na naslov: Center za socialno delo Trebnje,
Goliev trg 11 z oznako: Prijava za razpis
direktorja.
Kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30
dneh po objavi razpisa.
Center za socialno delo Trebnje
Št. 015-03/04-15
Ob-29118/04
Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, tel. 05/731-04-50, faks 05/731-04-60,
e-mail: obcina@komen.si, objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto
svetovalec – pripravnik.
Navedba organa in kraja opravljanja
dela: Občinska uprava občine Komen, Komen 86, Komen.
Navedba vrste uradniškega delovnega
mesta s kratkim opisom dela: svetovalec v
glavni pisarni.
Navedba nazivov v katerih se lahko
opravlja delo: svetovalec I,II, in III. Javni
uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu
svetovalec II.
Navedba pogojev za opravljanje dela:
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– visoka ali univerzitetna izobrazba družboslovne 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.
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,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja.
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 Občino Komen, Komen
86, 6223 Komen v 8 dneh od te objave.
Vloge morajo biti v zaprti ovojnici označene
»za javni natečaj – pripravnik«. Kandidati
bodo o izboru pisno obveščeni v 8 dneh po
opravljeni izbiri.
Delovno razmerje se sklepa za določen čas 12 mesecev, s polnim delovnim
časom.
Dodatne informacije so na voljo na tel.
05/731-04-50.
Občina Komen
Št. 111/04
Ob-29131/04
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto
višji svetovalec.
Naloge uradniškega delovnega mesta
je mogoče opravljati v treh zaporednih nazivih: višji svetovalec III, višji svetovalec II
in višji svetovalec I. Javni uslužbenec bo
naloge delovnega mesta opravljal v nazivu
višji svetovalec III.
Naloge na delovnem mestu so:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevanih gradiv,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
upravne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– dostop do tajnih podatkov stopnje »zaupno«.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, mora ta pogoj
izpolniti v letu dni po sklenitvi delovnega
razmerja. Poleg navedenih mora kandidat
izpolnjevati še splošne pogoje, določene z
Zakonom o javnih uslužbencih.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim
časom. Delo bo javni uslužbenec opravljal v
Generalnem sekretariatu Vlade Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da prijave z življenjepisom, opisom delovnih izkušenj ter dokazili
o izpolnjevanju natečajnih pogojev pošljejo
v 8 dneh od objave na naslov: Generalni
sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana. Dodatne informacije dobite po tel. 01/478-15-21.
Kandidate bomo o izboru obvestili v 15
dneh po izbiri.
Vlada Republike Slovenije
Generalni sekretariat
Ob-29136/04
Za delo v izvedenskih organih Zavod
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije objavlja razpis za izvedenca-izvedenko medicinske stroke za Invalidsko
komisijo I. stopnje pri območni enoti Ravne
na Koroškem
specialist medicine dela, prometa in
športa.
Za izvedenca je lahko imenovan zdravnik specialist z veljavno licenco Zdravniške
zbornice Slovenije z najmanj štiriletnimi izkušnjami v svoji specialistični dejavnosti, ki
je praviloma v rednem delovnem razmerju
ali samozaposlen.
Izbrani izvedenec, ki bo imenovan za
štiri leta, bo kot član senata ali predsednik
senata invalidske komisije ali kot zdravnik
posameznik izdeloval izvedenska mnenja
po Zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju. Delo se na podlagi določil
Pravilnika o organizaciji in načinu delovanja invalidski komisij ter drugih izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije opravlja
po pogodbi in praviloma v popoldanskem
času.
Kandidati-ke naj pošljejo pisne prijave z
dokazili o izobrazbi in delovnih izkušnjah v
8 dneh na naslov: Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije, Območna
enota Ravne na Koroškem, Gačnikova pot
4, 2390 Ravne na Koroškem.
O imenovanju oziroma ne imenovanju
bodo kandidati obveščeni v 8 dneh po sklepu pristojnega organa.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Št. 122-161/2004/1
Ob-29152/04
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. 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 alineje;
– 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
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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
Ob-29153/04
Svet Šolskega centra Velenje razpisuje:
– ravnatelja Poklicne in tehniške šole
za storitvene dejavnosti ter
– ravnatelja Višje strokovne šole.
Za ravnatelja šole je lahko imenovan,
kdor izpolnjuje pogoje, ki jih določa Zakon
o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 115/03).
Izbrana kandidata za ravnatelja Poklicne in tehniške šole za storitvene dejavnosti
ter Višje strokovne šole bosta imenovana s
1. 12. 2004 za dobo 5 let.
Rok za prijavo na razpis je 8 dni od objave na naslov: Svet Šolskega centra Velenje, Trg mladosti 3, Velenje, z oznako »za
razpis«.
O rezultatih izbire bomo prijavljene kandidate obvestili v roku, določenem z zakonom.
Šolski center Velenje
Št. 95-358/2004
Ob-29154/04
Svet zavoda Splošne bolnišnice Murska
Sobota, razpisuje na podlagi 24. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Splošna
bolnišnica Murska Sobota, delovno mesto
direktorja zavoda Splošne bolnišnice
Murska Sobota.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan
kandidat na podlagi javnega razpisa, če poleg splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj z
ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji,
– da predloži program dela in vizijo razvoja zavoda.
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje
svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Mandat direktorja traja 4 leta in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati oziroma kandidatke pošljejo v roku 8 dni po tej objavi na
naslov: Splošna bolnišnica Murska Sobota,
Ul. dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, 9000 Murska
Sobota, z oznako na ovojnici: »Prijava za
razpis«.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izboru
v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega
kandidata.
Svet Splošne bolnišnice
Murska Sobota
Št. 112-24/2004/1-0023048 Ob-29155/04
Ministrstvo za promet, Uprava RS za civilno letalstvo, na podlagi 56. člena, prvega
odstavka 58. člena in prvega odstavka 109.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni
list RS, št. 56/02 in 110/02 – ZDT-B) ter v
skladu z 20. in 22. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta
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v organih državne uprave in v pravosodnih
organih (Uradni list RS, št. 22/04), objavlja
delovno mesto:
pripravnik – svetovalec za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne
uprave.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo RS;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
prometne ali druge ustrezne smeri.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku, ki ni starejše od enega meseca
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ni starejše od enega meseca (izdaja ga Ministrstvo
za pravosodje).
Potrdili navedeni v tretji in četrti alineji
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani
kandidat moral predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Natečajna komisija bo usposobljenost
kandidatov presojala na podlagi dokazil
priloženih k prijavi, na podlagi razgovora
s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja,
v kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izobrazbo ekonomske smeri in z odličnim poznavanjem
elementov za pripravo poslovnega načrta
pravne osebe.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za določen čas, za čas
opravljanja pripravništva, in sicer za deset
mesecev, s polnim delovnim časom. Delo
se bo opravljalo na sedežu Uprave RS za
civilno letalstvo, Kotnikova ulica 19/a, Ljubljana.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v
osmih dneh od dneva objave na naslov:
Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4,
1535 Ljubljana, s pripisom »za javni natečaj URSCL, ne odpiraj – sklic na številko
112-24/2004/1-0023048«. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je
pravočasna, če je oddana na pošto zadnji
dan roka za prijavo.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev od dneva objave tega javnega natečaja. O izbiri
pripravnika bo izdana upravna odločba, ki
bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso
bili izbrani.
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Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja sta odgovorni Marija Gregorič,
URSCL, tel. 01/473-46-70 in Nataša Bešter,
MZP, tel. 01/478-85-10.
Uprava Republike Slovenije
za civilno letalstvo
Št. 112-23/2004/1-0023048 Ob-29156/04
Ministrstvo za promet, Uprava RS za civilno letalstvo, na podlagi 56. člena in prvega
odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02
– ZDT-B) ter v skladu z 20. in 22. členom
Uredbe o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave
in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št.
22/04), objavlja prosto delovno mesto:
podsekretar – organizator v Upravi
RS za civilno letalstvo (šifra delovnega
mesta 2).
Delovno mesto podsekretar je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu
podsekretar. Javni uslužbenec bo naloge
opravljal v nazivu podsekretar.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo RS;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj univerzitetna izobrazba prometne, tehnične ali računalniške smeri ali
visoka strokovna izobrazba s specializacijo
ali magisterijem prometne, tehnične ali računalniške smeri;
– 8 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– znanje računalniških programov s področja dela;
– osnovna raven znanja angleškega jezika.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku, ki ni starejše od enega meseca
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ni starejše od enega meseca (izdaja ga Ministrstvo
za pravosodje).
Potrdili navedeni v peti in šesti alineji
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
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naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja,
kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati z izobrazbo računalniške smeri ter delovnimi izkušnjami in poznavanjem dela na področju vzpostavitve informacijskih sistemov (načrtovanje in izvedba),
zlasti na področju geografskih informacijskih
sistemov (GIS).
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja na sedežu Uprave
RS za civilno letalstvo, Kotnikova ulica 19/a,
Ljubljana.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v
osmih dneh od dneva objave na naslov:
Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4,
1535 Ljubljana, s pripisom »za javni natečaj URSCL, ne odpiraj – sklic na številko
112-23/2004/1-0023048«. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je
pravočasna, če je oddana na pošto zadnji
dan roka za prijavo.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev od dneva objave tega javnega natečaja. O izbiri
uradnika bo izdana upravna odločba, ki bo
vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja sta odgovorni Marija Gregorič,
URSCL, tel. 01/473-46-70 in Nataša Bešter,
MZP, tel. 01/478-85-10.
Uprava Republike Slovenije
za civilno letalstvo
Št. 101-02-1/2004
Ob-29182/04
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 56/02) Občina Krško, Cesta krških
žrtev 14, 8270 Krško objavlja javni natečaj
za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo strokovnega upravnega izpita, na področju otroškega varstva.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– višja strokovna šola, komercialne smeri;
– aktivno obvladovanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– vozniški izpit B kategorije.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
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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;
– fotokopijo vozniškega dovoljenja.
Potrdili iz tretje in četrte alinee prejšnjega
odstavka, ob prijavi lahko nadomesti izjava
kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni
bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja
navedenega v tretji alinei prejšnjega odstavka. Potrdili bo izbrani kandidat moral predložiti pred sklenitvijo delovnega razmerja.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
o izpolnjevanju pogojev na naslov: Občina
Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško,
v zaprti ovojnici, z označbo »Javni natečaj
pripravnika – ne odpiraj«) in sicer v roku
8 dni od dneva objave javnega natečaja v
Uradnem listu Republike Slovenije oziroma
od objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Izbirni postopek se opravi s
kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil
izpolnjujejo natečajne pogoje, ki bodo začeli
prvič opravljati delo in še nimajo opravljenega predpisanega strokovnega izpita. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8
dni po izbiri. O izbiri bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določen čas 8 mesecev, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat se bo
usposabljal na sedežu Občine Krško, Cesta
krških žrtev 14, 8270 Krško.
O izvedbi javnega natečaja daje informacije Tatjana Koštomaj, tel. 07/49-81-331.
Občina Krško
Št. 111-02-75-84/2004-01-924 Ob-29283/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) Ministrstvo
za ﬁnance, Davčna uprava RS, objavlja javni natečaj za zasedbo prostih uradniških
delovnih mest v Davčni upravi RS:
na Glavnem uradu
1. pripravnik – svetovalec v službi za
mednarodno izmenjavo informacij.
Pripravnik se bo usposabljal za opravo
državnega izpita iz javne uprave.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani politolog, teoretsko-analitska smer, usmeritev evropske
študije.
na Davčnem uradu Koper
2. višji referent v referatu za davčno
knjigovodstvo.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih višji referent III, višji referent II ali višji
referent I.
Pogoji za opravljanje dela:
– višja strokovna izobrazba ekonomske,
upravne ali druge ustrezne smeri,
– 6 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– višja raven znanja jezika narodne
skupnosti.

na Davčnem uradu Ljubljana
3. pripravnik – svetovalec v oddelku
za odmero in kontrolo pravnih oseb.
4. pripravnik – svetovalec v oddelku
za odmero in kontrolo ﬁzičnih oseb, ki
opravljajo dejavnost tujcev in informiranje.
5. pripravnik – svetovalec na Izpostavi
Ljubljana Vič Rudnik.
Pripravnik se bo usposabljal za opravo
državnega izpita iz javne uprave.
Pogoji za opravljanje dela:
– diplomirani ekonomist ali
– diplomirani upravni organizator.
na Davčnem uradu Maribor
6. svetovalec – kontrolor v referatu
za kontrolo in odmero davkov in drugih
dajatev.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih svetovalec III, svetovalec II ali svetovalec I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru
univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne
izobrazbe s specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
na Davčnem uradu Murska Sobota
7. vodja oddelka – višji svetovalec v
oddelku za splošne zadeve.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec III ali višji svetovalec II.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 5 let delovnih izkušenj za najnižji naziv,
ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru
univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne
izobrazbe s specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– strokovni izpit iz poslovanja z dokumentarnim gradivom.
na Davčnem uradu Novo mesto
8. višji davčni inšpektor v oddelku za
davčno inšpiciranje.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih višji davčni inšpektor III, višji davčni
inšpektor II ali višji davčni inšpektor I
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– poseben strokovni izpit za davčnega
inšpektorja.
na Davčnem uradu Ptuj
9. davčni kontrolor v referatu za ﬁzične osebe.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih višji kontrolor III, višji kontrolor II ali
višji kontrolor I.
Pogoji za opravljanje dela:
– višja strokovna izobrazba ekonomske,
upravne ali druge ustrezne smeri,
– 2 leti delovnih izkušenj za najnižji naziv.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
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10. svetovalec – izterjevalec v referatu
za izterjavo.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih svetovalec – izterjevalec III, svetovalec
– izterjevalec II ali svetovalec-izterjevalec I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 8 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv, ki se lahko skrajšajo za tretjino
v primeru univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s specializacijo ali
magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– poseben strokovni izpit za davčnega
izterjevalca.
11. vodja izpostave – višji svetovalec
v Izpostavi Ormož.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec III ali višji svetovalec II.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 5 let delovnih izkušenj za najnižji naziv,
ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru
univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne
izobrazbe s specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– strokovni izpit iz poslovanja z dokumentarnim gradivom.
Kandidat, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv.
Kandidat, ki nima opravljenega posebnega strokovnega izpita za inšpektorja ali
posebnega strokovnega izpita za davčnega
izterjevalca, ga mora opraviti najkasneje v
enem letu od imenovanja za inšpektorja oziroma izterjevalca.
Strokovni izpit iz upravnega postopka
mora kandidat opraviti pred pridobitvijo pooblastila za opravljanje dejanj v upravnem
postopku.
Strokovni izpit iz poslovanja z dokumentarnim gradivom lahko izbrani kandidat
opravi naknadno.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
ter drugega odstavka 88. člena Zakona o
javnih uslužbencih.
Z izbranim kandidatom za delovna mesta pod št. 1, 3-5 bo sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določen čas, to je za čas 10
mesečnega pripravništva.
Z ostalimi izbranimi javnimi uslužbenci
bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in poln delovni čas s predvidenim
4-mesečnim poskusnim delom za delovna
mesta pod št. 6-8, 10 in 11 ter 2- mesečnim
poskusnim delom za delovna mesta pod
št. 2 in 9.
Kandidati/-ke morajo k prijavi priložiti:
– potrdilo o izobrazbi in
– kopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje (za delovna mesta pod št.: 2, 6-11).
Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj (področje
delovnih izkušenj ter trajanje) pošljite v 8
dneh od objave na naslov, kjer se bodo navedena delovna mesta tudi opravljala:
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– pod št. 1: DURS, Glavni urad, Šmartinska c. 55, 1000 Ljubljana,
– pod št. 2: DURS, DU Koper, Ferrarska
30, 6000 Koper,
– pod št. 3 in 4: DURS, DU Ljubljana,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
– pod št. 5: DURS, DU Ljubljana, Izp.
Ljubljana Vič Rudnik, Trg mladinskih delovnih brigad 14, 1000 Ljubljana,
– pod št. 6: DURS, DU Maribor, Svetozarevska 9, 2000 Maribor,
– pod št. 7: DURS, DU Murska Sobota,
Slomškova ul. 1, 9000 Murska Sobota,
– pod št. 8: DURS, DU Novo mesto,
Kandijska c. 21, 8000 Novo mesto,
– pod št. 9 in 10: DURS, DU Ptuj, Trstenjakova 2a, 2250 Ptuj,
– pod št. 11: DURS, DU PT, Izpostava
Ormož, Ptujska c. 8/c, 2270 Ormož.
Na ovojnico pripišite »za javni natečaj«
in navedite delovno mesto.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja se lahko obrnete na naslednje
osebe na davčnih uradih:
– pod št. 1: Ana Štumberger, tel.
01/478-27-34,
– pod št. 2: Lorijana Koljenšič, tel.
05/610-80-41,
– pod št. 3-5: Marjana Obermajer, tel.
01/474-42-85,
– pod št. 6: Helena Falež, tel:
02/235-20-02,
– pod št.: 7: Erika Šela, 02/530-31-04,
– pod št. 8: Marko Fabjančič, tel.
07/371-96-90,
– pod št. 9-11: Katja Perko Vugrinec, tel.
02/748-23-26.
Davčna uprava Republike Slovenije
Št. 104-34/2004-2
Ob-29321/04
Na podlagi 56. člena in prvega odstavka
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 56/02 in 110/02), generalni direktor
Geodetske uprave Republike Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega
delovnega mesta
svetovalec v Območni geodetski upravi Ljubljana v Oddelku 3 za zemljiški kataster v Sektorju za zemljiški kataster.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
svetovalec I, svetovalec II in svetovalec III.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu svetovalec III.
Uradniško delovno mesto svetovalec zajema naslednje naloge: pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, zbiranje,
urejanje in priprava podatkov za oblikovanje
zahtevnejših gradiv, samostojno oblikovanje
manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov, vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji ter opravljanje drugih
upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
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– najmanj visoka strokovna izobrazba
geodetske ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o strokovnem izpitu
iz upravnega postopka;
– izjavo, da kandidat ni v kazenskem postopku;
– izjavo o nekaznovanosti.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja,
v kolikor bo to potrebno.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Delo se bo opravljalo v
uradnih prostorih Območne geodetske uprave Ljubljana, ki ima sedež v Ljubljani, Cankarjeva cesta 1, 1000 Ljubljana.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana (z oznako »javni natečaj«) v roku 8 dni
od dneva objave v Uradnem listu Republike
Slovenije oziroma od dneva objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Prijave lahko pošljejo tudi na elektronski naslov:
zdenka.potrc@gov.si. Kandidati bodo o izbiri
pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od
dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma od dneva objave pri Zavodu
za zaposlovanje Republike Slovenije. O izbiri
bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa
bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo izbrani kandidat najkasneje v osmih dneh
imenovan v naziv in se mu najkasneje v
nadaljnih osmih dneh ponudi sklenitev pogodbe o zaposlitvi.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Zdenka Potrč, zaposlena v Glavnem uradu Geodetske uprave
Republike Slovenije, tel. 01/478-49-16.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 111-115/04-0515
Ob-29331/04
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 okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Mariboru.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški
službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Št. 1298/2004
Ob-29430/04
Slovenske železnice – Železniško invalidsko podjetje d.o.o. na podlagi sklepa Nadzornega sveta SŽ-ŽIP d.o.o. z dne 25. 10.
2004, v skladu z določili 15. člena Akta o
ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo za zaposlovanje in rehabilitacijo invalidov SŽ-ŽIP d.o.o objavlja razpis za delovno
mesto
direktorja/-ice družbe.
Kandidati/-ke morajo poleg z zakonom
določenih pogojev izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– visokošolska izobrazba,
– pet let delovnih izkušenj na vodilnih
delovnih mestih,
– da ima organizacijske sposobnosti,
sposobnost vodenja in komuniciranja,
– znanje enega svetovnega jezika.
Mandat direktorja/-ice družbe traja 5 let.
Delovno razmerje se sklepa za polni delovni čas.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev naj kandidati/-ke pošljejo v 8 dneh po objavi na naslov: Slovenske
železnice – Železniško invalidsko podjetje
d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana. Na
ovojnici navedite oznako »za razpisno komisijo«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v zakonitem roku.
SŽ-ŽIP d.o.o.
Razpisna komisija

Druge objave
Št. 108-04-182/04
Ob-29442/04
Po sklepu ministra za šolstvo, znanost
in šport, št. 331104-04-10112 z dne 25. 10.
2004 Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
objavlja
javni poziv
za predlaganje članov Sveta Republike
Slovenije za visoko šolstvo
1. Po 50. členu Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 100/04 – UPB2) Svet
Republike Slovenije za visoko šolstvo sestavljajo strokovnjaki s področja visokega
šolstva ter znanosti in tehnologije, gospodarstva, negospodarstva ter predstavniki
študentov in Vlade Republike Slovenije, po
svojem položaju pa so njegovi člani tudi
rektorji univerz, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ter predsednik Sveta za evalvacijo visokega šolstva.
Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo
mora biti sestavljen tako, da so v njem zastopana vsa študijska in znanstveno-raziskovalna področja. Predsednika in največ
petnajst članov imenuje Vlada Republike
Slovenije, od tega sedem izmed visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev, ki jih
predlagajo visokošolski zavodi, tri predstavnike gospodarstva in negospodarstva, ki jih
predlagajo zbornice in druga združenja delodajalcev, tri predstavnike študentov, ki jih
predlaga Študentska organizacija Slovenije
v sodelovanju s študentskimi sveti univerz in
samostojnih visokošolskih zavodov, tri predstavnike Vlade Republike Slovenije. Predsednik in člani Sveta Republike Slovenije
za visoko šolstvo so imenovani za šest let,
predstavniki študentov pa za tri leta. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
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o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 63/04) v
prvem odstavku 46. člena določa, da Vlada
Republike Slovenije imenuje Svet Republike
Slovenije za visoko šolstvo najpozneje do
31. 12. 2004. Pri prvem imenovanju je polovica članov imenovana za tri leta.
2. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
poziva visokošolske zavode, Gospodarsko
zbornico Slovenije, Obrtno zbornico Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije,
Združenje delodajalcev obrtnih dejavnosti
Slovenije, Združenje managerjev Slovenije,
druge zbornice in združenja delodajalcev in
Študentsko organizacijo Slovenije, da pošljejo predloge kandidatov za člane Sveta
Republike Slovenije za visoko šolstvo.
3. Za posameznega predlaganega kandidata mora predlagatelj predložiti naslednje
podatke: ime in priimek; dan, mesec, leto in
kraj rojstva; končano izobrazbo; poklic, za katerega je usposobljen; ime organizacije, kjer
je zaposlen in delo, ki ga opravlja; katero študijsko (izobraževanje učiteljev in pedagoške
vede, umetnost, humanistične vede, družbene vede, novinarstvo in informatika, poslovne
in upravne vede, pravo, vede o živi naravi,
vede o neživi naravi, matematika in statistika, računalništvo, tehniške vede, proizvodne
tehnologije, arhitektura in gradbeništvo, kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, veterinarstvo,
zdravstvo, socialno delo, osebne storitve,
transportne storitve, varstvo okolja, varnost)
ali/in znanstveno-raziskovalno (naravoslovno-matematične vede, tehniške vede, medicinske vede, biotehniške vede, družboslovne
vede, humanistične vede, druge vede) področje bo kandidat z visokošolskega zavoda
strokovno zastopal; za študenta ime visokošolskega zavoda, na katerem študira in letnik, v katerega je vpisan; stalno in začasno
prebivališče; izjavo predlaganega kandidata,
da se strinja s kandidaturo; za predstavnike
študentov dokazilo o sodelovanju študentskih
svetov univerz in samostojnih visokošolskih
zavodov pri oblikovanju predloga; kratko utemeljitev predloga.
4. Predlog pošljite do 22. 11. 2004 na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Direktorat za znanost
in visoko šolstvo, Sektor za visoko šolstvo,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Ob-29548/04
Na podlagi Uredbe (ES) št. 1655/2000
Evropskega parlamenta in sveta z dne
17. julija 2000 o ﬁnančnem instrumentu za
okolje (LIFE) (Regulation EC 1655/2000 of
the European Parliament and of the Council
of 17th July 2000 concerning the ﬁnancial Instrument for the Environment, Ofﬁcial
Journal L 192 z dne 28. 7. 2000) in Uredbe o spremembi Uredbe št. 1655/2000/EC
(Regulation EC 1655/2000 of the European
Parliament and of the Council amending
Regulation (EC) No. 1655/2000 concerning
the ﬁnancial instrument for the Environment
(LIFE), Ofﬁcial Journal L 308 z dne 5. 10.
2004) in poziva za zbiranje projektnih vlog
Evropske komisije (Ofﬁcial Journal No.
C 252/9, z dne 12. 10. 2004) Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo objavlja
javni poziv
za zbiranje projektnih vlog za
soﬁnanciranje v letu 2005 s
programskega področja »LIFE – okolje«
Splošni cilj ﬁnančnega instrumenta za
okolje LIFE je prispevati k izvajanju, do-

polnjevanju in pripravljanju okoljske politike
Evropske skupnosti in okoljske zakonodaje,
zlasti glede vključevanja okoljske v druge
politike, ter trajnostnega razvoja v Evropski
skupnosti. Ta javni poziv je namenjen tematskemu področju LIFE – okolje. Ministrstvo
za okolje, prostor in energijo poziva v skladu s pozivom Komisije Evropske skupnosti
vse ﬁzične in pravne osebe ustanovljene v
Republiki Sloveniji, da kandidirajo s projektnimi vlogami.
1. Predmet poziva
Predmet poziva so predstavitveni projekti, ki bodo prispevali k razvoju inovativnih
in enotnih tehnik in metod ter nadaljnjemu
razvoju okoljske politike in ki:
– strnejo okoljske in trajne razvojne načrte v razvoj rabe prostora in načrtovanja,
posebej na mestnih in obmorskih področjih, ali
– promovirajo trajno upravljanje zemljišč
in površinskih vod, ali
– zmanjšujejo vpliv ekonomskih dejavnosti na okolje, z razvojem čistih tehnologij s poudarkom na preprečevanju emisij,
vključno z znižanjem emisij toplogrednih
plinov, ali
– promovirajo preprečevanje, ponovno
uporabo, rekuperacijo in recikliranje odpadkov vseh vrst in zagotavljajo zmerno upravljanje odpadnih izlivov, ali
– zmanjšujejo vpliv izdelkov na okolje z
enotnim pristopom proizvodnje, distribucije
in porabe, in ravnanja z njimi na koncu njihove življenjske dobe, vključno z razvojem
okolju prijaznih izdelkov.
2. Rok, v katerem lahko predlagatelji
predložijo vloge in način predložitve vlog
Projektne vloge je potrebno oddati v štirih enakih, popolnih kopijah, natisnjene na obrazcih »Proposal Preparation
Forms« v angleškem jeziku, najkasneje do
30. novembra 2004 do 12. ure, na naslov:
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
Dunajska 48, 1000 Ljubljana, v zapečateni
ovojnici z označbo: LIFE 2005 – Okolje – Ne
odpiraj. Vsaka kopija mora biti opremljena
z originalnimi podpisi, listi morajo biti vpeti
v običajno mapo formata A4 z dvema luknjicama. Priložiti je potrebno dve disketi ali
zgoščenki z vlogo v elektronski obliki. Vlog,
ki bodo prispele po roku ali bodo nepopolne,
ministrstvo ne bo upoštevalo.
Predlogi projektnih vlog morajo biti pisni,
na posebnih obrazcih. Vlogo, ki vključuje
podrobne obrazložitve glede izpolnjevanja
pogojev in postopkov, kot tudi zahtevane
obrazce, se lahko dobi na spletni strani Komisije Evropskih skupnosti, na naslednjem
naslovu: http://www.europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm.
3. Merila izbora
Projekti, ki bodo predlagani iz Slovenije,
bo Komisija Evropske skupnosti ocenjevala po naslednjih merilih: izločitvena kriterija
sta solventnost udeležencev in skladnost z
Life III predpisi in navodili, podelitveni kriteriji
so, inovativnost in napredek glede na obstoječe stanje, prenosljivost rezultatov ter demonstracijski značaj projekta in razglašanje,
skladnost in kakovost ter integracija, ﬁnančna skladnost ter kakovost, interes Evropske
skupnosti in okoljski problem, mednarodno
sodelovanje, ustvarjanje novih delovnih mest
ter majhnih in srednje velikih podjetij.
Nosilec projektne vloge mora biti iz Republike Slovenije, prijaviti pa je možno tudi
projekte, v katere so vključene tudi druge
države članice EU.
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Ministrstvo je pristojno za zbiranje projektnih vlog, pregled primernost in posredovanje primernih predlogov Evropski komisiji.
Kontaktna oseba za program LIFE – okolje, na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, je Dušan Vojnovič, tel. 01/309-42-09 ali
e-mail: dusan.vojnovic@gov.si.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Ob-29132/04
Predlogi
za »Znamke 2007«
V skladu s Pravilnikom o izdajanju poštnih vrednotnic (Ur. l. RS, št. 83 z dne 27. 9.
2002) pripravljamo program izdaje priložnostnih poštnih znamk za leto 2007.
Pričakujemo izvirne, zanimive in aktualne predloge za motive, predvsem s področja
naravne in kulturne dediščine, tehnike, športa, umetnosti, zgodovine itd.
Predloge pošljite do 21. februarja 2005
na naslov: Pošta Slovenije, d. o. o., Sektor
za trženje, »Znamke 2007«, 2500 Maribor.
Program izdaje priložnostnih poštnih
znamk 2007 bo na voljo na vseh poštah
predvidoma v začetku leta 2006.
Predlagateljev ne bomo pisno obveščali
o uvrstitvi predlogov v program. Predlogov
ne bomo honorirali. Morebitnega slikovnega
oziroma drugega gradiva ne bomo vračali.
Pošta Slovenije d.o.o.
Št. 465-02-13/2004

Ob-29133/04

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 51/02), v
skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občine (Ur. l. RS. št. 12/03 in
77/03), Odloka o stavbnih zemljiščih v Mestni občini Slovenj Gradec (Ur. l.RS. št. 5/00)
ter sklepa Občinskega sveta Mestne občine
Slovenj Gradec, z dne 19. 10. 2004 objavlja
Mestna občina Slovenj Gradec
javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnega zemljišča,
predvidenega za izgradnjo poslovnih
objektov na območju Podjetniške cone
Pameče – Troblje (I 1A)
1. Prodajalec: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ul. 5, Slovenj Gradec.
2. Predmet prodaje: stavbna zemljišča
po spisku, ležeča v k.o. Pameče:
– del zemljišča s par. št. 1318/1,
– del zemljišča s par. št. 1318/4,
– del zemljišča s par. št. 1320,
– del zemljišča s par. št. 1322/1,
– del zemljišča s par. št. 1322/2,
– del zemljišča s par. št. 1322/3,
– del zemljišča s par. št. 1331/17,
– stavbno zemljišče s par. št. 1331/76,
pašnik v velikosti 693 m2,
– stavbno zemljišče s par. št. 1331/77,
pašnik v velikosti 451 m2,
– stavbno zemljišče s par. št. 1318/3,
travnik v velikosti 924 m2,
– stavbno zemljišče s par. št. 1331/79,
neplodno v velikosti 54 m2
in pašnik v izmeri 2.348 m2,
– stavbno zemljišče s par. št. 1331/80,
njiva v velikosti 1.109 m2
in travnik v velikosti 947 m2,
– stavbno zemljišče s par. št. 1331/81,
njiva v velikosti 350 m2,
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in travnik v velikosti 1.549 m2,
– stavbno zemljišče s par. št. 1331/82,
travnik v velikosti 1.709 m2,
– stavbno zemljišče s par. št. 1331/83,
travnik v velikosti 518 m2,
– stavbno zemljišče s par. št. 1331/84,
pašnik v izmeri 1.035 m2,
– stavbno zemljišče s par. št. 1331/85,
pašnik v izmeri 1.362 m2,
– stavbno zemljišče s par. št. 1331/86,
pašnik v izmeri 1.206 m2,
– stavbno zemljišče s par. št. 1331/88,
pašnik v velikosti 1.257 m2
stavba v velikosti 123 m2, stavba v velikosti 68 m2 in njiva v velikosti 427 m2,
– stavbno zemljišče s par. št. 1331/89,
pašnik v izmeri 1.162 m2 in njiva v velikosti
713 m2,
– stavbno zemljišče s par. št. 1331/90,
njiva v velikosti 525 m2 in pašnik v izmeri
698 m2,
– stavbno zemljišče s par. št. 1331/91,
travnik v izmeri 652 m2,
– stavbno zemljišče s par. št. 1331/92,
njiva v izmeri 355 m2 in travnik v izmeri
1.520 m2,
– stavbno zemljišče s par. št. 1331/93,
travnik v izmeri 939 m2 in njiva v velikosti
936 m2,
– stavbno zemljišče s par. št. 1331/94,
njiva v velikosti 1.510 m2 in njiva v velikosti
317 m2.
3. Izklicna cena stavbnega zemljišča iz
2. točke tega razpisa znaša 4.560 SIT/m2,
stroški priprave in komunalnega opremljanja
stavbnega zemljišča pa 4.034 SIT/m2 stavbnega zemljišča.
4. Uspeli ponudnik mora plačati davek
na dodano vredno.
5. Razpisni pogoji
Namembnost območja kjer leže zadevno
zemljišče je opredeljeno na podlagi Odloka
o lokacijskem načrtu Podjetniške cone Pameče (Ur. l. RS, št. 30/04 in 97/04).
Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
stavbnega zemljišča je 8 dni od pravnomočnosti sklepa komisije za izvedbo javnega
zbiranja ponudb.
Uspeli ponudnik mora pričeti z gradnjo
najkasneje v 2. letih po sklenitvi pogodbe
o prodaji stavbnega zemljišča in končati v
2. letih po začetku del. V primeru, da uspeli
ponudnik ne izpolni teh pogojev in ne prične
z gradnjo oziroma ne konča z delom v predpisanem roku, je dolžan stavbno zemljišče
vrniti Mestni občini Slovenj Gradec v prvotnem stanju ter poravnati stroške, ki jih je
le–ta imela s postopkom vračanja zemljišča
in vso morebitno škodo ter ceni opredeljeni
v pogodbi, sklenjene na podlagi tega zbiranja ponudb.
6. Interesenti naj svoje pisne ponudbe
pošljejo ali v zaprti ovojnici oddajo v vložišče
Mestne občine Slovenj Gradec, najkasneje
do četrtka, 25. novembra 2004 do 10. ure
na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec,
Šolska ul. 5, z oznako »Javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišča
v podjetniški coni Pameče – Troblje – ne
odpiraj!«.
Ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in njegov točen naslov,
– predmet ponudbe,
– ponujena cena za m2,
– plačilne pogoje,
– potrdilo o državljanstvu RS za ﬁzične
osebe oziroma članice EU, pravne osebe
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izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši
kot 30 dni,
– davčno številko in potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih ter lastno izjavo o plačanih zapadlih obveznosti do svojih upnikov,
– dokazilo o vplačilu kavcije v višin 10%
izklicne cene,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejme vse
razpisne pogoje,
– program s priloženo situacijo in idejno
arhitektonsko zasnovo bodočega objekta ter
namembnost objekta,
– najkrajši možni rok izvedbe.
7. Drugi pogoji:
– v javnem razpisu lahko sodelujejo vse
ﬁzične osebe, državljani RS in pravne osebe
s sedežem v RS in Evropske unije.
– nepremičnina je na prodaj po načelu
»videno-kupljeno«,
– kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamaciji v zvezi z kupoprodajno
pogodbo,
– upoštevane bode le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene.
8. Kavcija v višini 10% od navedene
izklicne cene plačajo ponudniki na TRR
Mestne občine Slovenj Gradec, št. 01312
– 0100010322, sklic na št.
Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, neuspelim pa brez obresti
vrnjena v roku 15 dni po končani izbiri.
9. Plačilni pogoji:
– kupec mora celotno kupnino, v enkratnem znesku, poravnati v roku 8 dni od
podpisa pogodbe o prodaji stavbnega zemljišča,
– plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na zemljišču.
10. Odpiranje ponudb ni javno, odpiranje
bo v sejni sobi MO Slovenj Gradec, Šolska
ul. 5, v četrtek 25. 11. 2004 ob 12. uri. Komisija za izvedbo javnega razpisa bo ravnala
v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občine (Ur. l. RS, št. 12/03
in 77/03).
11. Pri izboru najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kriterije, po naslednjem vrstnem redu:
– sklenjena predpogodba,
– ponujena cena,
– rok plačila kupnine,
– rok dokončanja gradnje,
– namembnost objekta.
12. Mestna občina Slovenj Gradec si
pridržuje pravico, da z nobenim sodelujočim ponudnikom ne sklene pogodbe, kljub
ustreznosti ponudbe.
13. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Slovenj Gradec, ali po tel. 02/881-21-42
– kontaktna oseba Lidija Požgan.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 67/2004
Ob-29134/04
Občina Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka
(v nadaljevanju: prodajalec), ki jo v postopku
prodaje komunalno opremljenih zemljišč v
industrijsko obrtni coni Neverke zastopa Komisija za prodajo zemljišč v IOC Neverke (v
nadaljevanju: komisija), na podlagi Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03) in sklepa Občinskega sveta
občine Pivka št. 03201/2003 z dne 21. 5.
2003 objavlja
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javno zbiranje ponudb
za prodajo komunalno opremljenih
stavbnih zemljišč v območju
industrijsko obrtne cone Neverke za
potrebe industrije in obrti
1) Prodajajo se naslednja zemljišča:
– gradbena parcela št. 1, ki obsega parcelo z delovno št. 3566/10 k.o. Stara Sušica
v izmeri 1579 m2,
· izklicna cena je 9,466.894 SIT;
– gradbena parcela št. 2, ki obsega parcelo z delovno št. 3566/9 in 3534/9 k.o. Stara Sušica v izmeri 1780 m2 in 32 m2 (skupaj
1812 m2),
· izklicna cena je 10,863.846 SIT;
– gradbena parcela št. 3, ki obsega parcelo z delovno št. 3566/8 k.o. Stara Sušica
v izmeri 5109 m2,
· izklicna cena je 30,631.009 SIT;
– gradbena parcela št. 4, ki obsega parcelo z delovno št. 3566/7 k.o. Stara Sušica
v izmeri 5387 m2,
· izklicna cena je 32,297.758 SIT;
– gradbena parcela št. 5, ki obsega parcelo z delovno št. 3566/6 k.o. Stara Sušica
v izmeri 2179 m2,
· izklicna cena je 13,064.194 SIT;
– gradbena parcela št. 6, ki obsega parcelo z delovno št. 3566/5 in 3566/3 k.o.
Stara Sušica v izmeri 2210 m2 in 192 m2
(skupaj 2402 m2),
· izklicna cena je 14,401.191 SIT
– gradbena parcela št. 7, ki obsega parcelo z delovno št. 3566/14 k.o. Stara Sušica
v izmeri 2804 m2,
· izklicna cena je 16,811.382 SIT;
– gradbena parcela št. 8, ki obsega parcelo z delovno št. 3566/15 k.o. Stara Sušica
v izmeri 1738 m2,
· izklicna cena je 10,420.179 SIT;
– gradbena parcela št. 9, ki obsega parcelo z delovno št. 3566/17 k.o. Stara Sušica
v izmeri 1370 m2,
· izklicna cena je 8,213.835 SIT.
Gradbene parcele se prodajajo po načelu videno – kupljeno.
Navedene cene v tem odstavku ne vključujejo DDV.
V komunalno opremo gradbene parcele
je všteto: dvopasovna asfaltirana cesta s
pločnikom in javno razsvetljavo, vodovod,
meteorna kanalizacija, telefonski vod in kabelska kanalizacija za elektriko z možnostjo
priključka maks. 200 m oddaljenosti, vse na
robu parcele.
2. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
samostojni podjetniki in pravne osebe kateri
morajo predložiti izpis iz evidence samostojnih podjetnikov posameznikov pri DURS
oziroma izpis iz sodnega registra, ki ni starejši kot 30 dni.
3. Ponudba za nakup mora vsebovati
naslednje elemente:
– številko gradbene parcele, ki je predmet ponudbe,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o plačani varščini,
– rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši kot 60 dni od poteka roka za vložitev
ponudbe,
– izpis ponudnika iz sodnega registra ali
evidence DURS.
4. Kupec mora na izklicno oziroma ponujeno ceno plačati 20% DDV.
Rok plačila je 8 dni po izstavljenem računu.
5. Ponudniki morajo za resnost ponudbe
vplačati varščino v višini 10% od izklicne
cene na transakcijski račun Občine Pivka št.
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01291 – 0100016298, s pripisom – za javno
zbiranje ponudb. Varščina mora biti vplačana do roka 15. 11. 2004, ki velja za oddajo
ponudb. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, neuspelim
ponudnikom pa bo varščina vrnjena v roku
15 dni od dneva odpiranja ponudb.
6. Kot pravočasne bodo veljale ponudbe,
ki bodo prispele na sedež Občine Pivka,
Kolodvorska 5, 6257 Pivka, najkasneje do
vključno 15. 11. 2004 do 11. ure, v zapečateni ovojnici, s pripisom »Ponudba za nakup
zemljišča v IOC Neverke – ne odpiraj«.
Javno odpiranje ponudb bo dne 15. 11.
2004 ob 13. uri v sejni sobi Občine Pivka.
7. Osnovni kriteriji in merila za vrednotenje ponudb:
1. ponujena cena, največ – 80 točk,
2. glede na obseg površine nakupa,
največ – 20 točk.
1) Točke so – (ponujena cena / najvišja
ponujena cena) x 80
2) Točke odvisne od obsega nakupa
so:
– nakup dveh se stikajočih parcel –
5 točk,
– nakup treh ali več se stikajočih parcel
– 10 točk,
– nakup nad 7500 m2 – 10 točk.
Ponudba se vrednoti kot celota, točke pa
veljajo za vsako parcelo posebej.
Ponudnik, ki odda ponudbo za nakup
več gradbenih parcel, ki po površini za več
kot trikrat presegajo posamezno parcelo, za
katero je bila oddana druga ponudba, ima
prednost pred drugim ponudnikom ne glede
na točkovanje.
Če prvi ponudnik odda ponudbo za več
gradbenih parcel, drugi ponudnik pa odda
ugodnejšo ponudbo po kriterijih tega razpisa
za eno od teh gradbenih parcel, za prvega
ponudnika ponudba ni zavezujoča.
8. Pri nakupu nad 7500 m2 je možen
odlog plačila 40% kupnine za dobo največ
18 mesecev. Za znesek odloga se za dobo
odloga obračuna obresti po ﬁksni 9% letni obrestni meri. Obresti po tem odstavku
se plačujejo na 6 mesecev. Znesek odloga
mora kupec pred podpisom pogodbe zavarovati z nepreklicno bančno garancijo na
prvi poziv.
9. Komisija lahko v katerikoli fazi postopka pozove ponudnike da v posameznih
elementih dopolnijo ponudbo. Občina lahko
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine postopek ali pogajanja,
ne da bi za to navedla razloge.
10. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena.
11. O najugodnejšem ponudniku bodo
ponudniki obveščeni v roku največ 7 dni od
dneva odpiranja ponudb.
Uspeli ponudnik bo dolžan pogodbo
skleniti v roku 10 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Kupec je dolžan poleg kupnine in DDV
plačati še stroške notarja in vknjižbe v zemljiško knjigo.
Lastništvo na prodanih nepremičninah
preide na kupca s plačilom celotne kupnine
oziroma s plačilom dela kupnine in predložitvijo ustrezne bančne garancije za plačilo
v skladu z razpisom.
12. Dodatne informacije v zvezi z razpisom in o nepremičninah dobijo ponudniki
na spletni strani http://www.pivka.si in na
Občini Pivka vsak delavnik od 9. do 10. ure
pri kontaktni osebi prodajalca Dušanu Kri-

stan ali na tel. 05/721-01-11, 041/688-612,
faks 05/721-01-02, e-pošta: dusan.kristan@pivka.si.
Občina Pivka
Št. 236/04
Ob-29284/04
Na podlagi 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03), Statutom Občine Ig (Ur. l. RS,
št. 2/00, 68/01 in 56/03), sklepa Občinskega
sveta Občine Ig z dne 24. 3. 2004 in sklepa
Komisije za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Ig
z dne 6. 10. 2004 objavlja Občina Ig
javno zbiranje ponudb
za prodajo nezazidanega stavbnega
zemljišča na območju urejanje
VP 14/1 – površine namenjene za
poslovno obrtno cono – poslovna
dejavnost,
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina
Ig, Ig 72, 1292 Ig, tel. 01/28-02-300, faks
01/28-02-322, e-mail: obcina-ig@siol.net.
2. Opis predmeta prodaje: nezazidano
stavbno zemljišče na območju urejanja VP
14/1 – površine namenjene za poslovno
obrtno cono – poslovna dejavnost s sledečimi parcelnimi številkami:
– parcela št. 1857/2 - travnik - 6010 m2.
Parcela je vpisana pri vl.št. 2076 k.o. Ig.
3. Občina Ig je lastnica parcele št. 1857/2
k.o. Ig v deležu do 5436 m2, preostalih
574 m2 pripada Skladu kmetijskih zemljišč
in gozdov. Dogovor o delitvi premoženja
med Mestno občino Ljubljana in Občino Ig z
dne 6. 3. 2001 določa, da se nepremičnine
nekdanjih ljubljanskih občin delijo po načelu
lege nepremičnine.
4. Izklicna
cena
znaša
14.287,82 SIT/m2, kar za 5436 m2 znese
skupaj znesek 77,668.590 SIT + 20% DDV.
5. Ponudbo za nakup, ki mora biti pisna,
lahko odda domača ali tuja pravna ali ﬁzična
osebe. Priložena morajo biti dokazila o identiteti: izpis iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši kot tri mesece za pravno osebo,
overjena kopija osebnega dokumenta ter izjava, da ima kupec zagotovljena sredstva za
nakup nepremičnine ter dokazilo o plačani
varščini. V ponudbi mora biti zapisana pogodbena cena, ki jo kupec ponuja za nakup
nepremičnin. Pred odločanjem o izboru ponudnika se lahko prodajalec s posameznim
ponudnikom sestane ter zahteva dodatna
dokazila o zagotovljenih sredstvih za plačilo
ponujene pogodbene cene.
6. Poleg višine kupnine mora kupec prodajalcu ponuditi tudi rok in način plačila kupnine, kupoprodajno pogodbo pa skleniti v
roku 30 dni po prejemu obvestila o izboru.
Rok za plačilo kupnine je 8 dni od sklenitve
pogodbe.
7. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako
»Ne odpiraj – za razpisno komisijo – Nepremičnina VP 14/1« na naslov prodajalca
v razpisnem roku, to je v roku 15 dni po objavi te ponudbe v Uradnem listu Republike
Slovenije. Na ovojnici morajo biti podatki
ponudnika, ki se izpišejo v levem zgornjem
kotu. Ponudniki se lahko v razpisnem roku
seznanijo s predmetom prodaje na sedežu
prodajalca med uradnimi urami, po predhodnem dogovoru je mogoč tudi ogled na
kraju samem.
8. Prenos lastništva na nepremičnini se
bo opravil po popolnem plačilu kupnine ter
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drugih obveznosti in overovitvi pogodbe.
DDV, stroške overovitve pogodb ter druge
stroške v zvezi z nakupom ter prenosom
lastništva plača kupec. Nepremičnine se
prodajajo po načelu videno kupljeno.
9. Ponudnik mora pred zaključenim rokom za oddajo ponudb položiti varščino v višini 10%, to je znesek 7,766.859 SIT na račun prodajalca št. 01237-0100000320, sklic
00722100 pri UJP RS, s pripisom »varščina
za javno zbiranje ponudb za nepremičnine
VP 14/1«. Plačana varščina bo izbranemu
ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa
brez obresti vrnjena v treh dneh po izbiri
ponudnika.
10. Odpiranje ponudb bo na sedežu Občine Ig, dne 16. 11. 2004 ob 14. uri.
11. O tem, kdo je najugodnejši ponudnik, bodo ponudniki, ki na odpiranju ponudb
ne bodo prisotni, pisno obveščeni v roku 15
dni po odpiranju. Izbran bo tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno, pri enaki ponudbeni ceni pa tisti, ki ponudi najkrajši
rok plačila.
12. Župan ali komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Ig lahko ustavita začeti postopek do sklenitve pravnega posla.
13. Kontaktna oseba pri prodajalcu Občini Ig je Janez Miklič.
Občina Ig

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 2/05-05-026-242/2001-14 Ob-28928/04
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: Teniški klub Medvode, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu v Ljubljani,
Cesta ob Sori 15, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Teniški klub 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 pritožba ni dovoljena
Št. 209-234/2004
Ob-28929/04
Upravna enota Velenje, Oddelek za
upravne notranje zadeve, izdaja na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00, 52/02 in 73/04) in po pooblastilu načelnice z dne 1. 10. 2002, v zadevi
ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Rizanaj Osmana, naslednji sklep:
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1. Za začasnega zastopnika stranki Rizanaj Osmanu, rojenem 14. 1. 1958 v kraju
Prizren, Srbija in Črna gora, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na naslovu Cankarjeva cesta 3, Šoštanj, sedaj neznanega
prebivališča, se postavi Tatjana Hojan, delavka Upravne enote Velenje.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik, predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
Št. 03203-6/2001-28
Ob-28930/04
Občina Šempeter-Vrtojba izdaja na podlagi 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99,
70/00, 52/02 in 73/04), naslednji sklep:
1. Pokojnemu Travižan Francu, sinu
Andreja, iz Novega mesta, se v komasacijskem postopku za območje lokacijskega
načrta Smete Šempeter postavi začasnega zastopnika v osebi njegovega pravnuka Travižan Borisa, Dolenje, Kamence 49,
8000 Novo mesto.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler bodo podani razlogi za zastopanje.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 03203-6/2004-27
Ob-28932/04
Občina Šempeter-Vrtojba izdaja na podlagi 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99,
70/00, 52/02 in 73/04), naslednji sklep:
1. Sečan Mariji, zadnji naslov Toronto
995, Frst, Gravenhurst, Kanada, sedaj neznanega bivališča, se v komasacijskem
postopku za območje lokacijskega načrta
Smete Šempeter postavi začasnega zastopnika v osebi Černe Mitja, rojen 19. 2.
1971, Stjenkova 22, Šempeter pri Gorici.
2. Začasni zastopnik ima pravico in
dolžnost zastopati Sečan Marijo v 1. točki tega sklepa navedenem komasacijskem
postopku in pri tem ščititi njene interese
in koristi.
3. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v navedenem postopku toliko časa, dokler bodo podani razlogi za zastopanje.
4. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 20-121/2004-20
Ob-28952/04
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, 52/02 in 73/04) in pooblastila načelnika Upravne enote Gornja
Radgona, št. 122-11/98-123 z dne 1. 2.
2004 v zadevi ugotovitve dejanskega stanja stalnega prebivališča Bibić Eugena,
naslednji sklep:
1. Bibič Eugenu, roj. 26. 12. 1955 v Čamagajevcih, Republika Hrvaška, katerega
prebivališče je neznano in nima pooblaščenca, se mu po uradni dolžnosti določi
začasnega zastopnika zaradi izvedbe upravnega postopka ugotovitve njegovega dejanskega prebivališča.
2. Za začasnega zastopnika po 1. točki
tega sklepa se določi Valerija Frangež, Prežihova ulica 10, 9250 Gornja Radgona.
3. Začasni zastopnik sodeluje samo v
postopku iz 1. točke tega in v dejanji, za
katerega je postavljen ter ima v postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
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4. Začasni zastopnika zastopa Bibić
Eugena le toliko časa, dokler je to potrebno oziroma dokler v postopek ne vstopi
stranka, njegov pooblaščenec ali zakoniti
zastopnik.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 013-11/2004-4

Ob-28957/04

Upravna enota Nova Gorica sprejme dne
18. 10. 2004 v hrambo pravila Osnovne
organizacije sindikata vzgojno varstvene
enote Splošne bolnišnice Gorica, Oddelka
za invalidno mladino Stara gora, Rožna dolina, Liskur 23, Nova Gorica.
Ime sindikata je Sindikat delavcev v
vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije, Sindikat v oddelku za
invalidno mladino Stara gora; skrajšano
ime – kratica pa je VIR Slovenije, Sindikat v oddelku za invalidno mladino Stara
gora.
Sedež sindikata je na naslovu Rožna
dolina, Liskur 23, Nova Gorica.
Sindikat je z dnem 18. 10. 2004 pridobil
lastnost pravne osebe.
Pravila organizacije sindikata v zavodu
so vpisana v evidenco statutov sindikatov
Upravne enote Nova Gorica pod zaporedno št. 139.
Št. 121-02-061/93

Ob-28990/04

Na podlagi 5. člena Zakona o reprezentativnosti sindikatov (Ur. l. RS, št. 13/93) in
Pravilnika o evidenci statutov sindikatov (Ur.
l. RS, št. 18/93) izdajam na podlagi zahteve
Vilija Krivca, Železniška postaja Rogatec,
3252 Rogatec, v zadevi izbrisa statuta sindikata iz evidence statutov sindikatov, naslednjo odločbo:
Statut Samostojnega sindikata strokovnih in vodstvenih delavcev Slovenskih železnic, s sedežem v Celju, Ulica
XIV. Divizije 4, ki se na podlagi odločbe
ministrstva št. 121-02-061/93 z dne 4. 5.
1993 hrani pri Ministrstvu za delo, družino
in socialne zadeve in je vpisan v evidenco
statutov sindikatov pod zap. št. 31, se izbriše iz evidence statutov sindikatov.
Št. 028-20/2004-3

Ob-29127/04

Statut Sindikata delavcev VVZ Ljubljana Center, s sedežem v Ljubljani, Poljanska 12, ki je v hrambi pri Upravni enoti
Ljubljana, Izpostava Center, na podlagi odločbe, št. 028-65/94-04/IO z dne 9. 6. 1994
in vpisan v evidenco statutov sindikatov, pod
zaporedno številko 167 z dnem 9. 6. 1994,
se z dnem 20. 10. 2004 izbriše iz evidence
statutov sindikatov.
Št. 028-6/2004

Ob-29142/04

1. Pravila sindikata z imenom »Sindikat azbestnih bolnikov Slovenije (SABS)
Občina Medvode«, Cesta komandanta
Staneta 12, Medvode, se z dnem 30. 9.
2004 hranijo pr Upravni enoti Ljubljana, izpostava Šiška, Trg prekomorskih brigad 1,
Ljubljana.
2. Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno št. 173 in z zaporedno matično številko: 1158325.
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Objave
gospodarskih družb
Ob-29285/04
Na podlagi 516. in 528. člena Zakona
o gospodarskih družbah družba Mlinotest
Živilska industrija d.d. skupaj z družbo Pekarne Mlinotest d.o.o. objavlja obvestilo, da
je bil dne 27. 10. 2004 registrskemu sodišču
v Novi Gorici predložen predlog
pogodbe o pripojitvi
prevzete družbe Pekarne Mlinotest
d.o.o. k prevzemni družbi Mlinotest Živilska industrija d.d., z dne 30. 9. 2004, ki jo
je pred tem na svoji seji dne 26. 10. 2004
pregledal tudi nadzorni svet prevzemne
družbe (prevzeta družba nima nadzornega sveta).
O sprejemu sklepa o soglasju k pripojitvi
bo odločala skupščina prevzete družbe po
izpolnitvi obveznosti in izteku rokov iz 516.
člena ZGD. Vsi delničarji prevzemne družbe
imajo v roku enega meseca od objave tega
obvestila celotno gradivo, ki je določeno v
drugem odstavku 516. člena v povezavi s
četrtim odstavkom 528. člena na vpogled
vsak delovni dan med 12. in 15. uro na
sedežu prevzemne družbe Tovarniška 14
v Ajdovščini.
Prevzemna družba je edina in stoodstotna ustanoviteljica in družbenica prevzete družbe in uprava prevzemne družbe
ne zahteva, da bi o soglasju za pripojitev
odločala skupščina prevzemne družbe. V
kolikor bodo delničarji prevzemne družbe,
katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala prevzemne družbe, v roku enega meseca od dneva zasedanja skupščine
prevzete družbe, ki bo sprejela sklep o soglasju za pripojitev, zahtevali sklic skupščine
prevzemne družbe, ki naj odloči o soglasju
za pripojitev, bo o soglasju za pripojitev na
naslednji seji odločala tudi skupščina prevzemne družbe.
Mlinotest Živilska industrija d.d.
Pekarne Mlinotest d.o.o.
Ob-29286/04
Na podlagi 516. in 528. člena Zakona
o gospodarskih družbah družba Mlinotest
Živilska industrija d.d. skupaj z družbo Mlinotest Peks d.o.o. objavlja obvestilo, da je
bila dne 27. 10. 2004 registrskemu sodišču
v Novi Gorici predložena
pogodba o pripojitvi
prevzete družbe Mlinotest Peks d.o.o.
k prevzemni družbi Mlinotest Živilska industrija d.d., z dne 30. 9. 2004, ki jo je pred
tem na svoji seji dne 25. 10. 2004 pregledal
nadzorni svet prevzete družbe ter na seji
26. 10. 2004 tudi nadzorni svet prevzemne
družbe.
O sprejemu sklepa o soglasju k pripojitvi
bo odločala skupščina prevzete družbe po
izpolnitvi obveznosti in izteku rokov iz 516.
in 532. a člena ZGD. Vsi delničarji prevzemne družbe imajo v roku enega meseca od
objave tega obvestila celotno gradivo, ki je
določeno v drugem odstavku 516. člena na
vpogled vsak delovni dan med 12. in 15. uro
na sedežu prevzemne družbe Tovarniška 14
v Ajdovščini.
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Prevzemna družba je v osnovnem kapitalu prevzete družbe udeležena z več
kot devetimi desetinami prevzete družbe in
uprava prevzemne družbe ne zahteva, da bi
o soglasju za pripojitev odločala skupščina
prevzemne družbe. V kolikor bodo delničarji
prevzemne družbe, katerih deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala prevzemne
družbe, v roku enega meseca od dneva zasedanja skupščine prevzete družbe, ki bo
sprejela sklep o soglasju za pripojitev, zahtevali sklic skupščine prevzemne družbe,
ki naj odloči o soglasju za pripojitev, bo o soglasju za pripojitev na naslednji seji odločala
tudi skupščina prevzemne družbe.
Mlinotest Živilska industrija d.d.
Mlinotest Peks d.o.o.
Ob-29329/04
Na podlagi drugega odstavka 64. člena
Zakona o prevzemih obveščamo delničarje,
da je družba Istrabenz holdinška družba d.d.
Koper pridobila 291.929 lot delnic družbe
Paloma – Sladkogorska tovarna papirja d.d.
Sladki vrh, Sladki vrh 1, 2214 Sladki vrh, kar
predstavlja 8,6-odstotni delež v osnovnem
kapitalu družbe.
Paloma d.d.
uprava

Sklici skupščin
Ob-28933/04
Na podlagi 9.2., 9.3., in 9.5. člena Statuta delniške družbe sklicuje uprava Prešernove družbe, samostojne in neodvisne
založbe, d.d., Ljubljana
8. redno skupščino delničarjev,
ki bo v ponedeljek, 29. novembra 2004,
ob 10. uri, v Prešernovi družbi d.d., Opekarska 4a, 1000 Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in izvoli predsednika skupščine,
preštevalki glasov in notarja po predlogu
uprave.
2. Letno poročilo za leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2003, z mnenjem
pooblaščenega revizorja in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
3. Kritje bilančne izgube za leto 2003.
Predlog sklepa: bilančna izguba za leto
2003 v višini 189,392.079,73 SIT se krije v
višini 44,957.485,28 SIT iz drugih rezerv iz
dobička, v višini 26,335.994,79 SIT iz splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala, v višini 18,388.788,21 SIT iz kapitalskih
rezerv, v višini 2,357.565,48 SIT iz zakonskih rezerv, razlika v višini 97,352.245,97
SIT pa ostane nepokrita.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi družbe in članom nadzornega
sveta za poslovno leto 2003.
5. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikujejo se rezerve za
lastne delnice v višini 5,000.000 SIT. V skladu z osmo alineo prvega odstavka 240. člena ZGD skupščina družbe pooblašča upravo, da v obdobju 18 mesecev, po svojem
preudarku in v dobrobit družbe, kupuje last-

ne delnice, katerih skupni nominalni znesek
ne sme presegati 10% osnovnega kapitala,
po najnižji prodajni ceni 1.000 SIT in najvišji
prodajni ceni 2.000 SIT za delnico.
6. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe
in predloženo prečiščeno besedilo statuta
družbe.
7. Imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: član nadzornega sveta Miro Senica je izrazil željo po odstopu
z dnem 29. novembrom 2004. Skupščina
sprejme njegov odstop. Za nadomestnega
člana nadzornega sveta kot predstavnika
kapitala se izvoli Jure Kovačič. Jure Kovačič
nastopi funkcijo člana nadzornega sveta z
dnem 29. november 2004, njegov mandat
pa poteče 11. julija 2005.
8. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta Cirilu Zlobcu, Juretu Kovačiču in Branku
Mihorku mandat poteče 11. julija 2005. Za
člana nadzornega sveta kot predstavnika
kapitala se z mandatom od 11. julija 2005 do
11. julija 2009 izvolita Ciril Zlobec in Branko
Mihorko. Skupščina se seznani s predlogom
člana nadzornega sveta kot predstavnika
delavcev.
9. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe v
letu 2004 se imenuje revizijsko družbo Renoma d.o.o.
10. Vprašanja delničarjev.
Gradivo za skupščino delničarjev lahko delničarji pregledajo ali dobijo na sedežu družbe v tajništvu uprave s tem, da se
ustrezno izkažejo.
Delničarji lahko skladno z zakonom predlagajo dopolnitev dnevnega reda s predlogi,
vendar morajo to storiti najkasneje v desetih
dneh po sklicu skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki in oddani v sedmih dneh po
objavi tega sklica na upravo družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki. Vsak udeleženec mora svojo udeležbo
na skupščini najaviti upravi najkasneje tri
dni pred zasedanjem. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati tudi pisno pooblastilo.
Sklepi se sprejemajo z navadno večino
glasov, razen če zakon oziroma statut v konkretnem primeru ne določata drugače.
Prešernova družba d.d.
uprava
Ob-28936/04
Sklicujem
16. redno sejo skupščine
družbe Vipa Družbe za ﬁnančno
poslovanje in razvoj d.d.,
ki bo 8. 12. 2004 ob 12. uri v sejni sobi
družbe Vipa d.d. Nova Gorica, Kidričeva ulica 19, Nova Gorica in predlagam naslednji
dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje organov skupščine in predstavitev notarke.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta: za predsednika skupščine se izvoli
Lucijana Čermelj, za preštevalca glasov Jožico Loncner in Suzano Žarkovič in ugotovi
se prisotnost notarke Eve Lučovnik iz Nove
Gorice.
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2. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina imenuje Emila Kalin za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje 4 let.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji. Do glasovanja so upravičeni delničarji,
vpisani v delniško knjigo vsaj 5 delovnih dni
pred dnevom skupščine (vpisani do 5. 12.
2004) in ostanejo vpisani do konca seje,
ter so svojo udeležbo na skupščini prijavili
upravi najkasneje tri dni pred skupščino.
Delničarji, ki jih predstavljajo njihovi pooblaščenci, predložijo pred začetkom skupščine veljavno pooblastilo.
Vsi delničarji prejmejo vabilo na skupščino z gradivom in predlogi sklepov.
Vipa d.d. Nova Gorica
direktor
Egidij Birsa
Št. 247
Ob-28987/04
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe M club, Tovarna konfekcije d.d. sklicuje uprava
9. sejo skupščine
družbe M club d.d. Velenje,
ki bo v torek, 30. 11. 2004 ob 14. uri na
sedežu družbe, v Velenju, na Koroški 37/a
in predlaga naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsedujočo skupščine Edito Geratič, za
preštevalca glasov pa Bogdano Jehart in
Presker Alojza. Ugotovi se, da je na seji
navzoč vabljeni notar Srečko Gabrilo.
2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2003 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila družbe za leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2003 z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila družbe
za leto 2003.
4. Ugotovitev bilančne izgube za leto
2003 in sprejem sklepa o pokrivanju izgube
poslovnega leta 2003 ter obravnava in sprejem sklepa o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2003.
Predlog sklepa:
a) Ugotovi se, da znaša bilančna izguba
na dan 31. 12. 2003 74,440.473,05 SIT.
b) Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep, da se izguba iz leta
2003 pokriva na sledeč način:
– v breme prevrednotovalnega popravka
kapitala v višini 71,644.911,67 SIT,
– razlika 2,795.561,38 SIT pa v naslednjih petih letih v breme takratnih prihodkov.
c) Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2003 ter jima podeli razrešnico.
5. Ugotovitev prenehanja mandata članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Ugotovi se, da je prenehal mandat članu nadzornega sveta Orešič Tomažu, zaradi
odstopa z dne 20. 10. 2004.
b) Ugotovi se, da je prenehal mandat članu nadzornega sveta Brecelj Borisu, zaradi
odstopa z dne 20. 10. 2004.
c) Skupščina se seznani z odstopom člana nadzornega sveta Kaluža Ladislava.
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6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2004.
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega
sveta, se za revizorja za poslovno leto 2004
imenuje Boniteta, Družba za revizijo, podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o. Velenje,
Efenkova 61.
7. Prenehanje in likvidacija družbe
M club d.d.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o prenehanju družbe in začetku likvidacijskega
postopka družbe M club, Tovarna konfekcije
d.d. s sedežem v Velenju, na Koroški 37/a
(matična številka 5073189 šifra dejavnosti
18.220). Upniki in delničarji, ki imajo delnice
na prinosnika, prijavijo svoje terjatve v roku
dveh mesecev od dneva objave sklepa o
likvidaciji. Za likvidacijskega upravitelja se
imenuje Marjan Gaberšek, stanujoč Velenje, Efenkova 4.
Skupščina daje soglasje likvidacijskemu
upravitelju za sklepanje novih poslov.
8. Predlogi in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki družbi pisno prijavijo svojo udeležbo na
skupščini najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine, to je do vključno 27. 11.
2004. Pooblaščenci morajo prijavi za udeležbo priložiti pisno pooblastilo.
Delničarje prosimo, da se zaradi ugotavljanja prisotnosti ter podpisa seznama prisotnih delničarjev, zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred pričetkom
skupščine. Gradivo za posamezne točke
dnevnega reda je delničarjem na vpogled
na sedežu družbe, pri Editi Geratič, vsak
delovni dan od 11. do 14. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
obrazloženi v pisni obliki in vloženi na sedež
družbe v roku 7 dni od objave tega sklica.
Če skupščina ob napovedani uri na bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, ob 15. uri. Skupščina bo takrat veljavno sklepala, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
M club d.d. Velenje
uprava
Ob-29023/04
Na podlagi določil poglavja petič statuta
delniške družbe ITEO svetovalni institut d.d.
in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
X. sejo skupščine
delniške družbe ITEO svetovalni institut
d.d.,
ki bo v sredo, dne 1. decembra 2004 ob
11. uri, v sejni dvorani na sedežu družbe,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predsednico skupščine imenuje Nevena Tea
Gorjup in za preštevalke glasov Stanka Zajec, Slavica Prijon in Bernarda Kokol. Seji
prisostvuje vabljen notar Miro Košak.
2. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom delnic.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe,
ki znaša 251,028.000 SIT se zmanjša za
212,075.000 SIT na 38,953.000 SIT. Osnovni kapital se zmanjša zaradi njegovega prevelikega obsega glede na dejavnost in potrebe družbe.

Stran

7425

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z umikom 212.075 delnic.
Delničarji imajo prednostno pravico do
prodaje svojih delnic v številu, ki ustreza
deležu njihove udeležbe v osnovnem kapitalu in ki jih družba namerava pridobiti
na podlagi tega sklepa (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. Prednostno pravico do prodaje sorazmernega
dela delnic imajo delničarji družbe glede na
stanje njihovih delnic v centralnem registru
Klirinško depotne družbe na drugi dan po
sprejetju tega sklepa.
Uprava je dolžna v roku 30 dni od sprejema tega sklepa:
2.1 z objavo v Uradnem listu RS pozvati
dosedanje delničarje, da imajo pravico do
prodaje delnic, ki jih družba na podlagi tega
sklepa namerava pridobiti zaradi umika delnic. Število delnic se določi glede na število
delnic, ki so predvidene za umik, zmanjšano za število lastnih delnic, ki jih bo družba
imela v lasti na dan posredovanja objave za
prodajo delnic v Uradni list RS.
2.2 s priporočenim pismom obvestiti delničarje, da imajo pravico do prodaje sorazmernega dela delnic, ki jih namerava družba
pridobiti na podlagi tega sklepa in kakšno
število delnic ta del predstavlja ter jih pozvati, da prodajo družbi sorazmerni del delnic v
skladu s priloženo pogodbo pod naslednjimi
pogoji:
– cena za eno delnico je 3.900 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 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 poplačilo ali zavarovanja
njihovih terjatev.
Delničarji imajo pravico izkoristiti prednostno pravico do prodaje sorazmernega
dela delnic v roku 30 dni od dneva objave tega poziva. Delničarji uresničijo pravico tako, da družbi posredujejo podpisane
prodajne pogodbe, ki jih prejmejo v skladu
s točko 2.2 prejšnjega odstavka, tako da
družba navedene pogodbe prejme do poteka 30-dnevnega roka od te objave.
V primeru, da delničarji ne uresničijo
prednostne pravice do prodaje vseh delnic
družbe, ki bodo predmet prodaje, uprava
v Uradnem listu RS ponovno ponudi delničarjem odkup delnic do števila še ne odkupljenih delnic pod pogoji iz točke 2.2 tega
sklepa, pri čemer znaša rok iz druge alinee
prvega odstavka točke 2.2 tega sklepa 5 dni
od sklenitve prodajne pogodbe. V tem pri-
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meru družba odkupi delnice od delničarja po
vrstnem redu prejetih zavezujočih ponudb
delničarjev, dokler niso še vse neodkupljene
delnice odkupljene.
V primeru, da tudi v skladu s prejšnjim
odstavkom ni odkupljenih vseh 212.075
delnic družbe, je nadzorni svet družbe pooblaščen, da glede na dejansko število odkupljenih delnic ustrezno prilagodi ta sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe za uskladitev besedila statuta družbe z izvedenim zmanjšanjem osnovnega
kapitala.
3. Pooblastilo upravi za pridobitev lastnih
delnic družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta v skladu z določili sedme
alinee 240. člena ZGD skupščina pooblašča
upravo družbe, da lahko z namenom umika
delnic v skladu s sprejetim sklepom pod 2.
točko desete seje skupščine družbe kupi
skupno z že odkupljenimi lastnimi delnicami
družbe do 212.075 delnic družbe s tem, da
najvišja nakupna cena delnice, za katere je
dano pooblastilo po tem sklepu, ne sme presegati vrednosti 3.900 SIT za delnico.
Skupščina pooblašča upravo družbe, da
v skladu s sprejetimi sklepi skupščine umakne vse pridobljene lastne delnice družbe v
skladu s sprejetimi sklepi pod 2. točko desete seje skupščine brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega
kapitala.
Nadzorni svet je pooblaščen, da po
zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi umika lastnih delnic ustrezno prilagodi statut,
tako da se določbe statuta ujemajo z novimi
dejstvi, nastalimi z zmanjšanjem osnovnega
kapitala.
Postopek in viri za odkup delnic se zagotavljajo v skladu z določili ZGD in statuta
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
pisno prijavili svojo udeležbo osebno ali s
priporočeno pošiljko najpozneje tri delovne
dni pred zasedanjem skupščine upravi družbe ITEO svetovalni institut d.d. Ljubljana in
ki so na ta presečni dan vpisani v delniško
knjigo družbe.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine in sicer najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na
seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo
prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen
prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna v skladu z določili statuta, uprava sklicuje ponovno zasedanje skupščine
istega dne eno uro za prvim sklicem z istim
dnevnim redom. Na ponovno sklicanem za-
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sedanju skupščine bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo
Vabilo za skupščino s predlogi sklepov je
na vpogled delničarjem v informativni pisarni
– tajništvu uprave družbe ITEO d.d Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, vsak
delavnik od 10. do 12. ure od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
ITEO svetovalni institut d.d.
uprava – direktor
Alojz Mihelič
Št. 7/04
Ob-29167/04
Na podlagi 19. člena statuta delniške
družbe Gradis G1 d.d., Ljubljana, Šmartinska 32, ter skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe sklicuje
skupščino
delniške družbe Gradis G1 d.d.,
Ljubljana, Šmartinska 32,
ki bo 30. 11. 2004 ob 13. uri v poslovnih
prostorih družbe v Ljubljani, Šmartinska 32,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa št. 1: izvolijo se delovna
telesa skupščine po predlogu predsednika
uprave družbe. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Marina Ružič Tratnik.
2. Razrešitev in imenovanje novih članov
nadzornega sveta družbe Gradis G1 d.d.
Predlog sklepa št. 2: skupščina družbe
sprejme sklep, da se razrešijo vsi dosedanji
člani nadzornega sveta družbe Viljavec Danijel, Ferjan Ani in Švigelj Tea.
Predlog sklepa št. 3: za nove člane nadzornega sveta za dobo 4 let se imenujejo:
1. Anton
Sovinc,
matična
št.
2006950500080.
2. Milan
Pukšič,
matična
št.
0503948500258.
3. Predstavnik delavcev.
Predlog sklepa št. 4: skupščina družbe v
skladu s 16. členom statuta sprejme sklep,
da se za sodelovanje na sejah in delo v
nadzornem svetu izplača sejnina članom
nadzornega sveta v višini 30.000 SIT neto,
predsedniku pa 50.000 SIT neto.
3. Odobreni kapital.
Predlog sklepa št. 5: uprava je pooblaščena, da v roku 5 let po vpisu spremembe
statuta v sodni register, ob predhodnem soglasju nadzornega sveta, poveča osnovni
kapital za največ 50%, kar predstavlja nominalno vrednost 211,627.000 SIT oziroma
211.627 navadnih imenskih delnic v nominalni vrednosti 1.000 SIT na delnico.
Nove delnice se izdajo na podlagi tega
pooblastila, brez izrednega sklepa skupščine.
Uprava je pooblaščena, da odloča o izključitvi pravice do novih delnic. O vsebini
pravic iz delnic in o pogojih za izdajo delnic
odloča uprava, ki mora za svojo odločitev
pridobiti soglasje nadzornega sveta. Soglasje nadzornega sveta je potrebno tudi
za odločitev uprave o izključitvi prednostne
pravice do novih delnic.
Uprava je pooblaščena sprejeti sklep o
povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi
vložki.
Nadzorni svet je pooblaščen, da v primeru povečanja osnovnega kapitala po tem
členu ustrezno prilagodi statutarne določbe
o višini osnovnega kapitala.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2004.
Predlog sklepa št. 6: za revizorja za poslovno leto 2004, ki je enako koledarskemu
letu, družba Gradis G1 d.d. imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija d.o.o..
5. Čistopis statuta.
Predlog sklepa št. 7: skupščina družbe
pooblašča nadzorni svet družbe za spremembe in dopolnitve statuta v skladu s
sprejetimi sklepi predmetne skupščine.
Predlagatelj sklepov je uprava družbe
Gradis G1 d.d.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški knjigi družbe na dan 23. 11. 2004, in ki
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo. Pooblaščenci in zastopniki pisni najavi udeležbe
priložijo dokazilo o pooblastitvi ali zakonitem
zastopanju.
Udeležence skupščine pozivamo, da se
ob prihodu na skupščino vsaj pol ure pred
začetkom seje prijavijo pri vhodu v prostor,
kjer bo skupščina, in s podpisom potrdijo
svojo udeležbo na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopniki pa z dokazilom o zakonitem zastopanju (izpis iz sodnega registra).
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega
reda, sporočijo pisno z obrazložitvijo upravi v sedmih dneh od dneva objave sklica
skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne v istih prostorih ob 13.30. V
tem primeru bo skupščina odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala
družbe.
Gradis G1, d.d.
uprava družbe
Št. 72
Ob-29170/04
Na podlagi določil statuta delniške družbe Hotel Turist d.d. Ljubljana, Dalmatinova
15, Ljubljana, direktorica družbe sklicujem
skupščino
delniške družbe Hotel Turist d.d.,
ki bo potekala dne 30. 11. 2004 s pričetkom ob 13. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Dalmatinova 15 z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
njenih organov.
Na skupščini je prisoten notar Bojan
Podgoršek.
Predlog sklepa:
1.1. Za predsednico skupščine se izvoli
Danica Čuk, za preštevalko glasov pa Elvira
Oraščanin Kocić.
2. Povečanje osnovnega kapitala družbe
in izključitev prednostne pravice delničarjev
pri izdaji novih delnic.
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Predlog sklepa:
2.1. Osnovni kapital družbe se poveča iz dosedanjih 48,086.000 SIT za
43,760.000 SIT na 91,846.000 SIT.
2.2. Povečanje osnovnega kapitala delniške družbe se izvede z izdajo 43.760 novih
delnic z nominalno vrednostjo ene delnice
1.000 SIT, ki tvorijo z obstoječimi delnicami
družbe isti razred.
2.3. Delnice so navadne, se glasijo na
ime in so prosto prenosljive v skladu s statutom izdajatelja in vsakokrat veljavnimi predpisi ter pravili poslovanja KDD.
2.4. Vsaka nova delnica daje imetniku
pravico do enega glasu na skupščini družbe, sorazmernega dela dobička in sorazmernega dela iz ostanka stečajne ali likvidacijske mase.
2.5. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom na račune imetnikov pri
Centralni klirinško depotni družbi d.d.
2.6. Emisijska vrednost ene delnice znaša 12.340 SIT, emisijska vrednost celotne
izdaje pa 540,000.000 SIT.
2.7. Povečanje osnovnega kapitala se izvede s stvarnim vložkom, ki ga družbi zaradi
povečanja osnovnega kapitala izroči Krajc
Nikolaj, 8/1 Harbour View Crescent, Lavender Bay NSW 2060, Avstralija in sestoji iz
nepremičnine, parcelna številka 2462/2 k.o.
Tabor v vrednosti 540,000.000 SIT, s čimer
je zagotovljen nominalni znesek 43,760.000
SIT osnovnega kapitala družbe.
2.8. Vplačani presežni kapital znaša tako
496,240.000 SIT.
2.9. Stvari, ki so predmet stvarnega vložka se izročijo družbi takoj po sprejemu tega
sklepa tako, da lahko direktor družbe z njimi
prosto razpolaga.
2.10. Za stvarni vložek družba zagotovi
Krajc Nikolaju 43.760 novih, nematerializiranih imenskih, prosto prenosljivih delnic z
nominalno vrednostjo po 1.000 SIT in emisijsko vrednostjo po 12.340 SIT.
2.11. Nove delnice se vpišejo s pisno izjavo – vpisnim potrdilom takoj po sprejemu
teh sklepov in po sklenitvi pogodb o izročitvi
stvarnih vložkov družbi, vendar najkasneje
do 15. 12. 2004.
2.12. Če v roku za vplačilo novih delnic
ne bodo vpisane in v celoti vplačane vse
nove delnice iz tega sklepa, bodo morda
že izvršena vplačila oziroma izročeni vložki
vrnjeni.
2.13. Če kljub uspešnemu vpisu in vplačilu delnic s stvarnimi vložki ne bi bila vpisana izvedba povečanja osnovnega kapitala
po tem sklepu v sodni register do 31. 3.
2005 postane vpis neobvezujoč, izdajatelj
pa bo v takem primeru v roku 15 dni vpisniku
vrnil nepremičnino, ki jo je vpisnik vplačal
– izročil družbi v zameno za delnice.
2.14. Nove delnice se izročijo imetniku,
ki bo vpisal in vplačal nove delnice skladno
s tem sklepom z vpisom na račun imetnika
pri KDD.
2.15. Dividende na nove delnice se izplačujejo pod pogoji in na način določen s
tem sklepom, statutom družbe in sklepom
skupščine o delitvi dobička. Novo izdane
delnice so upravičene do izplačila dividend
tudi iz dobička, ki ga družba ustvari v poslovnem letu 2004.
2.16. Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic v sorazmerju
z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe se izključi.
3. Sprememba ﬁrme.
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Predlog sklepa:
3.1. Firma družbe se spremeni tako, da
se odslej glasi:
Firma družbe je: Krajc Hoteli, hotelirstvo
in gostinstvo d.d.
Skrajšana ﬁrma družbe je: Krajc Hoteli
d.d.
Angleški prevod ﬁrme je: Krajc Hotels
Inc.
4. Sprememba in uskladitev dejavnosti
družbe.
Predlog sklepa:
4.1. Dejavnost družbe se uskladi s spremembami standardne dejavnosti ter razširi
z novimi dejavnostmi in sicer tako, da se
brišejo vse dosedanje dejavnosti in da se
dejavnost družbe razširi z naslednjimi dejavnostmi:
52.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
52.120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah
52.210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo
52.240 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki
52.250 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami
52.260 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki
52.270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili
52.330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
52.410 Trgovina na drobno s tekstilom
52.420 Trgovina na drobno z oblačili
52.430 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki
52.472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami
52.473 Dejavnost papirnic
52.481 Trgovina na drobno s športno
opremo
52.482 Dejavnost cvetličarn
52.483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi
52.484 Trgovina na drobno s kurivom
52.485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo
52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
52.487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo
52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d. n.
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov
55.210 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč
55.220 Dejavnost kampov
55.231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov
55.232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvijo
55.233 Oddajanje sob gospodinjstev gostom
55.234 Dejavnost dijaških, študentskih
domov, internatov
55.239 Druge nastanitve za krajši čas
55.301 Dejavnost restavracij in gostiln
55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij
55.303 Dejavnost slaščičarn, kavarn
55.304 Dejavnost premičnih in provizoričnih gostinskih obratov
55.305 Dejavnost turističnih kmetij brez
nastanitve
55.400 Točenje pijač
55.510 Dejavnost menz
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55.520 Priprava in dostava hrane (catering)
63.210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu
63.220 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu
63.230 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu
63.300 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti
63.400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij
67.130 Pomožne dejavnosti povezane s
ﬁnančnim posredništvom
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem
70.310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami
70.320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi
71.100 Dajanje avtomobilov v najem
71.210 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem
71.402 Dejavnost videotek
71.403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe
74.400 Oglaševanje
80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
92.320 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve
92.330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov
92.340 Druge razvedrilne dejavnosti.
4.2. Spremembe dejavnosti se vnesejo
v statut družbe.
5. Sprememba statuta.
Predlog sklepa:
5.1. Sprejme se nov statut družbe v
predloženem besedilu, s katerim se v celoti
nadomestijo določbe dosedanjega statuta
družbe.
Skupščina je sklicana za dan 30. 11.
2004 pričetkom ob 13. uri. Skupščina veljavno odloča, če je prisotnih več kot 15%
vseh glasov. Če ob prvem sklicu ni dosežena sklepčnost, se skupščina prestavi za
pol ure. Na ponovnem zasedanju skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji družbe, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora za ﬁzične osebe vsebovati ime in priimek, naslov
ter rojstni datum pooblaščenca in pooblastitelja, število glasov, kraj in datum ter podpis
pooblastitelja, za pravne osebe pa poleg
podatkov o pooblaščencu še število glasov,
ﬁrmo in sedež ter podpis pooblastitelja.
Udeleženci skupščine bodo ob prihodu
na skupščino, najprej pol ure pred njenim
začetkom, podpisali seznam prisotnih delničarjev in prevzeli gradivo in glasovalne
lističe.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki se ob prihodu na skupščino
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Novo besedilo statuta družbe in drugo
gradivo je na vpogled v tajništvu družbe
vsak delovnik med 10. in 12. uro.
Hotel Turist d.d.
uprava družbe
Ob-29327/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7.2. točke Statuta del-
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niške družbe IUV – Industrija usnja Vrhnika, d.d., Tržaška cesta 31, uprava družbe
sklicuje
9. skupščino
družbe IUV – Industrija usnja
Vrhnika, d.d.,
ki bo dne 1. 12. 2004 ob 12. uri v prostorih poslovne stavbe družbe na Vrhniki,
Tržaška cesta 32.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
delovnih organov skupščine in predstavitev
notarja.
Predlog sklepa: na predlog uprave skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine Žarka Tataloviča, imenuje preštevalce
glasov: Tatjano Kovač, Andreja Seligerja in
Barbaro Bezek Rot. Na seji skupščine je prisoten vabljeni notar Peter Meze.
2. Pridobitev soglasja za sklenitev pogodbe za prodajo industrijskega kompleksa
v Šmartnem pri Litiji.
Predlog sklepa: upravi družbe se daje
soglasje za sklenitev posla o prodaji nepremičnine v Šmartnem pri Litiji pod pogoji,
določenimi v prodajni pogodbi z dne 25. 10.
2004.
Vpogled v gradivo
Gradivo je na vpogled na sedežu družbe na Vrhniki, Tržaška cesta 31, v tajništvu uprave družbe, vsak delavnik od 10. do
12. ure od dneva objave tega sklica dalje do
dneva zasedanja skupščine.
Udeležba in glasovalna pravica
Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini, ali preko
pooblaščencev. Pravico udeležbe na skupščini imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje
tri dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu uprave družbe in so
vpisani v delniško knjigo po stanju zadnjega
dne prijave na skupščino.
Prevzem glasovalnih lističev
Pozivamo delničarje, pooblaščence in
zastopnike, da vsaj pol ure pred začetkom
zasedanja skupščine v sprejemnem prostoru skupščine potrdijo svojo prisotnost ter z
osebno izkaznico ali drugim ustreznim identiﬁkacijskim dokumentom prevzamejo glasovalne lističe.
Sklepčnost skupščine
Skupščina veljavno odloča, če je prisotnih več kot petnajst odstotkov glasov. Če
skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje z istim dnevnim redom
istega dne ob 13. uri na istem mestu. Na
ponovnem zasedanju bo skupščina družbe
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
IUV – Industrija usnja Vrhnika d.d.
predsednica začasne uprave
mag. Anita Ličen
namestnik člana uprave
dr. Anton Gantar
Ob-29431/04
Na podlagi 7. točke, peti odstavek Statuta družbe PUP, Podjetja za urejanje prostora, d.d., Velenje, sklicuje uprava družbe
8. sejo skupščine
družbe PUP Velenje d.d.,
ki bo v petek, dne 3. 12. 2004, ob 9. uri,
v mali sejni sobi PE-Vrtnarstvo, Koroška
cesta 40/A.
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Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine ter imenovanje notarja.
Predlog sklepov:
1.1. Skupščina na predlog uprave družbe
sprejema predlagani dnevni red in imenuje notarja za sestavo notarskega zapisnika
skupščine.
1.2. Skupščina ugotavlja, da je zasedanje
skupščine sklepčno, saj je na seji zastopanega več kot 15% osnovnega kapitala družbe.
2. Izvolitev predsedujočega skupščine in
dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina potrdi predsedujočega
in preštevalce glasov, skladno s predlogom
sklicatelja skupščine.
3. Sprememba sedeža družbe.
Predlog sklepa:
1. Spremeni se sedež družbe, in sicer:
Sedež družbe je: Koroška cesta 40A,
3320 Velenje.
4. Sprememba dejavnosti družbe.
Predlog sklepa:
4.1. Dejavnost družbe se razširi za naslednje dejavnosti:
DN/36.630 Proizvodnja drugih izdelkov
E/40.221 Distribucija plinastih goriv po
plinovodni mreži
E/40.300 Oskrba s paro in toplo vodo
E/41.000 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode
F/45.230 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov
F/45.240 Gradnja vodnih objektov
G/51.470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe
G/51.520 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami
G/51.820 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji
G/51.880 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem
G/51.900 Druga trgovina na debelo
I/63.210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu
K/74.201 Geodetsko, geološko, geoﬁzikalno, geometrično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje
K/74.700 Čiščenje objektov in opreme
0/90.010 Ravnanje z odplakami
0/90.021 Zbiranje in odvoz odpadkov
0/90.022 Dejavnost deponij, sežiganje
in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov
0/90.023 Ravnanje z nevarnimi odpadki
0/90.031 Čiščenje okolja
0/90.032 Druge dejavnosti javne higiene
0/93.030 Pogrebna dejavnost
4.2. Naslednje dejavnosti družbe se črtajo:
F/45.230 Gradnja cest, železnic, letališč
in športnih objektov
F/45.240 Hidrogradnja in urejanje voda
G/51.470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke potrošnje
G/51.210 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami
G/51.620 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji
G/51.660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem
G/51.700 Druga trgovina na debelo
I/63.210 Druge pomožne dejavnosti v
prometu
K/74.201 Geodetsko, geološko, geoﬁzikalno, geometrično in drugo opazovanje,
meritve in svetovanje

K/74.700 Čiščenje stavb
0/90.001 Zbiranje in odvoz odpadkov
0/90.002 Dejavnost deponij, sežiganje in
drugi načini odstranjevanja trdih odpadkov
0/90.003 Ravnanje s posebnimi odpadki
0/90.005 Druge storitve javne higiene
0/90.040 Pogrebne storitve
0/90.050 Pogrebne storitve
5. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta družbe PUP Velenje d.d.
Predlog sklepa:
5.1. Skupščina sprejme spremembe in
dopolnitve Statuta PUP Velenje d.d., skladno s predlogom, ki je priloga in sestavni del
zapisnika.
6. Predlog čistopisa statuta družbe PUP
Velenje d.d.
Predlog sklepa:
6.1. Sprejme se čistopis statuta družbe
PUP Velenje d.d., ki je usklajen s spremembami, sprejetimi na skupščini družbe.
7. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepov:
7.1. Odpokličejo se naslednji člani nadzornega sveta:
– Marjan Brodnik, roj. 27. 9. 1955, stanujoč Podvrh 27, 3330 Mozirje,
– Olga Peciga, roj. 14. 3. 1950, stanujoča Tomšičeva 4, 3320 Velenje in
– Tone Brodnik, roj. 13. 4. 1958, stanujoč
Aškerčeva 24, 3320 Velenje.
Mandat članom nadzornega sveta preneha z dnem, ko začnejo veljati spremembe
statuta, sprejete na skupščini družbe, dne
3. 12. 2004.
7.2. Za člana nadzornega sveta se imenujeta:
– Marjan Zdolšek, roj. 14. 7. 1948, stanujoč Jenkova 23, 3320 Velenje,
– Milan Forštner, roj. 3. 7. 1959, stanujoč
Hrastovec 24, 3320 Velenje.
Imenovanje začne veljati z dnem, ko začnejo veljati spremembe statuta, sprejete na
skupščini družbe, dne 3. 12. 2004.
7.3. Skupščina se seznani z odpoklicem
dosedanjih članov nadzornega sveta in imenovanjem novega člana nadzornega sveta,
ki je predstavnik zaposlenih delavcev.
Na skupščini imajo pravico glasovanja
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD
– Centralni klirinški depotni družbi d.d. Ljubljana in ki osebno, po zastopniku ali pooblaščencu, pisno prijavijo svojo udeležbo na
sedežu družbe vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe
na sedež družbe do vključno 30. 11. 2004.
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno s sprejetim letnim poročilom in poročilom
nadzornega sveta, je na vpogled delničarjem v tajništvu na sedežu družbe, Koroška
37b, Velenje, vsak dan od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine, od
12. do 14. ure.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti predloženo družbi v pisni obliki
in mora za ﬁzične osebe vsebovati ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila ter
podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa
poleg dneva in kraja izdaje pooblastila, še
ime in priimek in naslov pooblaščenca ter
ﬁrmo in podpis zakonitih zastopnikov pooblastitelja. Zakoniti zastopniki družb morajo
na dan zasedanja skupščine predložiti izpisek iz registra, iz katerega izhaja, da so
zastopniki delničarja, ki ne sme biti starejši
od 7 dni.
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Skupščina je sklicana za 9. uro, prostor
za zasedanje pa bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo za
eno uro odložena. Ob 10. uri bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delničarjev.
PUP Velenje d.d.
direktor
Jože Mraz, inž. str.

Zavarovanja
SV 277/04
Ob-29302/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa posojilne pogodbe s sporazumom o zavarovanju terjatve notarja
Ternovec Aleksandra v Ilirski Bistrici z dne
12. 10. 2004, opr. št. SV 277/04, zastaviteljica Jožica Lukač, roj. 3. 3. 1964, EMŠO
0303964505155, stanujoča Ilirska Bistrica,
Ulica Toneta Tomšiča 4, izrecno dovoljuje,
da se pri nepremičnini, stanovanju kot posameznem delu stavbe v drugem nadstropju
večstanovanjske hiše v Ilirski Bistrici, Tomšičeva 4, št. stanovanja 7, v skupni izmeri
84,35 m2, parc. št. 3191, k.o. Trnovo (stanovanje, ki je predmet te prodajne pogodbe,
meri skupno 84,35 m2, in obsega: sobo v
izmeri 13,70 m2, sobo v izmeri 9,34 m2, sobo
v izmeri 12,45 m2, sobo v izmeri 17,01 m2,
kuhinjo v izmeri 4,99 m2, kopalnico v izmeri
3,46 m2, WC v izmeri 0,78 m2, predsobo v izmeri 4,96 m2, balkon v izmeri 1 m2, drvarnico
v izmeri 6 m2, garažo v hiši v izmeri 8,97 m2
in drugo v izmeri 1,10 m2), s solastninskim
deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah stanovanjske hiše in na funkcionalnem zemljišču hiše, ki je sorazmeren
vrednosti prodanega stanovanja glede na
skupno vrednost etažne lastnine v celi hiši,
vknjiži hipoteka in zaznamuje izvršljivost za
terjatev v znesku 21.600 EUR v tolarski protivrednosti, obračunano po prodajnem menjalniškem tečaju SKB banke d.d., Ljubljana,
z vsemi obrestmi in ostalimi stroški na dan
plačila posamezne obveznosti, ki zapade v
plačilo dne 7. 10. 2014, oziroma na odpoklic
upnice, v korist Marije Kijevčanin, roj. 10. 9.
1941, EMŠO 1009941505237, stanujoče v
Ljubljani, Krimska 15.
SV 966/04
Ob-29303/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa pogodbe o deviznem kreditu v državi št. 301026/0-IDK in sporazuma
o zavarovanju denarne terjatve SV 966/03
z dne 22. 10. 2004, notarja Marka Finka
iz Celja, je bil poslovni prostor v medetaži
poslovne stavbe Rits d.o.o., Kidričeva ulica
25, Celje, v izmeri neto 296,67 m2, skupaj z
ustreznim delom solastništva skupnih prostorov, delov, objektov in naprav te zgradbe
ter solastne uporabe zemljišča, na katerem
objekt stoji, oziroma kateremu služi kot funkcionalno zemljišče, kar predstavlja idealni
delež ob upoštevanju uporabne vrednosti
posameznega dela v etažni lastnini v razmerju do skupne uporabne vrednosti celotnega objekta, ki stoji na parc. št. 1508/1 k.o.
Spodnja Hudinja, pridobljen na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 7. 10. 2004, med
prodajalcem Rits, Razvojno, inovacijsko in
tehnološko središče Savinjske regije d.o.o.,
Celje in kupcem Tecos, zastavljeno v korist
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upnice Banke Celje d.d., Celje, Vodnikova
2, matična številka 5026121, za zavarovanje
denarnih terjatev v skupni višini 112,218.150
SIT s pripadki, napram dolžniku Tekos.
SV 973/04
Ob-29304/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marka Finka iz Celja, Stanetova 16, SV 973/04 z dne 25. 10.
2004, je bilo stanovanje št. 7, v I. nadstropju
stanovanjske hiše v Štorah, Cesta Kozjanskega odreda 4, v skupni izmeri 71,63 m2,
ležeči na parc. št. 1419, k.o. Teharje, last
Ludvik Radmile, pridobljeno na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 21. 12. 1993,
sklenjene med Občino Celje in Ludvik Radmilo, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen
Krekove banke d.d., Slomškov trg 18, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini
6,115.000 SIT s pripadki napram dolžniku
Ludvik Alojzu.
SV 1921/04
Ob-29305/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik, opr. št. 1921/04 z dne 21. 10. 2004, je
bilo za zavarovanje denarne terjatve v tolarski protivrednosti po prodajnem menjalniškem tečaju Nove Ljubljanske banke d.d. v
višini 4.200 EUR, z 1,5% mesečno obrestno
mero in vsemi ostalimi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih posojilodajalec imel z
uveljavljanjem vračila terjatve, ki zapade v
plačilo najkasneje 21. 9. 2007, zastavljeno
stanovanje št. 10, v izmeri 69,93 m2, ki se
nahaja v stanovanjskem bloku na naslovu
Ljubljana, Preglov trg 11, v soseski MS-4/5
Fužine, stoječem na parcelah št. 1156, 1151,
1158, 1161, 1162/1, 1160/4, 1159/1, k.o. Moste in parc. št. 1052, 1052/4, 1052/5, k.o.
Slape, s pripadajočim sorazmernim solastniškim deležem na skupnih delih, prostorih in
napravah, ki je v lasti zastavitelja Radoslava
Deletića, na podlagi prodajne pogodbe sklenjene dne 10. 12. 1990 in aneksa k tej pogodbi z dne 7. 2. 1991, s prodajalcem Službo družbenega knjigovodstva v Republiki
Sloveniji, podružnica Ljubljana, vse v korist
zastavnega upnika Fantasy 2000, podjetje
za ﬁnance in posredovanje, d.o.o., s sedežem in poslovnim naslovom Ljubljana, Trg
Ajdovščina 1, matična številka 5354013.
SV 956/04
Ob-29306/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 956/04
z dne 21. 10. 2004, je bilo trisobno stanovanje št. J 5, ki se nahaja v nadstropju
stanovanjske stavbe označene kot objekt
J, na naslovu Ribičičeva ulica 37, Ljubljana,
ki leži na parc. št. 2033/69, stanovanjska
stavba v izmeri 206 m2, v naselju Beli gaj 2,
v skupni izmeri 86,65 m2, z identiﬁkacijsko
št. 2584/6 ter parc. št. 2033/65 garaža v
izmeri 14 m2, vse k.o. Dobrova, zemljiške
knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, last
zastaviteljice Irme Petrina, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. BG 2-J5 z dne 3. 7.
2004, z Eurometall trgovina in inženiring
d.o.o. Medvode, Žlebe 3E, 1215 Medvode,
kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 84.400 EUR, v SIT protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.
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SV 1055/2004
Ob-29307/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1055/2004 z dne
20. 10. 2004, je poslovni prostor v izmeri 79,60 m2, v pritličju objekta v Mariboru,
Miklošičeva 4, ki stoji na parc. št. 1514, vl.
št. 692 k.o. Maribor-grad, last Študentske
organizacije Univerze v Mariboru, Gosposvetska 83, Maribor, na temelju prodajne pogodbe št. 01/2004 z dne 17. 3. 2004, zastavljen v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve do najvišjega zneska
16,000.000 SIT.
SV 519/04
Ob-29308/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa in Hipotekarne kreditne pogodbe in sporazuma o zavarovanju denarne
terjatve z zastavno pravico na nepremičninah z dne 22. 10. 2004, notarja Andreja
Doklerja iz Brežic, Maistrova 2, opr. št. SV
519/04 z dne 22. 10. 2004, je bila nepremičnina, ki v naravi predstavlja trisobno stanovanje v Brežicah, stanovanjski blok Bizeljska
cesta 25, Brežice, ki stoji na parc. št. 391
k.o. Brežice in sestoji iz treh sob, kuhinje,
kopalnice, WC, predsobe shrambe in kleti v
skupni površini 72,45 m2 ter s pripadajočim
deležem na vseh skupnih prostorih, delih
objektih in napravah hiše, katerega lastnik je Tintor Žarko, roj. 23. 4. 1963, EMŠO
2304963500374, stanujoč Bizeljska cesta
25, Brežice, v celoti na podlagi prodajne
pogodbe št. 07-1543/98-296 z dne 27. 11.
1998, sklenjene z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za obrambo, kot prodajalcem, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank St.
Stefan – Jagerberg – Wolfsberg, 8083 St.
Stefan in Rosental, Mureckerstrasse 23, Avstrija, registrirana zadruga z omejenim jamstvom iz Republike Avstrije, identiﬁkacijska
številka 1780599, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 22.000 EUR s pripadki.
SV 576/04
Ob-29309/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 576/04 z dne 25. 10. 2004,
je bilo trisobno stanovanje št. 2, ki se nahaja
v pritličju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita 82, stoječe na parc.
št. 210/26 k.o. Jesenice, v skupni izmeri
90,10 m2, last zastaviteljev Darka Smoleja,
Brede Smolej in Petre Smolej, na podlagi
pogodbe št. ISP 1098/93-O o prodaji stanovanja z dne 15. 10. 1993, sklenjene s prodajalko Železarno Jesenice, d.o.o., zastavljeno
v korist upnice Posojilnice – Bank Št. Jakob
v Rožu, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, 9184 Št. Jakob v Rožu/St. Jakob
i.R., Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 23.000 EUR s pripadki.
SV 414/04
Ob-29311/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz
Radovljice, opr. št. SV 414/04 z dne 25. 10.
2004, je bilo stanovanje št. 10-2, s pripadajočo kletno shrambo št. 10-2, v stanovanjsko poslovnem objektu v Radovljici na Prešernovi ulici, stoječem na parc. št. 284/12,
284/5, 284/11, 284/21, 284/31, 284/30,
760/12, 760/13, 784/8 ter 278/5, vse pripisane vl. št. 1248 k.o. Radovljica, ki obsega
skupaj 79.25 m2, katerega je zastaviteljica
ter dolžnica Ivana Kavar kot kupovalka pridobila dne 6. 10. 2004, ko je s prodajalcem
Alpdom, Inženiring d.d. Radovljica, Cankar-
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jeva 1, sklenila prodajno pogodbo, zastavljeno v korist upnice SKB banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, matična št. 5026237, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 28.600
EUR, skupaj z obrestmi 3-mesečni Euribor +
3%, po trenutni letni obrestni meri 5,45%, ter
dogovorjenimi zamudnimi obrestmi ter ostalimi pripadki na podlagi te notarske listine,
pri čemer prvi obrok zapade v plačilo 30. 11.
2004, vsak naslednji obrok zapade vsakega
zadnjega dne v tekočem mesecu, zadnji
obrok pa zapade v plačilo 31. 10. 2019.
SV 1441/2004
Ob-29316/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 1441/2004 z dne 25. 10.
2004, je dvosobno stanovanje številka 12, v
drugem nadstropju večstanovanjskega objekta v Kranju, na naslovu Cesta 1. maja 67,
ki stoji na parc. št. 213 k.o. Huje, skupaj v
izmeri 63,30 m2, last zastaviteljice Dominike
Naglič, Planina 5, Kranj, na temelju prodajne pogodbe, sklenjene 9. 9. 2004 s prodajalcem Hajrudinom Drnda, zastavljeno v korist
upnika Iskratel, telekomunikacijski sistemi,
d.o.o., Kranj, Ljubljanska c. 24a, Kranj, matična številka 5293162, za zavarovanje njegove denarne terjatve v višini 33.360 EUR
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije, z obrestno mero 12-mesečni Euribor + 20%, kar znaša na dan podpisa pogodbe 2,76%, zapadlostjo zadnjega
obroka 15. 10. 2019, z morebitnimi stroški,
ki bi jih upnik imel z uveljavljanjem vračila
terjatve ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz te
kreditne pogodbe.
SV 1505/04
Ob-29318/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 1505/04
z dne 25. 10. 2004, sta bili naslednji nepremičnini, stanovanje številka 3 v drugem
nadstropju, v izmeri 69,25 m2, ki se nahaja
v stanovanjski hiši na naslovu Smetanova
ulica 45, Maribor, zgrajeni na parceli številka
1702 katastrska občina Koroška vrata; last
dolžnika – zastavitelja Djordja Žebeljana in
zastaviteljice Tatjane Kljajić Žebeljan, vsakega do ene polovice, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 21. 10. 1993, sklenjene med
njima kot kupcema ter med Štefanijo Petek,
kot prodajalko in stanovanje številka 2 v prvi
etaži, v skupni izmeri 69,82 m2, s pripadajočim kletnim prostorom in delom podstrešja,
kar vse se nahaja v stanovanjski hiši na naslovu Smetanova ulica 45, Maribor, zgrajeni
na parceli številka 1702 katastrska občina
Koroška vrata; last dolžnika – zastavitelja
Djordja Žebeljana in zastaviteljice Tatjane
Kljajić Žebeljan, vsakega do ene polovice,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
3. 10. 2004, sklenjene med njima kot kupcema ter med Štefanijo Tancer, kot prodajalko;
zastavljeni v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 70.830 EUR s pripadki,
plačljivo v eurih ali pa v tolarski protivrednosti, obračunani po prodajnem tečaju Nove
LB d.d., Ljubljana, za obračun deviznih prilivov in odlivov podjetij, na dan plačila.
SV 1427/04
Ob-29322/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1427/04 z dne 25. 10.
2004, je bilo zastavljeno stanovanje št. 5,
v skupni izmeri 54,40 m2, v II. nadstrop-
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ju stanovanjske hiše v Ljubljani, Goriška
49, ki je last zastaviteljice Milene Lukanc
Petrič, Goriška ulica 49, Ljubljana, EMŠO
2405954505631, na podlagi prodajne pogodbe z dne 15. 1. 1993. Stanovanje je zastavljeno v korist upnice Volksbank – Ljudske banke d.d. Ljubljana, Dunajska 128a,
Ljubljana, matična št. 5496527, za zavarovanje denarne terjatve v višini 32.000 EUR
s pripadki.
SV 1381/04
Ob-29323/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz Kopra, opr. št. SV 1381/04 z dne 13. 10. 2004,
je bil poslovni prostor v izmeri 23,51 m2,
namenjenega trgovski dejavnosti – zlatarstvo, v pritličju poslovno stanovanjske hiše
na naslovu Čevljarska 2, Koper, stoječe na
parc. št. 729, k.o. Koper, št. z.k. vl. 67, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem na isti
parc., last Široka Grete, lastnine pridobljene
na podlagi prodajne pogodbe št. 363-72/94
z dne 15. 12. 1994, izjave Mestne občine
Koper št. 363-72/94 z dne 13. 10. 2004, zastavljeno v zavarovanje terjatve upnice do
dolžnice Široka Grete s.p. v višini 75,000
EUR z obrestno mero Euribor za 3 mesečne
depozite v EUR, povečan za 1,85% odstotne točke letno (trenutno skupaj 4% letno), z
efek. obr. mero 4,22% letno, z zapadlostjo
zadnje anuitete 30. 9. 2011, v korist upnice delniške družbe Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana, m.š. 5860571, s sedežem v
Ljubljani, Trg Republike 2.
SV 499/04
Ob-29427/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Zag-Győﬁ iz Lendave, opr. št. SV 499/04 z dne
25. 10. 2004, je bilo dvosobno stanovanje
v Tomšičevi ulici št. 2 v Lendavi, v skupni
izmeri 55,20 m2, v pritličju stanovanjske
stavbe, označeno s številko 2, v objektu
na parc. št. 1038, pripisani k vl. št. 2917
k.o. Lendava, skupaj s solastninsko pravico in sorazmernim deležem na prostorih,
objektih in napravah, ki služijo objektu kot
celoti, kakor tudi delež stavbišča in funkcionalnega zemljišča, ki služi stanovanjski
stavbi za redno rabo, v lasti Vučko Jožefa,
roj. 14. 7. 1941 in Vučko Elizabete, roj.
19. 4. 1947, oba stanujoča Tomšičeva ul.
2, 9220 Lendava, vsakega do 1/2, ki sta
ga pridobila na podlagi pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 5. 1. 1993, zastavljeno v korist upnice Raiffeisenbank Feldbach – Bad Gleichenberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung,
Hauptplatz 18, 8330 Feldbach, Avstrija,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
16.500 EUR s pripadki.
SV 1083/2004
Ob-29428/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 1083/2004 z
dne 26. 10. 2004, je stanovanje z oznako D*/4-04/IV v izmeri 47,24 m², s kletno
shrambo z oznako 20 v izmeri 5,14 m²,
v II. kletni etaži objekta »Betnavska IV« v
Mariboru, ki stoji na parc. št. 860 in 861
k.o. Tabor, last Krope Helge, stanujoče Maribor, Ulica Arnolda Tovornika 4, na temelju prodajne pogodbe št. 025 z dne 8. 10.
2004, zastavljeno v korist Nove KBM d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
10,000.000 SIT s pp.

SV 584/04
Ob-29429/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina, opr.
št. SV 584/04 z dne 26. 10. 2004, je bilo
zastavljeno dvosobno stanovanje št. 13, v
skupni izmeri 55,56 m2, ki se nahaja v četrtem nadstropju večstanovanjske stavbe na
naslovu Cesta maršala Tita 39, Jesenice,
stoječe na parc. št. 457 k.o. Jesenice, last
zastaviteljev Svetka Railića, Bosiljke Railić,
Dragane Railić in Ljuba Railića, vsi Cesta
maršala Tita 39, Jesenice, vsakega do 1/4,
vse v korist Kärntner Sparkasse AG, Celovec Podružnica v Sloveniji, matična številka
1430564, s sedežem v Ljubljani, Dunajska
63, v zavarovanje denarne terjatve 93.000
EUR s pripadki.
SV 468/04
Ob-29439/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Škovrlj iz
Ptuja, opr. št. SV 468/04 z dne 27. 10. 2004,
je bilo stanovanje št. 11, v drugem nadstropju v izmeri 64,07 m2, s pripadajočo kletno
shrambo št. 11 v velikosti 5,30 m2, ki se
nahaja v stanovanjsko poslovnem objektu
v Ul. 25. maja 16, Ptuj, ki stoji na parc. št.
592/4, pripisani k z.k. vl. št. 1211 k.o. Krčevina pri Ptuju, katerega lastnica do celote je
dolžnica Cigula Slavica, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 29/BRV/04 z dne 11. 10.
2004, sklenjene s prodajalcem Gradis Gradbeno podjetje Gradnje Ptuj d.d., Ormoška
cesta 22, Ptuj, zastavljeno v korist upnice
Nove KBM d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor,
matična številka 5860580, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 8,000.000 SIT s
pripadki.
SV 1966/04
Ob-29440/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik, opr. št. 1966/04 z dne 27. 10. 2004, je
bilo za zavarovanje denarne terjatve v višini
11,000.000 SIT z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih posojilodajalec imel z
uveljavljanjem vračila terjatve, ki zapade v
plačilo najkasneje 27. 10. 2007, zastavljeno
stanovanje št. 18 v 4. nadstropju, v izmeri
65,74 m2, s shrambo št. 18 za kurivo, v izmeri 4,69 m2 in shrambo št. 18 za živila v kleti,
v izmeri 1,74 m2, v skupni izmeri 72,17 m2,
kar vse se nahaja v stanovanjskem objektu
na naslovu Ljubljana, Ulica Pohorskega bataljona 211, s pripadajočim sorazmernim solastniškim deležem na skupnih delih, prostorih in napravah, last zastavitelja, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 18. 10. 1966
in sklepa o dedovanju Temeljnega sodišča v
Ljubljani, Enota v Ljubljani, pravnomočnega
dne 24. 6. 1991, v korist zastavnega upnika Aleksandra Dernulca, roj. 25. 3. 1945,
EMŠO 2503945501099, stanujočega Ponova vas 102.
SV 729/04
Ob-29443/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Bregarja iz Litije, opr. št. SV 729/04 z dne 27. 10. 2004,
je bilo stanovanje št. 9 v izmeri 56 m2, ki ni
vpisano v zemljiški knjigi, last Duranovič Fikreta, roj. 1. 5. 1959, Fužine 2, Kamnik, na
podlagi pogodbe z dne 28. 9. 2004, sklenjene z Darjo Bokalj, Zajelše 44, Dol pri Ljubljani, zastavljeno v zavarovanje hipoteke v
znesku 38.500 EUR s 4,83% obrestmi, z
zapadlostjo zadnje anuitete na dan 31. 10.
2019, Zveza bank, Bank und Revisionsver-
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band reg. Gen.m.b.H., Paulitschgasse 5 – 7,
Celovec, id. številka 1870637.
SV 1463/2004
Ob-29444/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 1463/2004 z dne 27. 10.
2004, je dvosobno stanovanje št. 32, v pritličju večstanovanjskega objekta v Kranju,
na naslovu Stritarjeva 4, ki stoji na parc.
št. 282/6, vl. št. 1193 k.o. Kranj, v skupni
izmeri 79 m2, last zastaviteljice Damjane
Krautberger (prej Damjana Astra Pogačnik),
na temelju kupoprodajne pogodbe, sklenjene 3. 9. 1997 med prodajalcem Miroslavom
Pircem in kupcema Matjažem Krautbergerjem in Damjano Pogačnik s.p., ter kupoprodajne pogodbe, sklenjene 17. 12. 2001
med prodajalcem Matjažem Krautbergerjem
in kupcem Damjano Astro Pogačnik s.p.,
zastavljeno v korist upnice Hranilnice Lon,
d.d., Kranj, s sedežem v Kranju, Bleiweisova
2, matična številka 5624908, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 10,200.000 SIT, z
obrestno mero 10%, zapadlostjo zadnjega
obroka 25. 10. 2007 in morebitnimi stroški,
ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila
terjatve ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz te
kreditne pogodbe.
SV 1081/2004
Ob-29531/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 1081/2004 z
dne 26. 10. 2004, je stanovanje št. A7 v
izmeri 75,13 m², v mansardi, s pripadajočim shrambnim boksom št. BA07 v izmeri 3,14 m² v medetaži in garaža št. G12
v izmeri 16,07 m², v kleti, vse v objektu
S-1 v Mariboru, Loška 6, zgrajenem na
parc. št. 1931/2, 1931/6, 2180/15, 1938/2,
1938/3 in 1938/5, vse k.o. Maribor Grad,
last Jast-Consulting d.o.o., na temelju pogodbe št. S1-SA7/98 z dne 4. 5. 1998 in
njenega aneksa z dne 3. 10. 2000, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 18,000.000
SIT s pp.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 31/94

Os-29138/04
Popravek

V Uradnem listu RS, št. 107 z dne 1. 10.
2004, je bil objavljen oklic tukajšnjega sodišča o zaključku stečajnega postopka nad
stečajnim dolžnikom Caprice Konfekcija p.o.
– stečajne mase, Lenart, se popravi pravno
organizacijsko obliko, ki pravilno glasi:
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Caprice Konfekcija p.o. – stečajna
masa, Lenart, se v skladu z 99/II 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 21. 10. 2004

St 196/2004

Št.
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Os-28934/04

To sodišče je s sklepom z dne 16. 9.
2004 pod opr. št. St 196/2004 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom BLJ
Gerden d.o.o., Toneta Kralja 1, Grosuplje,
matična številka 1639102, šifra dejavnosti
20.300, davčna številka 90589769.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu s prijavo terjatve v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v 30 dneh po objavi tega oklica
prijavijo svoje 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).
Prijava mora obsegati ﬁrmo in sedež upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino
ter dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravnave
(16. 9. 2004).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Maksimiljan Gale iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Abanka Vipa d.d., Slovenska cesta 58,
Ljubljana,
– Bračič d.o.o., Breg pri Polzeli 26a, Polzela,
– GP Bežigrad d.d., Podmilščakova ul.
24, Ljubljana,
– Instalacije Jožef Dulc s.p., Stranje pri
Škocjanu 7, Škocjan,
– Vladimir Greblo, Podlubnik 255, Škofja
Loka.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 16. 9. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 10. 2004
St 42/2004-32

Os-28935/04

Poravnalni senat dolžnika Nafta Lendava, proizvodnja naftnih derivatov d.o.o.,
Rudarska 1, Lendava, razpisuje narok za
prisilno poravnavo, ki bo dne 22. 11. 2004
ob 12. uri v razpravni dvorani št. 12 tukajšnjega sodišča.
Na narok so vabljeni upniki dolžnika, ki
si lahko predlog načrta ﬁnančne reorganizacije ogledajo pri tem sodišču na stečajnem
oddelku v sobi št. 413/IV, v času uradnih ur.
Upniki lahko glasujejo o prisilni poravnavi
tudi pisno.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 19. 10. 2004

Stran
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St 130/2003
Os-28937/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 130/2003 z dne 14. 10. 2004 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Mistral,
inženiring, trgovina in zastopstva d.o.o.,
Logatec, Laze 43 – v stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 10. 2004
St 18/1997
Os-28938/04
To sodišče je s sklepom St 18/1997 z
dne 13. 10. 2004 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Alping d.d., Hodoščkova 30, Ljubljana – 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 13. 10. 2004
St 92/2004
Os-28940/04
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 92/2004 sklep z
dne 18. 10. 2004:
I. To sodišče je dne 3. 9. 2004 ob 12.20
neposredno prejelo predlog za začetek postopka prisilne poravnave med dolžnikom:
Splošna gradbena dejavnost Daut Sahitaj
s.p., Mariborska 86, Celje, z dne 3. 9. 2004
in je dne 18. 10. 2004 ob 9. uri začelo postopek prisilne poravnave med dolžnikom:
Splošna gradbena dejavnost Daut Sahitaj
s.p., Mariborska 86, Celje (matična številka:
1315021, ID št. za DDV: SI39177408) in
njegovimi upniki.
II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica,
prijavijo svoje terjatve.
Prijava mora obsegati ﬁrmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno
višino, ter dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravnave
(18. 10. 2004).
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na dan začetka postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk, (1.900 SIT)
in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
TRR sodišča 01100-1000339014, sklic na
številko: 11-42153-7110006-92000404.
III. Upnike se opozarja, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka iz prejšnje točke (v roku 30 dni po izteku roka za prijavijo terjatve).
IV. Za upravitelja prisilne poravnave
se imenuje Rudi Hramec s.p., Prihova 18,
Nazarje, številka delovnega dovoljenja
L16/2000.
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V. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
1. Nova Kreditna banka Maribor d.d.,
Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor,
2. Izposojanje gradbene mehanizacije Cartl Rajko s.p., Zgornja Hajdina 75/a,
2250 Ptuj,
3. Predstavnik delavcev – Stjepan Dukarić, Limbuška c. 41, Limbuš.
VI. Predlagatelju prisilne poravnave se
naloži, da položi predujem za stroške postopka v višini 3,000.000 SIT na TRR tukajšnjega sodišča št. 01100-6960421564, sklic
na št. 5-92-2004, v roku 8 dni po prejemu
pisnega odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 10. 2004
St 202/2004
Os-28988/04
To sodišče je s sklepom z dne 23. 9.
2004 pod opr. št. St 202/2004 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Okna Nagode mizarstvo in steklarstvo
Logatec, d.o.o., Tržaška cesta 64, Logatec, matična številka 1338625, šifra dejavnosti 20.300.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje 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).
Prijava mora obsegati ﬁrmo in sedež upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino
ter dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravnave
(23. 9. 2004).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Mojca Breznik, odvetnica iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Eurogradnje d.o.o., Robova cesta 6,
Vrhnika,
– Glasmik d.o.o., Cesta 25. junija 1g,
Nova Gorica,
– Primorje d.d., Vipavska cesta 3, Ajdovščina,
– Abanka Vipa d.d., Slovenska 58, Ljubljana,
– Evgen Sovan, Medvedje Brdo 34, Godovič, kot predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 23. 9. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2004
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St 7/2003
Os-29128/04
Drugi narok za preizkus terjatev v stečajnem postopku nad dolžnikom Nomine
R, proizvodno podjetje in storitve, d.o.o.
– v stečaju, Hrušica 4, Jesenice, bo dne
26. 11. 2004 ob 9. uri v sobi 113/I tega sodišča.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 20. 10. 2004
St 11/2004
Os-29129/04
To sodišče je pod opr. št. St 11/2004 z
dne 30. 9. 2004 potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom Benotrans javni prevoz
stvari v cestnem prometu, Beno Štefanič
s.p., Kettejeva 13, Maribor, in njegovimi
upniki, ki glasi:
Razred A – razred upnikov, ki se poplačajo v višini 20% od ugotovljene terjatve,
v roku enega leta z letno obrestno mero v
višini temeljne obrestne mere povečane za
0,5% (T + 0,5%) po pravnomočno potrjeni
prisilni poravnavi.
Razred B – razred upnikov, katerih se
položaj tudi po potrditvi prisilne poravnave
ne spremeni, zato gre za 100% poplačilo
teh terjatev.
V skladu s tretjim odstavkom 48. člena
ZPPSL se od dneva začetka postopka prisilne poravnave do poplačila terjatve upnikom
ne obrestujejo.
Pogoji prisilne poravnave ter odstotki in
roki poplačila terjatev za vsakega od razredov se nahajajo v načrtu ﬁnančne reorganizacije, ki jo je predložil dolžnik.
Seznam upnikov, katerih terjatve so ugotovljene z navedbo ugotovljenih in zmanjšanih zneskov njihovih terjatev se nahajajo v
sklepu o prisilni poravnavi.
Prisilna poravnava nad zgoraj navedenim dolžnikom je postala pravnomočna dne
12. 10. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 10. 2004
St 77/2004
Os-29130/04
I. To sodišče je s sklepom z opr. št.
St 77/2004 z dne 20. 10. 2004 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
Trgovina Deteljica, Hedvika Miglič s.p.,
Toledova 29, Ruše.
Davčna številka: 52269825.
Matična številka: 1507842.
Odslej ﬁrma glasi: Trgovina Deteljica,
Hedvika Miglič s.p., Toledova 29, Ruše, v
stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se določi
Dragica Razboršek, Finea Holding d.o.o.,
Vita Kraigherja 10, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajno maso.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
23. 2. 2005 ob 9. uri, soba št. 253/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tega sodišča dne 20. 10. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 10. 2004
St 6/2004
Os-29143/04
1. Stečajni postopek nad stečajnim
dolžnikom Nešić Aca s.p., Ferkova ulica

15, Maribor,šifra dejavnosti 55.400, matična številka: 1615823000, davčna številka
89891244 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.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh, po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
dolžnika izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 10. 2004
St 96/2004
Os-29144/04
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Mavrin Branko s.p., Ptujska 22, Maribor, matična številka: 5310379, šifra dejavnosti 1121 in davčna številka: 79018114
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.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh, po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
dolžnika izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 10. 2004
St 166/2003
Os-29145/04
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 166/2003, dne 21. 10. 2004, začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
Maju trgovsko in storitveno podjetje
d.o.o. Maribor, Smetanova 75, Maribor.
Šifra dejavnosti: 070.250, matična številka: 5689619, davčna številka: 54689503.
Odslej ﬁrma glasi: Maju trgovsko in storitveno podjetje d.o.o. – v stečaju, Smetanova
75, Maribor.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Gorazd Zemljarič, Fisk d.o.o., Gosposvetska 84, 2000 Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
20. 1. 2005, ob 9. uri, v sobi 220 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 21. 10.
2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 10. 2004
St 31/2004
Os-29146/04
To sodišče je na seji senata dne 22. 10.
2004 pod opr. št. St 31/2004 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Žbogar
Žarko, s.p., Kulturniški publicist, Mladica
5, Semič, matična številka 1752260, šifra
dejavnosti 92.400, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Žbogar Žarko, s.p., Kulturniški publicist,
Mladica 5, Semič, izbriše iz vpisnika samostojnih podjetnikov.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 22. 10. 2004
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St 193/2002
Os-29147/04
To sodišče je s sklepom St 193/2002
z dne 21. 10. 2004 zaključilo stečajni postopek, ki ga je sodišče vodilo zoper stečajno maso, dolžnika Ignis proizvodnja in
trženje d.o.o. – v stečaju, Dunajska 429,
Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 10. 2004

Izvršbe
In 02/00040
Os-27706/04
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Domžalah, opr. št. In 02/00040
z dne 4. 12. 2002, se opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
dvosobnega stanovanja št. 44/VIII, v objektu
SPB-1, element »A« na Ljubljanski cesti 72,
1230 Domžale, s skupno površino 57,08 m2,
ki je last dolžnika Trebovc Jožeta, Ljubljanska c. 72, Domžale, zaradi izterjave upnice
Posojilnice Bank Zila, r.z.o.j., Beljak, A 9500,
v višini 4,852.952 SIT.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 29. 9. 2004
In 02/00145
Os-27711/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 2. 12. 2000, opr. št. In 02/00145, je
bil dne 11. 2. 2004 opravljen v korist upnice
Adriatic Zavarovalna družba d.d. Koper, PE
Ljubljana, Dunajska 63, rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer
stanovanja št. 10, v IV. nadstropju levo (lega
št. 4), stanovanjske stavbe na naslovu Ljubljanska c. 83d v Domžalah, last dolžnika Zalokar Franca, Ljubljanska c. 83, Domžale.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 30. 9. 2004
In 2003/00416
Os-26885/04
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2003/00416
z dne 21. 10. 2003, ki je bil dne 20. 8.
2004 opravljen v korist upnice Vele Trgovska družba d.d., Ljubljanska cesta 64,
Domžale, proti dolžniku Stepanjanu Agopu,
Prodajalna As, Zlato polje 3e, Kranj, zaradi
izterjave 690.779 SIT s pp, rubež nepremičnine – dolžnikovega solastnega deleža
na nepremičnini, to je trisobnem stanovanju
št. 16, v 3. nadstropju v stanovanjskem objektu Zlato polje 3e, Kranj, ki stoji na parc.
št. 454/1, k.o. Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 3. 9. 2004
In 2004/00078
Os-26886/04
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2004/00078
z dne 30. 4. 2004, ki je bil dne 1. 6. 2004
opravljen v korist upnice Sparkassen Leasing, družbe za ﬁnanciranje d.o.o., Dunajska
63, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Zoran
Hartman iz Ljubljane, proti dolžnici Simoni
Valjavec, Planina 1/22, Kranj, zaradi izterjave 1,651.088 SIT s pp, rubež nepremičnine
– dolžničinega solastnega deleža na nepremičnini, to je enosobnem stanovanju št. 12,
v 3. nadstropju v stanovanjskem bloku Deteljica 7, Bistrica pri Tržiču, v izmeri 39,24 m2,
ki stoji na parc. št. 234, 235/1 in 236/2, vl.
št. 570, k.o. Bistrica.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 10. 8. 2004
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In 2004/00280
Os-19282/04
Pri rubežu na sklepu o izvršbi tega sodišča z dne 15. 2. 2002, opr. št. In 2001/01595,
je bil dne 18. 4. 2002 opravljen v korist
upnika Finance-Operativa d.o.o. Ljubljana, na stanovanju št. 301, v III. nadstropju
s kletno shrambo št. 301, v skupni izmeri
55,49 m2, v stanovanjski stavbi Brilejeva
12, Ljubljana, na parc. št. 131/12, iste k.o.,
last dolžnika Kočar Avgusta, Brilejeva 12,
Ljubljana, se zaznamuje sklep o izvršbi opr.
št. In 2004/00280 z dne 3. 3. 2004, izdan
na podlagi istega upnika zaradi izterjave
509.019 SIT.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 6. 2004

Oklici o skrbnikih in
razpravah
Ig 97/00637
Os-25250/04
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi upnice Mestne občine Maribor,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor, proti dolžniku Walter Wolf – Boutique d.o.o., Wolfova
4, Ljubljana, sedaj Seacrest Bermuda LTD,
226 Church street, Coopers Laybrand Building in Walter Wolf, Kanada, zaradi plačila
1,103.480,50 SIT s pp, dne 22. 7. 2004
sklenilo:
pravnemu nasledniku prvotnega dolžnika, Wolf Walterju, Kanada, se postavi začasni zastopnik, odvetnik Primož Kovač,
Ljubljanska 80, Domžale.
Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in
dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika (83. člen Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršilnem postopku).
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 22. 7. 2004
P 85/2003
Os-4775/04
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
opr. št. 85/2003 z dne 29. 1. 2004, petotoženi stranki Angelki Kalac, neznanega bivališča v ZDA, postavilo začasno zastopnico,
odvetnico Moniko Mavsar iz Kopra, Bernetičeva 18.
Začasna zastopnica je bila postavljena
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena ZPP, ki določa, da sodišče postavi
začasnega zastopnika, če je prebivališče
tožene stranke neznano, pa tožena stranka
nima pooblaščenca.
Začasna zastopnica bo petotoženo
stranko zastopala v postopku vse do takrat,
dokler stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 29. 1. 2004
P 317/99
Os-14548/04
Okrajno sodišče v Kranju je po 4. točki drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku, v pravdni zadevi tožeče stranke Tanje Vojnovič, C. 1. maja 63,
Kranj, proti toženi stranki Branislavu Vojnoviću, ki je v tujini, zaradi določitve preživni-
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ne, postavilo tožencu Branislavu Vojnoviću,
začasno zastopnico, odvetnico Mojco Polc
iz Kranja, prej imenovana začasna zastopnica odvetnica Irena Ahačič pa se razreši
dolžnosti začasne zastopnice. Začasna zastopnica bo zastopala toženca v postopku,
vse dokler toženec ali njegov pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 21. 5. 2004
P 283/2004
Os-26699/04
Okrožno sodišče v Krškem je v pravdni
zadevi tožeče stranke Marjane Lendaro, Žejno 13, Krška vas, ki jo zastopa odvetniška
družba Vidmar, Šribar in drugi iz Brežic, zoper toženo stranko Tuomi Hamma-Ali, Maistrova 8, Brežice, sedaj neznanega naslova,
zaradi razveze zakonske zveze sklenilo:
toženi stranki Tuomi Hamma-Ali, nazadnje stanujoči Maistrova 8, Brežice, sedaj
neznanega bivališča, se po drugem odstavku 82. člena Zakona o pravdnem postopku
postavi kot začasni zastopnik Zoran Dular,
odvetnik iz Krškega, CKŽ 83.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v postopku vse do takrat, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 29. 9. 2004
In 2001/00286
Os-26882/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Ireni Čretnik, v izvršilni zadevi upnice AA Lipa, Gostinstvo, turizem, trgovina
in storitve d.o.o., Celovška 264, Ljubljana,
ki jo zastopa odvetnik Tomaž Mihelčič iz
Ljubljane, zoper dolžnico Kolenović Senijo, Celovška 264, Ljubljana, zaradi izterjave
127.921 SIT s pp, dne 17. 9. 2004 sklenilo:
dolžnici Kolenović Seniji se na podlagi 5.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ),
postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Kenda Oražem Anko, Slovenska c.
55C, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 9. 2004
P 124/03
Os-27435/04
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke 1. Mire Koblar, Brezovica 45, Materija in 2. Neve Gunjač, Dolinska cesta 4, Koper, ki ju zastopa odvetnik
Dragan Sikirica iz Sežane, zoper toženo
stranko Josipa Godina, Brezovica 44, Materija, sedaj neznanega bivališča, zaradi izstavitve zemljiškoknjižne listine zaradi pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem
(pcto 350.000 SIT), po predlogu tožeče
stranke za postavitev začasnega zastopnika
toženi stranki, s sklepom z dne 5. 10. 2004,
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku toženi
stranki Josipu Godina, Brezovica 44, Materija, sedaj neznanega bivališča, postavilo
začasnega zastopnika, in sicer odvetnika
Dušana Železnika iz Sežane, Pod Sablanico
6, ki bo toženo stranko v tem postopku za-
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stopal 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 5. 10. 2004

Oklici dedičem
I D 696/03
Os-26883/04
Pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani je
v teku zapuščinski postopek po pok. Batak
Angeli, roj. Opeka, hčeri Jožefa, roj. 25. 10.
1921, umrli 2. 10. 2003, nazadnje stanujoči
Šišenska c. 21, Ljubljana, državljanki Republike Slovenije.
Kot zakonita dedinja po pok. pride v
poštev tudi njena nečakinja Sylvia Carolina
Vamplin, roj. 26. 12. 1975, ki se nahaja neznano kje.
Na podlagi določila 206. člena ZD sodišče poziva Sylvio Carolino Vamplin oziroma
njene morebitne pravne naslednike, da v
roku enega leta od objave tega oklica priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 9. 2004
I D 57/2004
Os-26884/04
Pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani je v
teku zapuščinski postopek po pok. Andolšek
Ljudmili, roj. Flere, roj. 22. 9. 1927, umrli 18.
12. 2003, nazadnje stanujoči Na Brezno 33,
Brezovica pri Ljubljani, državljanki Republike Slovenije. Kot upravičenec do dedovanja
na podlagi zakona pride v poštev tudi njen
sin Andolšek Gregor, roj. 5. 12. 1973, ki je
na naslovu stalnega prebivališča Na Brezno 33, Brezovica pri Ljubljani, pogrešan od
avgusta 2002.
Na podlagi določila 206. člena Zakona
o dedovanju sodišče poziva Andolšek Gregorja oziroma njegove morebitne pravne
naslednike, da v roku enega leta od objave tega oklica priglasi svoje pravice do
zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 9. 2004

Oklici pogrešanih
N 18/2004
Os-28589/04
Dolinar Frančišek, rojen 2. 12. 1903, nazadnje stanujoč Radomerje 60, se pogreša
od leta 1975.
Predlagatelj je Jožef Žinko, Zgornji Kamenščak 12, skrbnik pa Franc Žinko, Ljutomer, Užiška 1.
Priglasitveni rok je 3 mesece.
Za imenovanega se uvaja postopek za
razglasitev za mrtvega, ter se poziva pogrešanec, da se javi, kakor vsakdo, ki o
njem kaj ve, da to sporoči sodišču, skrbniku
ali predlagatelju. Po poteku tega roka se bo
odločilo o predlogu.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 13. 10. 2004
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N 3/2004
Os-26493/04
V nepravdnem postopku Okrajnega
sodišča v Mariboru, opr. št. N 3/2004, po
predlogu predlagateljice Gertrud Oberdorfer, stan. Rudolf str. 77/a, Graz, Avstrija, ki jo
zastopa odv. Samo Kolnik, za razglasitev za
mrtvega Heinricha Wolfganga Buedefeldta,
roj. 26. 1. 1909, nazadnje stan. Gosposka
6, Maribor, ki bi naj bil meseca maja 1945
aretiran skupaj s svojima bratoma Erichom
in Felixom s strani partizanskih enot oziroma
OZNE in domnevno ustreljen v Zaporih mariborskega sodišča, vsa iskanja po Rdečem
križu in drugih organih so bila neuspešna,
poziva pogrešanega, da se javi sodišču ali
predlagateljici oziroma njenemu pooblaščencu ali skrbniku CSD Maribor, oziroma
da kdorkoli sporoči kaj o njegovem življenju
ali morebitnem bivališču, v 3 mesecih po
objavi tega oklica, sicer bo sodišče pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 9. 2004
N 9/2004
Os-27434/04
Pred tukajšnjim sodiščem teče postopek
o razglasitvi Vincencije Slabe, roj. Babizh,
roj. 22. 1. 1854, nazadnje stanujoče Dolenji
Logatec 165, Logatec, za mrtvo.
Vincencijo Slabe se poziva, da se v roku
treh mesecev od objave tega oklica oglasi
pri tukajšnjem sodišču, vse ostale, ki kaj
vedo o njenem življenju, pa se poziva, da v
roku treh mesecev to sporočijo sodišču. Po
preteku navedenega roka bo sodišče pogrešano Vincencijo Slabe razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 27. 9. 2004

Sodni register,
vpisi po ZGD
Ustanovitve
LJUBLJANA
Rg-26149/04
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2004/08087 z dne 27. 9.
2004 pod št. vložka 1/40406/00 vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2010658
Firma: BMTC poslovno, menedžersko
in tehnično svetovanje, d.o.o.
Skrajšana ﬁrma: BMTC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ulica bratov Kotar 5, 1236
TRZIN
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: GAZVODA BORIS, Ulica
bratov Kotar 5, 1236 TRZIN, osnovni vložek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop
9. 9. 2004.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor GAZVODA BORIS, Ulica Bratov Kotar
5, 1236 TRZIN, imenovanje: 9. 9. 2004.
Dejavnost: 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili, vpis 27. 9. 2004; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili, vpis
27. 9. 2004; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili, vpis 27. 9. 2004; 50200

Vzdrževanje in popravila motornih vozil, vpis
27. 9. 2004; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila, vpis 27. 9. 2004; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, vpis 27. 9. 2004; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila, vpis
27. 9. 2004; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo, vpis 27. 9.
2004; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis 27. 9. 2004;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis 27. 9. 2004;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles, vpis 27. 9. 2004; 51110 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis 27. 9. 2004;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij, vpis 27. 9. 2004;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala, vpis 27. 9. 2004; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal, vpis 27. 9. 2004; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in naprav, drugih kovinskih
izdelkov, vpis 27. 9. 2004; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov, vpis 27. 9. 2004; 51170
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis 27. 9. 2004; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo drugih
določenih izdelkov, vpis 27. 9. 2004; 51540
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje, vpis 27. 9. 2004; 51810 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji, vpis 27. 9.
2004; 51840 Trgovina na debelo z računalniško opremo, vpis 27. 9. 2004; 51850 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo,
vpis 27. 9. 2004; 51860 Trgovina na debelo
z elektronskimi deli in opremo, vpis 27. 9.
2004; 51870 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo, vpis 27. 9. 2004; 51880 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem, vpis 27. 9. 2004; 51900
Druga trgovina na debelo, vpis 27. 9. 2004;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d. n, vpis 27. 9. 2004;
60240 Cestni tovorni promet, vpis 27. 9.
2004; 63110 Prekladanje, vpis 27. 9. 2004;
63120 Skladiščenje, vpis 27. 9. 2004; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij, vpis
27. 9. 2004; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami, vpis 27. 9. 2004; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis 27. 9.
2004; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi, vpis 27. 9. 2004;
71100 Dajanje avtomobilov v najem, vpis
27. 9. 2004; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem, vpis 27. 9. 2004; 71220
Dajanje ladij v najem, vpis 27. 9. 2004;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem, vpis 27. 9. 2004; 72100
Svetovanje o računalniških napravah, vpis
27. 9. 2004; 72220 Oskrba z računalniškimi
programi in svetovanje, vpis 27. 9. 2004;
72300 Obdelava podatkov, vpis 27. 9. 2004;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav,
vpis 27. 9. 2004; 72600 Druge računalniške
dejavnosti, vpis 27. 9. 2004; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja, vpis 27. 9. 2004; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije, vpis 27. 9. 2004; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja, vpis
27. 9. 2004; 74140 Podjetniško in poslovno
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svetovanje, vpis 27. 9. 2004; 74150 Dejavnost holdingov, vpis 27. 9. 2004; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje, vpis
27. 9. 2004; 74300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje, vpis 27. 9. 2004; 74400 Oglaševanje, vpis 27. 9. 2004; 74600 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje, vpis 27. 9. 2004;
74820 Pakiranje, vpis 27. 9. 2004; 74851
Prevajanje, vpis 27. 9. 2004; 74852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje, vpis 27. 9.
2004; 74853 Druga splošna tajniška opravila, vpis 27. 9. 2004; 74871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov, vpis 27. 9. 2004;
74872 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis 27. 9. 2004; 74873 Druge poslovne
dejavnosti, d. n, vpis 27. 9. 2004.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 1594/2004
Rg-27702/04
To sodišče je na predlog družbenika za
prenehanje družbe po skrajšanjem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo
objaviti sklep:
družba Mediatrans, Transportno podjetje d.o.o. Šempeter v Savinjski dolini,
Hmeljarska ulica 7, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne
23. 9. 2004.
Premoženje družbe ostane družbeniku
Zagoričnik Alojzu, Hmeljarska ulica 7, Šempeter v Savinjski dolini, ki prevzame obveznost plačila morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 30. 9. 2004
Srg 1670/2004
Rg-28588/04
To sodišče je na predlog družbenika za
prenehanje družbe po skrajšanjem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo
objaviti sklep:
družba Fim, Žnuderl & druž. svetovalno in trgovsko podjetje d.n.o., Celje,
pod Lipami 38, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 12. 10.
2004.
Premoženje družbe ostane družbenikoma Žnuderl Faniju in Žnuderl Mateju, oba
Zagajškova ulica 6, Celje, ki prevzameta
obveznost plačila morebitnih obveznosti
družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 10. 2004
Srg 1108/2004
Rg-26703/04
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Raudaschl Nautic – Navtično
turistično podjetje, d.o.o. Piran, Bolniška
1, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno
št. 1/3310/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 12. 7.
2004.
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Družbenik Raudaschl Hubert, stanujoč
Ried 155, St. Wolfgang am See, Avstrija,
izjavlja, da so poplačane vse obveznosti
družbe, da družba ne zaposluje delavcev
in zato ni neurejenih delovnih razmerij in da
prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po poplačilu vseh obveznosti ter izbrisa
družbe iz sodnega registra se premoženje,
pravice in obveznosti družbe prenesejo na
družbenika.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 30. 9. 2004
Srg 982/2004
Rg-28061/04
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba RO.LA.Viezzoli & Co., proizvodnja, gradbeništvo, trgovina in storitve d.n.o., Ferrarska 14, 6000 Koper, ki je
vpisana pri tem sodišču, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
22. 6. 2004.
Družbenika Roberto Verch in Laila Viezzoli, oba iz Trsta, Via delle Campanelle
148, Italija, izjavljata, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da družba ni imela zaposlenih delavcev in da prevzameta obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se razdeli med družbenika, in sicer
na vsakega do ene polovice, tako kot izhaja
iz sklepov družbenikov z dne 22. 6. 2004.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 11. 10. 2004
Srg 1292/2004
Rg-28179/04
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Marving, trgovina in poslovno
svetovanje – Marsič Vinko, k.d., Gračišče
3/c, 6272 Slovensko Gračišče, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št. 1/5996/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 31. 8. 2004.
Družbenika Vinko Marsič in Nataša Marsič, oba iz Slovenskega Gračišča, Gračišče
3/c, izjavljata, da so poplačane vse obveznosti družbe, da so urejena vsa razmerja z
delavci in da prevzameta obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se razdeli med družbenika tako, da
vsak prejme polovico premoženja.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 10. 2004
Srg 1331/2004
Rg-28180/04
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba S.E.T., podjetje za posredovanje, turistične in ekonomsko organizacij-
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ske storitve d.o.o., Kolodvorska 2, 6000
Koper, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/1433/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
30. 9. 2004.
Družbenika Svetlana Truglas in Egon
Truglas, oba iz Kopra, Župančičeva ulica
25, izjavljata, da so poplačane vse obveznosti družbe, da so urejena vsa razmerja z
delavci in da prevzameta obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se razdeli med družbenika sorazmerno z deležem v družbi.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 11. 10. 2004
Srg 1417/2004
Rg-26832/04
Družba E-Ajda, Stanonik in družbenik,
gostinstvo, d.n.o. Škofja Loka, s sedežem
Reteče 78, Škofja Loka, vpisana na reg.
vl. št. 1/06032/00, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzameta
Stanonik Brane in Stanonik Jerica, oba Reteče 78, Škofja Loka.
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 30. 9. 2004
Srg 1411/2004
Rg-26835/04
Družba MBM, Podjetje za tehnološke,
organizacijske in ekonomske storitve,
d.o.o., s sedežem Reteče 89, Škofja Loka,
vpisana na reg. vl. št. 1/06929/00, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Stepančič Breda, Reteče 89, Škofja Loka.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 30. 9. 2004
Srg 1430/2004
Rg-26838/04
Družba GFC, gorenjski ﬁnančni center d.o.o., s sedežem Koroška cesta 31,
Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/06115/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Gašperlin Skodlar Francka, Britof 82, Kranj.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 30. 9. 2004
Srg 1121/2004
Rg-28204/04
Družba AB Center, marketing, trgovna,
gostinstvo in turizem, d.o.o., Radovljica,
s sedežem Kranjska 13, Radovljica, vpisana na reg. vl. št. 1/00805/00, preneha po
skrajšanem postopku.
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Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzameta
Horjak Franc, Pot ilegalcev 7, Ljubljana in
Horjan Franci, Selanov trg 7, Ljubljana.
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 14. 10. 2004
Srg 1517/2004
Rg-28205/04
Družba Bio Nova Texiterm, trgovsko
podjetje d.o.o., s sedežem Prosvetna 3A,
Jesenice, vpisana na reg. vl. št. 1/07257/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Baloh Marko, Moste 15, Žirovnica.
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 12. 10. 2004
Srg 05259/2004
Rg-20057/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družba Consultatio,
ﬁnančno in investicijsko svetovanje d.o.o.,
Preloge 10, Ljubljana - Šmartno, ki jo zastopa notarka Nataša Erjavec iz Ljubljane,
Tržaška cesta 2, objavlja sklep:
družba Consultatio, ﬁnančno in investicijsko svetovanje d.o.o., Preloge 10,
Ljubljana - Šmartno, reg. št. vl. 1/03991/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanovitelja z dne 18. 6. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Kuharič Borut, Dermontova
13, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep ustanovitelja 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 Kranju
dne 12. 7. 2004
Srg 07588/2004
Rg-27672/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Peklaj in
Groznik, Storitve in trgovina, d.n.o., Lesno
Brdo 47, Vrhnika, objavlja sklep:
družba Peklaj in Groznik, Storitve in
trgovina, d.n.o., Lesno Brdo 47, Vrhnika,
reg. št. vl. 1/25946/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
30. 8. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Groznik Janez, Lesno
Brdo 47, Vrhnika in Peklaj Jaki, Drenov Grič
145, Vrhnika, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
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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 30. 9. 2004
Srg 06293/2004

Rg-27689/04

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Selection,
Tržne komunikacije, d.o.o., Brezovica, Log,
Ob cesti 3, objavlja sklep:
Selection, Tržne komunikacije, d.o.o.,
Brezovica, Log, Ob cesti 3, reg. št. vl.
1/35347/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 17. 6. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Novak Marjan in Sbil
Novak Irena, Brezovica, Log, Ob cesti 3,
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 30. 9. 2004
Srg 07336/2004

Rg-27692/04

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Lukič in drugi,
podjetje za trgovino, gostinstvo in turizem,
zastopanje, posredovanje, servis, uvoz in
izvoz, d.n.o., Ljubljana, Kraška ul. 21, objavlja sklep:
Lukič in drugi, podjetje za trgovino, gostinstvo in turizem, zastopanje,
posredovanje, servis, uvoz in izvoz,
d.n.o., Ljubljana, Kraška ul 21, reg. št.
vl. 1/18574/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 15. 10.
2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Fedja Zlobec in Štefanija
Lukič Zlobec, oba Kraška ul. 21, 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 30. 9. 2004

Srg 07172/2004

Rg-27695/04

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Lukan & Co.,
družba za storitve in trgovino d.n.o. Kamnik,
Kamniška cesta 55, objavlja sklep:
Lukan & Co., družba za storitve in
trgovino d.n.o., Kamnik, Kamniška cesta 55, reg. št. vl. 1/25755/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 2. 8. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Milan in Tomaž Lukan,
Kamnik, Kamniška cesta 55, 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 30. 9. 2004
Srg 05250/2004

Rg-27696/04

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Kolizej, družba
za upravljanje, d.o.o., Ljubljana, Gosposvetska cesta 13, objavlja sklep:
Kolizej, družba za upravljanje, d.o.o.,
Ljubljana, Gosposvetska cesta 13, reg.
št. vl. 1/38926/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 27. 5.
2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Prevent Invest, inženiring in
investicije, d.o.o., Ljubljana, Poljanski nasip
6, ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 9. 2004
Srg 07173/2004

Rg-27697/04

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Balog in
družbeniki, Družba za prevozniške storitve,
d.n.o., Trbovlje, Cesta Tončke Čeč 24, objavlja sklep:
Balog in družbeniki, Družba za prevozniške storitve, d.n.o., Trbovlje, Cesta
Tončke Čeč 24, reg. št. vl. 1/20214/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 8. 7. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
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Družabnika sta Balog Ivan in Janez, Trbovlje, Cesta Tončke Čeč 24, 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 30. 9. 2004
Srg 06514/2004

Rg-27698/04

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Evra, družba za
trgovino in poslovne storitve d.o.o., Ljubljana, Cesta v Mestni log 58 f, objavlja sklep:
Evra, družba za trgovino in poslovne
storitve d.o.o. Ljubljana, Cesta v Mestni
log 58 f, reg. št. vl. 1/30530/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 22. 7 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Papič Bojan, Tolmin, Klavže
7, ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 9. 2004
Srg 06984/2004

Rg-28208/04

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe NIT, export-import d.o.o., Srednje Gameljne 5, Ljubljana-Šmartno, objavlja sklep:
družba NIT, export-import, d.o.o., Srednje Gameljne 5, Ljubljana - Šmartno, reg.
št. vl. 1/03827/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 9. 8.
2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Kump Magda, Pražakova
ulica 18, Ljubljana, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
Zoper sklep družbenice 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 11. 10. 2004
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Srg 07081/2004
Rg-28209/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Černe in drugi,
gostinstvo, trgovina, vzdrževanje, d.n.o.,
Ljubljana, Kovinarska 11, objavlja sklep:
družba Černe in drugi, gostinstvo, trgovina, vzdrževanje, d.n.o., Ljubljana,
Kovinarska 11, reg. št. vl. 1/13895/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 7. 7. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Černe Andreja in Čene
Stašo, oba Kovinarska 11, Ljubljana, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenikov 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 11. 10. 2004
Srg 06080/2003
Rg-29299/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče po okrožni sodnici Gorše Mušič
Heleni na predlog družbe Heser, proizvodno
in servisno podjetje, d.o.o., VII. ulica 35, Radomlje, ki jo zastopa odvetnica Zupančič Ila
iz Ljubljane, Hacquetova 8, za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Heser, d.o.o.,
Radomlje, VII. ulica 35, Radomlje, objavlja
sklep:
družba Heser, proizvodno in servisno
podjetje, d.o.o., VII. ulica 35, Radomlje,
reg. št. vl. 1/20826/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
19. 8. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Herga Alojz, Homec, VII.
ulica 35, Radomlje, z ustanovitvenim kapitalom 104,493.365 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 104,493.365 SIT prenese
v celoti na ustanovitelja Herga Alojza.
Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 11. 2003
Srg 965/2004
Rg-27983/04
Družba Rogalo d.n.o. Vončina & Vončina, Trgovsko storitveno podjetje Cerkno,
Platiševa 29, Cerkno, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št.
1-3362-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z dne 8.
10. 2004.
Ustanovitelja in družbenika družbe sta
Vončina Uroš in Vončina Anka, oba Beblerjeva ulica 10, Idrija, ki prevzemata obvez-
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nost 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 12. 10. 2004
Srg 926/2004
Rg-28216/04
Družba Ekos, Ekonomske storitve
d.o.o. Nova Gorica, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št.
1-600-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z dne
30. 9. 2004.
Ustanovitelja družbe sta Mlakar Adrijana, Ulica bratov Hvalič 46, Nova Gorica
in Mlakar Marijan, Kidričeva ulica 28, Nova
Gorica, 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 12. 10. 2004
Srg 611/2004
Rg-28221/04
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje
o skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega
registra družbe Avtohiša Dana, prodaja vozil, d.o.o., Novo mesto, Adamičeva ulica 12,
objavlja sklep:
družba Avtohiša Dana, prodaja vozil,
d.o.o., Novo mesto, Adamičeva ulica 12,
vpisana na reg. vl. št. 1-359/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 11. 10. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljici sta Danijela Zupan in Alenka Zupan, obe Novo mesto, Adamičeva ulica
12 A, z ustanovitvenim kapitalom 2,102.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 2,102.000
SIT in preostalo premoženje v celoti prenese na Danijelo Zupan in Alenko Zupan, v sorazmerju z njunima poslovnima deležema.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 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 13. 10. 2004
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Srg 612/2004
Rg-28222/04
Okrožno sodišče v Novem mestu kot
registrsko sodišče na predlog za prenehanje o skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Loba, proizvodnja,
trgovina in storitve Trebnje d.o.o., Trebnje,
Gorenja Nemška vas 18, objavlja sklep:
družba Loba, proizvodnja, trgovina
in storitve Trebnje d.o.o., Trebnje, Gorenja Nemška vas 18, vpisana na reg.
vl. št. 1-3152/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 11.
10. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Alojzij Čeh, Trebnje, Gorenja Nemška vas 18, z ustanovitvenim
kapitalom 3,000.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 3,000.000
SIT in preostalo premoženje v celoti prenese na Alojzija čeha.
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 13. 10. 2004
Srg 75/2004
Rg-12309/04
Družba Pagat, proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o., Koroška
cesta 2, Ravne na Koroškem, reg. št.
vl. 1/3693/00, katere družbenica je Metka
Černjak, po sklepu družbenice z dne 18. 2.
2004 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Metka Černjak iz Pameč 101, Slovenj Gradec.
Zoper sklep lahko družbenica, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 3. 5. 2004

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Društvo študentov biologije, Večna pot
111, Ljubljana, štampiljko z zemljevidom
Evrope z žarkom presvetljen mikroskop s
Slovenijo. Ob krogu je napis Societas studiosorum Biologiae Universitatis Labacensis
- Društvo študentov biologije in Ljubljana
Slovenija. gnv-169725

Priglasitveni list
Bizjak Ivanka s.p., Medvedova 26,
Kamnik,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 15-0195/94, izdan dne 29.4.1994.
gnt-169952

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Jerič Elizabeta, Neratova ulica 6, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-5592/98,
izdan dne 4.5.1998. gng-169540
Kupčič Beno, Ul. heroja Lacka
5,
Ptuj,
obrtno
dovoljenje,
št.
070145/2592/01-52/2002 - reprezentativno.
gnd-169543
Srdoč Kristjan, Razgledna pot 14,
Ankaran - Ankarano, priglasitveni list,
opravilna št. 17/03-2936/01, izdan dne
19.11.2001 in 6.5. 2002. gnm-169713
Vajngerl Zlatko, Staneta Severja 18,
Maribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-2660/94, izdan dne 21.12.1994.
gng-169690
Valič Frančiška, Bukovica 1, Ribnica,
priglasitveni list, opravilna št. 46-0006/94,
izdan dne 7.1.1994. gnw-169974

Potne listine
Arnuš Suzana Lara, Dolič 42, Destrnik,
potni list, št. P00721281, izdala UE Ptuj.
gni-169363
Bambič Jože, Vnajnarje 26, Ljubljana,
potni list, št. P00919003. gny-169572
Beković
Dragan,
Vrazova
ulica
56, Maribor, potni list, št. P00049460.
gne-169467
Biček Andrej, Meniška vas 73,
Dolenjske Toplice, potni list, št. P00148989.
gnf-169941
Biček Rok, Meniška vas 73, Dolenjske
Toplice, potni list, št. P00357810.
gnc-169944
Dejković Sunčica, Partizanska 21,
Maribor, potni list, št. P01018600.
gnd-169797
Fabjan Rajko, Kačiče, Pared 26, Divača,
potni list, št. P00608533. gnb-169345
Frančeškin Andrej, Ul. Zapučke 26,
Vrtojba, Šempeter pri Gorici, potni list,
št. P00541823, izdala UE Nova Gorica.
gnj-169387
Furlanič Petra, Partizanska 8B, Koper
- Capodistria, potni list, št. P00902373.
gnc-169919
Gorišek Marta, Trojane 13, Trojane, potni
list, št. P00350644. gnt-169727
Gorše Biček Erna, Meniška vas 73,
Dolenjske Toplice, potni list, št. P00149483.
gnz-169946
Harb Dejan, Markovičeva 15, Maribor,
potni list, št. P00072880. gnk-169386
Kalember Brigita, Daimlerstr. 27,
Stuttgart, potni list, št. P00787476.
gnx-169585
Kelvišar Matic, Cesta na Golico 15,
Jesenice, potni list, št. P00825191.
gnc-169819
Kerčmar
Kristjan,
Kuštanovci
8,
Mačkovci, potni list, št. P00246716, izdala
UE Murska Sobota. gnc-169394
Korošec Dejan, Poljče 34, Radovljica,
potni list, št. P00773594. gnh-169664
Korošec Dušan, Jenkova ul. 5, Celje,
potni list, št. P00234394. gnn-169933
Kovačič Gordana, Plate 12, Ljubljana,
potni list, št. P00861295. gno-169782
Kulović Edin, Opekarna 28, Trbovlje,
potni list, št. P00676714. gnv-169375
Mahkovec Anton, Ziherlova 41A,
Ljubljana, potni list, št. P00872437.
gnn-169458
Makarovič Matej, Kunaverjeva 8,
Ljubljana, potni list, št. P00016638.
gnv-169950

Mašinović Semir, Tomšičeva 70 D,
Jesenice, potni list, št. P00911936.
gnj-169612
Miuc Maksimiljan, Industrijska ulica
16, Ruše, potni list, št. P00073144.
gnm-169809
Mozetič Aleš, Trdinova pot 2/a, Metlika,
potni list, št. P00742332, izdala UE Metlika.
gnf-169366
Mukeljić Elvir, Na jami 4, Ljubljana, potni
list, št. P00126271. gnu-169926
Omanović Haris, Bobenčkova 6,
Ljubljana, potni list, št. P00695408.
gng-169665
Polman Franjo, Košaški dol 49,
Maribor, maloobmejno prepustnico, št. AH
000013769. gnl-169385
Prah Mirko, Vrbanska cesta 99, Kamnica,
potni list, št. P00218212. gno-169432
Radobuljac Veronika, Preska 32,
Grosuplje, potni list, št. P00519253.
gni-169413
Rahne Ludvik, V Radno 37, Brezovica
pri Ljubljani, potni list, št. P00692565.
gno-169607
Ravnihar Doroteja, Janka Puclja 1, Kranj,
potni list, št. P00384821. gnw-169799
Rozina Roman, Mali Kal 1, Šentvid
pri Stični, potni list, št. P00151207.
gnl-169510
Rupnik Aleksandra, Godovič 135,
Godovič, potni list, št. P00120725.
gnn-169908
Rupnik Igor, Godovič 135, Godovič, potni
list, št. P00150899. gnm-169909
Sever Eva, Paričjak 2B, Radenci, potni
list, št. P00724101. gny-169472
Sever Mateja, Trubarjeva cesta 41A,
Ljubljana, potni list, št. P00597067.
gnm-169634
Škrijelj Ibrahim, Ljubljanska ulica
80, Domžale, potni list, št. P00501382.
gni-169763
Terzer Igor, II. prekomorske brigade
33F, Koper - Capodistria, maloobmejno
prepustnico, št. AI 108407. gnw-169628
Uremović Željko, V. Vlahoviča 69, Maribor,
potni list, št. P00378805. gnw-169749
Vesenjak Jože, Teplyjevo naselje
18, Maribor, potni list, št. P00051707.
gnt-169902
Vidmar Bogomir, Omahnova 10,
Ljubljana, potni list, št. P00280944.
gnj-169537
Vrečar Edi, Cankarjeva 80, Nova Gorica,
potni list, št. P00843506. gnx-169773
Zebec Ivan, Podmilščakova ulica
20, Ljubljana, potni list, št. P00950087.
gnt-169602

Osebne izkaznice
Abram Uroš, Dolnja prekopa 2B,
Kostanjevica na Krki, osebno izkaznico, št.
001192839. gne-169817
Adam Bernard, Celovška cesta 123,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000176000.
gng-169640
Anderle Žan, Pot v Konjsko 11,
Vojnik, osebno izkaznico, št. 000914619.
gnz-169821
Auguštin Snežana, Steklarska ulica 20,
Rogatec, osebno izkaznico, št. 001499722.
gnj-169462
Auguštin Tihomir, Steklarska ulica 20,
Rogatec, osebno izkaznico, št. 001220279.
gnk-169461
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Bah Kristina, Trnovlje pri Socki 25, Nova
Cerkev, osebno izkaznico, št. 001253999.
gnp-169656
Barešić Alen, Meža 155, Dravograd, osebno
izkaznico, št. 001801558. gns-169653
Benčina
Janez,
Polje
17,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
001077645. gng-169740
Benet Cvetka, Podkoren 53, Kranjska
Gora, osebno izkaznico, št. 01409573.
gny-169922
Besquet Peter Patrick, Dolenje jezero
35, Cerknica, osebno izkaznico, št.
001831820. gnu-169851
Biček Andrej, Meniška vas 73, Dolenjske
Toplice, osebno izkaznico, št. 001586423.
gng-169940
Biček Rok, Meniška vas 73, Dolenjske
Toplice, osebno izkaznico, št. 001785136.
gnd-169943
Blaško Jasmina, Tureli 41, Renče,
osebno
izkaznico,
št.
001593966.
gnz-169771
Bobnar Rado, Polje, Cesta XVIII/24,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
000809328. gnr-169929
Borovac Milan, Zadobrovška cesta 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001293340.
gns-169753
Božič Alojzij, Apnenik pri Velikem
Trnu 10, Krško, osebno izkaznico, št.
000618840. gnb-169720
Bren Alenka, Vogelna 8, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000867329.
gnq-169855
Brumec Neja, Čadrem 6, Oplotnica,
osebno
izkaznico,
št.
001670866.
gnl-169535
Bulajić Divnica, Prušnikova ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001147098.
gnf-169716
Burnik Mateja, Litijska cesta 299,
Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
000240948. gnd-169693
Butolen Kristijan, Prelasko 16, Buče,
osebno
izkaznico,
št.
001720250.
gnk-169611
Celin Maja, Kuteževo 4/b, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000735058.
gnb-169970
Cerar Marta, Cesta 24. junija 66,
Ljubljana-Črnuče, osebno izkaznico, št.
000808178. gnz-169971
Cilenšek Marcel, Rakovlje 52, Braslovče,
osebno
izkaznico,
št.
001445496.
gnn-169483
Cobl Miran, Smetanova 68, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001767514.
gnv-169800
Češnovar Luka, Novo polje, Cesta
XVII/2, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico,
št. 001711940. gnp-169606
Čonč Jožica, Dobriša vas 42/a,
Petrovče, osebno izkaznico, št. 000801475.
gnn-169783
Demirović Selvir, Voduškova 40,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001152233.
gnk-169961
Dermastia
Alenčica
Tanja,
Lambergarjeva ulica 8, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000780905. gne-169417
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Dešman Zvonimir, Črtomirova ulica 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001831397.
gnd-169718
Dobnikar Tomaž, Medvedova 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000308661.
gny-169897
Dolenec Bojan, Groharjevo naselje
47, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
000208869. gno-169582
Dolinar Janez, Bratov Učakar 32,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001055953.
gnd-169743
Dolničar Angela, Trg prekomorskih
brigad 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000234393. gnp-169731
Donaj Jakob, Gajevci 22, Gorišnica,
osebno
izkaznico,
št.
000801902.
gnk-169911
Dravinec Rozalija, Vojkova ulica 17,
Celje, osebno izkaznico, št. 001367632.
gnc-169794
Drev Marta, Prelska 2, Velenje, osebno
izkaznico, št. 000077019. gnt-169427
Drinovec Milena, Brezje pri Dobrovi 40,
Dobrova, osebno izkaznico, št. 000307239.
gnw-169949
Drlink Dejan, Pahorjeva 28, Koper
- Capodistria, osebno izkaznico, št.
001586437, izdala UE Koper. gnb-169370
Drnovšek Sara, Na livadi 11, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
000342775.
gnp-169306
Erčulj David, Klemenova 118, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001649148.
gnt-169527
Erčulj Frane, Klemenova 118, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000993512.
gns-169528
Erčulj Karmen, Klemenova 118,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001649149.
gnr-169529
Fabjan Rajko, Kačiče, Pared 26,
Divača, osebno izkaznico, št. 001419630.
gnc-169344
Fajt Alojz, Rimska ploščad 2, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
000572492.
gns-169478
Felc Matej, Preglov trg 1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000529786.
gne-169442
Finžgar Elfrida Marija, Marjeta 30,
Marjeta na Dravskem polju, osebno
izkaznico, št. 000545966. gnj-169937
Gabrijelčič Jelka, Cesta v zgornji log
109, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000917967. gnf-169441
Gačnik Katarina, Ribniška 10, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001086822.
gni-169488
Gašperič Stanko, Sp. Rečica 73,
Rečica ob Savinji, osebno izkaznico, št.
001467195. gne-169492
Gaube Matevž, Finžgarjeva ulica 4,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001063704.
gnx-169823
Gaube Suzana, Finžgarjeva ulica 4,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000379266.
gny-169822
Gojznik
Anton,
Gotovlje
157/b,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001322513.
gnm-169934
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Golob Aleš, Muhareb 1, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št.
000569660.
gni-169613
Golob Štefan, Lovrenška cesta 9,
Kidričevo, osebno izkaznico, št. 000535524.
gns-169778
Grabovac Tatjana, Zoletova ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000335777.
gnj-169337
Gregorič Kristjan, Dekani 233, Dekani,
osebno
izkaznico,
št.
000206514.
gnv-169475
Gričar Mitja, Jakčeva ulica 5, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001694202.
gnd-169768
Gvardjančič Vladimira, Padešičeva
9, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
000524121. gnf-169766
Horvat Franc, Gaberje, Spodnja ulica
46, Lendava - Lendva, osebno izkaznico,
št. 001532478. gnq-169630
Hostnik
Dušan,
Ljubljanska
81,
Rače, osebno izkaznico, št. 000693471.
gng-169465
Hozjan Rosalinda, Titova 62, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 001602737,izdala UE
Jesenice. gnd-169368
Hrabrič Pavla, Goce Delčeva 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000333459.
gnu-169776
Hribar Velikonja Jesenka, Vipavska
cesta 98, Nova Gorica, osebno izkaznico,
št. 001510475. gnq-169480
Hriberšek Kristina, Dvor 10, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 000896857.
gnm-169959
Hronek Jožef, Pestike 4B, Zavrč, osebno
izkaznico, št. 001034130. gne-169917
Hrustić Ševala, Obrežje 80, Radeče,
osebno
izkaznico,
št.
000630193.
gnm-169659
Ilić Anđelko, Grintovec 26, Višnja Gora,
osebno izkaznico, št. 001597872, izdala
UE Grosuplje. gnu-169501
Ilić Marko, Ulica heroja Šlandra 25,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000383023.
gni-169838
Jager Jože, Belokranjska 25, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000505997.
gnb-169845
Jamšek Turkovic Renata, Pšatnik 10,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
000440608. gns-169953
Janežič Ciril, Zgornje Vodale 11,
Tržišče, osebno izkaznico, št. 000322507.
gnj-169512
Janković Jure, Vinterca 55, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 000998570, izdala
UE Grosuplje. gns-169503
Jelačič Dragica, Brdce 18, Dol pri
Hrastniku, osebno izkaznico, št. 001525444.
gnd-169618
Jerebič Klavdija, Pot v zeleni gaj 27/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000918081.
gnw-169824
Jerman Ana, Marija Reka 2, Prebold,
osebno
izkaznico,
št.
001015674.
gnd-169493
Jurkovič Bronislava, Cerkvena 3,
Tržič, osebno izkaznico, št. 000102163.
gnf-169791
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Jurkovič Tatjana, Roje 18, Šentjernej,
osebno
izkaznico,
št.
000778365.
gnb-169620
Juvan Denis, Prvomajska 4, Litija,
osebno
izkaznico,
št.
001192811.
gnk-169736
Kaligaro Monika, Kersnikova cesta 13,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001262663.
gnm-169334
Kamnikar Barbara, Ravno brdo 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001822769.
gny-169347
Kastelic Darko, Gabrje 48, Dobrova,
osebno
izkaznico,
št.
000839356.
gnf-169691
Kavčič Marjeta, Kraigherjeva ulica 20,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000350018.
gnt-169477
Kavšek Anica, Grm 1, Šentvid pri
Stični, osebno izkaznico, št. 000706178.
gnu-169976
Kelenc Jasna, Srednja Bistrica 3,
Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št.
001645802. gnn-169808
Kelenc Jožef, Stojnci 6, Markovci,
osebno
izkaznico,
št.
001187528.
gne-169392
Kernc Silva, Lukovec 14, Boštanj,
osebno
izkaznico,
št.
001803248.
gnm-169409
Klančnik Kristijan, Sitarjevška cesta 49,
Litija, osebno izkaznico, št. 000357390.
gng-169590
Klemenčič Mitja, Glinškova ploščad 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001538558.
gne-169892
Klobovs Marija, Kidričeva 30, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001008681.
gnh-169389
Knez Simona, Badovinčeva ulica 2,
Laško, osebno izkaznico, št. 000523285.
gnp-169756
Kobal Štrukelj Doroteja, Grajska cesta
4, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001390339. gnr-169429
Koler Zvone, Tovarniška 12I, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
001704412.
gnq-169305
Kolšek Marija, Podgora 31, Šmartno
ob Paki, osebno izkaznico, št. 001448550.
gnh-169789
König Matija, Murova 21, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 001520921, izdala
UE Jesenice. gnn-169358
Kopinšek Simona, Donačka gora 6/b,
Rogatec, osebno izkaznico, št. 000188996.
gnp-169781
Koprivc Nataša, Stara Gora 6A,
Mirna, osebno izkaznico, št. 000168241.
gnx-169398
Koprivnikar Roman, Senožeti 35, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 001024109.
gnz-169571
Korenko Darko, Vrbje 80, Žalec, osebno
izkaznico, št. 000311759. gnz-169646
Koršič Igor Ignac, Cesta 27. Aprila 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000079380.
gng-169340
Kosednar Andrej, Satahovci 16, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001280389,
izdala UE Murska Sobota. gnm-169359

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Kosi David, Limbuška 12, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000829543.
gnp-169406
Kosić Klaudija, Bresterniška grba
77, Bresternica, osebno izkaznico, št.
001800087. gnd-169643
Košir Jure, Tomačevo 37, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001182649.
gne-169567
Kovač Robert, Dolga vas, Glavna ulica
65, Lendava - Lendva, osebno izkaznico,
št. 000677030. gnf-169616
Kovačič Jože, Šuštarjeva 3, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 000304988, izdala
UE Trbovlje. gng-169365
Kožar Marija, Šentjur na polju 23, Loka
pri Zidanem Mostu, osebno izkaznico, št.
001780987. gnc-169719
Kramberger Miroslav, Štrekljeva 35,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001325710.
gnk-169936
Krampač Marija, Cesta 24. junija 78,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001563956,
izdala UE Ljubljana. gnt-169502
Kravina Zlata, Na Jelovcu 4, Bresternica,
osebno
izkaznico,
št.
001554539.
gnb-169495
Krpić Matilda, Žibertova 28, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000607815.
gnd-169893
Kržman Vladimir, Goriška 1, Celje,
osebno izkaznico, št. 366473. gnl-169935
Kučan
Neža,
Prušnikova
27,
Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št.
000547269. gnj-169637
Kudeljnjak Darko, Nova pot 6,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 001391872. gnw-169349
Kukovič Jože, Ulica 21. aprila16, Spodnji
Duplek, osebno izkaznico, št. 001413921.
gnx-169798
Kuzma Danijela, Puževci 31, Bodonci,
osebno
izkaznico,
št.
000995304.
gng-169615
Leber Marija, Okrog 24, Ponikva, osebno
izkaznico, št. 001228241. gnc-169519
Lendero Nika, Stantetova 15, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
001026256.
gne-169642
Lesjak Aleksander, Pongrac 101/c,
Griže, osebno izkaznico, št. 001313756.
gnj-169812
Levstek Rok, Travnik 57, Loški
Potok, osebno izkaznico, št. 001490672.
gnp-169506
Likar Mihaela, Neubergerjeva 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000094912.
gnw-169849
Lončar Terezija, Potrčeva 12, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000301809.
gnr-169904
Lukić Levski Daniela, Slomškova
30, Grosuplje, osebno izkaznico, št.
001105559. gnp-169906
Lukovnjak Marjan, Črešnjevci 195,
Gornja Radgona, osebno izkaznico, št.
001607654, izdala UE Gornja Radgona.
gnp-169356
Mahkovec Anton, Ziherlova 41A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000550423.
gnm-169459

Majerhold Tomaž, Privoz 7A, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000064449.
gnw-169424
Majeršič Emil, Roževnica 32, Tržič,
osebno
izkaznico,
št.
000853413.
gng-169790
Makovec Polona, Majcni 23, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
001289430.
gnc-169644
Margan Predrag, Konca vas 22, Stara
Cerkev, osebno izkaznico, št. 000807301.
gns-169428
Marinček Klotilda, Ptujska 1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000456382.
gnx-169723
Marinček Luka, Jelovškova ulica 5,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 001396537.
gnw-169524
Marinček Matejka, Jelovškova ulica 5,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 000417908.
gnv-169525
Markovič Majda, Poljanski nasip 32,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000128345.
gnx-169573
Martini Keber Milena, Ulica Molniške
čete 17, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001156739. gnq-169730
Mastnak Elizabeta, Vojkovo nabrežje
31A, Koper, osebno izkaznico, št.
001695152. gnx-169473
Meden Ahac, Cankarjeva 50, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000557537.
gno-169632
Meglič Janja, Lesno Brdo 61, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
000845159.
gnx-169748
Melihen Eva, Cesta Kokrškega odreda
19, Križe, osebno izkaznico, št. 001368618.
gnr-169804
Merčun Cvetka, Veselovo nabrežje 9,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 000886044.
gnf-169491
Merdanović Enita, Vodenska cesta 45,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000260701.
gnx-169498
Mervič Bernard, Mašera Spasičeva 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000463715.
gnd-169593
Mlekuž Valter, Mala vas 83, Bovec,
osebno izkaznico, št. 000470840, izdala
UE Tolmin. gnh-169364
Mlinar Kovačič Tea, Rožanska 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000085329.
gnh-169764
Mrljak Bernarda, Tomšičeva 17/a,
Idrija, osebno izkaznico, št. 001406388.
gnl-169785
Mukeljić Elvir, Na jami 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000712801.
gnv-169925
Nabets Magdelena, Novi svet 16, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000408890.
gni-169438
Namestnik Martin, Lucijin breg 15,
Kamnica, osebno izkaznico, št. 000396908.
gnh-169814
Nemanič Borut, Butoraj 9A, Črnomelj,
osebno
izkaznico,
št.
001189857.
gnz-169521
Nemeš Jožef, Abramova 10, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001324113.
gnj-169587
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Obrez Preskar Breda, Pod Lipami 16,
Celje, osebno izkaznico, št. 001296931.
gnd-169468
Ojsteršek Angela, Cesta XIV. divizije 13,
Štore, osebno izkaznico, št. 001655059.
gnf-169466
Okorn Igor, Orle 6, Škoﬂjica, osebno
izkaznico, št. 001313857. gns-169803
Palatinus Marija Majda, Pot v dolino 3C,
Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
001821801. gns-169353
Papič Simon, Ulica Janeza Puharja 9,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000563124.
gnh-169564
Pavlič Albert, Staro sejmišče 5,
Šentjernej,
osebno
izkaznico,
št.
001245695, izdala UE Novo mesto.
gnk-169361
Pavlič Aljaž, Staro sejmišče 5, Šentjernej,
osebno izkaznico, št. 001250340, izdala
UE Novo mesto. gnv-169350
Pavlič Katja, Staro sejmišče 5, Šentjernej,
osebno izkaznico, št. 001250418, izdala
UE Novo mesto. gnu-169351
Pavlič Lovro, Cilenškova 29, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001615379.
gnh-169589
Pavlič
Matevž,
Staro
sejmišče
5, Šentjernej, osebno izkaznico, št.
001250391, izdala UE Novo mesto.
gnj-169362
Pavlič Mojca, Staro sejmišče 5,
Šentjernej,
osebno
izkaznico,
št.
001250305, izdala UE Novo mesto.
gnl-169360
Pavlič Nataša, Cilenškova 29, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001776076.
gni-169588
Pavlović
Ljubomir,
Ulica
bratov
Vošnjakov 4, Celje, osebno izkaznico, št.
000180447. gnl-169910
Pečnik Leja, Loka pri Žusmu 82, Loka pri
Žusmu, osebno izkaznico, št. 001633768.
gni-169788
Pečnik Stanislava, Gotska 9, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000422929.
gnz-169671
Pejanović Matej, Dolnje Mraševo
15, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001278696. gng-169765
Pejić Branko, Dobrava 34, Izola Isola, osebno izkaznico, št. 000324194.
gnb-169770
Perša Jožef, Vrtna 2, Murska Sobota,
osebno
izkaznico,
št.
000908138.
gnc-169769
Petek Ana Marija, Verpete 2, Frankolovo,
osebno
izkaznico,
št.
001221548.
gnr-169604
Peternel Franc, Mariborska cesta 76A,
Celje, osebno izkaznico, št. 000413895.
gnd-169518
Pintarić Zlatko, Dekani 191, Dekani,
osebno
izkaznico,
št.
001046982.
gnr-169629
Plesničar Patricija, Ozeljan 13A,
Šempas, osebno izkaznico, št. 001491224.
gnt-169777
Polajžer Darinka, Jenkova 22, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000917950.
gnp-169381
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Poljanc Franc, Polje pri Tržišču 18,
Krmelj, osebno izkaznico, št. 001454876.
gnk-169636
Praznic Igor, Gradišče na Kozjaku 3,
Ožbalt, osebno izkaznico, št. 000803735.
gno-169657
Premrl Božidar Franc, Resljeva 36,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000918721.
gnl-169960
Pucko
Stanislava,
Žipeča
vas
1/a, Cerklje ob Krki, osebno izkaznico, št.
001063710. gnq-169605
Rakar
Nina,
Adamičeva
cesta
3/a, Grosuplje, osebno izkaznico, št.
001291805. gnr-169579
Rakar
Žak,
Adamičeva
cesta
3/a, Grosuplje, osebno izkaznico, št.
000888521. gnq-169580
Repec Melita, Cesta v Njiverce 12,
Kidričevo, osebno izkaznico, št. 000763746.
gne-169517
Ribolica Nerina, Barbana 7/a, Dobrovo
v Brdih, osebno izkaznico, št. 000803096.
gnm-169384
Robič Rudolf, Cesta proletarskih
brigad 65, Maribor, osebno izkaznico, št.
000506709. gnj-169662
Rogina
Jure,
Pokopališka
15A,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001286552.
gnm-169534
Rojko Cvetka, Lendavska 23/b, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001120299,
izdala UE Murska Sobota. gnx-169373
Ropas Goran, Loke 17, Tabor, osebno
izkaznico, št. 001657728. gnf-169516
Roudi Karl, Cvetkova 35, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000706747.
gnu-169476
Rožič Tatjana, Javornik 43, Ravne
na Koroškem, osebno izkaznico, št.
001091974. gnf-169391
Rožmarin Aleš, Muretinci 2, Gorišnica,
osebno
izkaznico,
št.
001322352.
gnx-169923
Rudolf Mesarič Jana, Ulica borca
Petra 30, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000281579. gnn-169962
Rus Rado, Andreaševa 10, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000429753.
gnl-169610
Rutar Goran, Žabče 1, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 001534469. gne-169767
Rutar Irena, Glagoljaška 1C, Koper,
osebno
izkaznico,
št.
000221438.
gnz-169621
Rutar Mattia, Glagoljaška 1C, Koper,
osebno
izkaznico,
št.
001598332.
gny-169622
Salokar Aleš, Belica 7/a, Polhov
Gradec, osebno izkaznico, št. 001813918.
gnr-169979
Schein
Hedvika,
Hribarjeva
10,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 000072923.
gnj-169487
Sendić Sabina, Kapele 25A, Kapele,
osebno
izkaznico,
št.
001777262.
gnv-169625
Skočir Petra, Na livadi 3, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 001731201. gng-169840
Smerkolj Vesna, Samova 31, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000612473.
gnu-169726
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Sonjak Vinko, Trg 29, Prevalje, osebno
izkaznico, št. 001067985. gnz-169446
Starbek Štefan, Hubadova ulica 12,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000214969.
gnd-169793
Stopajnik Simon, Stari trg 261/a, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001310093.
gnu-169401
Strah Stanka, Plitvica 32, Apače, osebno
izkaznico, št. 001708592. gnw-169624
Strnad Nataša, Plitvički Vrh 37, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001729796,
izdala UE Gornja Radgona. gnt-169352
Stupan Jožef, Uskoška ulica 37, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
001608615. gne-169367
Suhagrllaj Arben, Smrekarjeva 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001613607.
gnm-169584
Svetec Slavica, Šalovci 159, Šalovci,
osebno izkaznico, št. 001099141, izdala UE
Murska Sobota. gno-169382
Šmalcelj Petra, Srednje gamelje 38A,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
000262930. gnw-169649
Šturm Stanislava, Ulica 1. maja 2B,
Postojna, osebno izkaznico, št. 001474677.
gny-169772
Šulc Tina, Rozmanova ulica 2, Krško,
osebno
izkaznico,
št.
001796025.
gnr-169404
Teršek Antonija, Partizanska cesta 37,
Dol pri Hrastniku, osebno izkaznico, št.
000865831. gnq-169355
Terzer Igor, II. prekomorske brigade 33F,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
000736685. gnu-169626
Tominc Ludovik, Poljana 13, Prevalje,
osebno
izkaznico,
št.
001085516.
gnd-169818
Tomše Marija, Nova vas 9/a, Jesenice
na Dolenjskem, osebno izkaznico, št.
000974984. gnb-169795
Tomšič
Stanislava,
Nanoška
9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000110904.
gnh-169964
Tory Živa, Privoz 6A, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000467521. gng-169515
Tovornik Franc, Završe pri Dobjem 6,
Dobje pri Planini, osebno izkaznico, št.
000148918. gnr-169779
Tratnik Mitja, Šaleška 19, Velenje, osebno
izkaznico, št. 001366846. gnb-169420
Trošt Darjan, Vojkova 42, Vipava, osebno
izkaznico, št. 001427869. gni-169388
Trstenjak Faranc, Šalovci 30, Središče
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 000555201.
gnw-169474
Turel Jure, Brezina 4, Brežice, osebno
izkaznico, št. 001726307. gnf-169966
Umnik Leonida, Tovarniška cesta 9,
Zreče, osebno izkaznico, št. 000319447.
gni-169463
Valant Janez, Fabianijeva 19, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001749624.
gne-169617
Velikonja Kristina, Vipavska cesta
98, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001676791. gnp-169481
Velikonja Matjaž, Vipavska cesta
98, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001676782. gno-169482
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Vencelj Tatjana, Brilejeva ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001048515.
gnk-169411
Vengušt Tatjana, Ul. Dušana Kvedra 28,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 001165574.
gnh-169339
Vesenjak Jože, Teplyjevo naselje 18,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000780438.
gnu-169901
Vičič Leopold, Šmartinska cesta 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001612997.
gnf-169891
Vidmar Bogomir, Omahnova 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001118375.
gno-169536
Vikić Vjekoslav, Cesta na Markovec 1/c,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
001109168. gng-169390
Vinčec Danijel, Montinjan 10, Marezige,
osebno izkaznico, št. 000254503, izdala
UE Koper. gnc-169369
Vindišar Pavel, Novo polje, Cesta III/
3B, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
000748141. gnh-169539
Virant Stanislav, Pod goro 4A, Krško,
osebno
izkaznico,
št.
001257674.
gnb-169820
Vižintin Žiga, Ob Beli 1, Vipava, osebno
izkaznico, št. 001052939. gnj-169437
Vodeb Mitja, Belska cesta 44, Preddvor,
osebno
izkaznico,
št.
001789411.
gno-169732
Vodopivec Roman, Gašperšičeva 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001709019.
gnb-169470
Vrbek Marija, Bezgovica 1, Pristava pri
Mestinju, osebno izkaznico, št. 001278429.
gnd-169918
Zajc Jasmina, Žimarice 54, Sodražica,
osebno
izkaznico,
št.
000998362.
gnw-169774
Zajec Marija, Kuzmičeva 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000362574.
gnc-169594
Zakrajšek Franci, Nova Vas 74, Nova
Vas, osebno izkaznico, št. 000180051.
gnr-169479
Zalokar Agata, Podpeč nad marofom
16, Planina pri Sevnici, osebno izkaznico,
št. 000573422. gnn-169658
Zavšek Jožef, Vrhe 41, Teharje, osebno
izkaznico, št. 000183822. gnt-169652
Zevnik Ljudmila, Zadobrška 27,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
000449556. gnc-169469
Zobec Peter, Rakitnica 31, Dolenja
vas, osebno izkaznico, št. 000367428.
gnk-169586
Zor Barbara, Gradnikova 77, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
000725720.
gnb-169395
Zorman Doris, Ulica Ane Ziherlove 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001723927.
gnq-169930
Zupančič Polona, Cesta na Log 33,
Notranje Gorice, osebno izkaznico, št.
001178446. gny-169872
Žižek Mihaela, Hotiza , Ložič 21,
Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št.
001267002. gny-169647
Žohar Robert, Kamnikarjeva ulica 7,
Škoﬂjica, osebno izkaznico, št. 000810633.
gnn-169508

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Žunič Stanislav, Gornja Paka 2,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 000932113.
gng-169915
Žuželj Majda, Gasilska ulica 3A, Selnica
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 001263941.
gnk-169486

Vozniška dovoljenja
Adam Bernard, Celovška cesta 123,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2087861, reg. št. 174219, izdala UE
Ljubljana. gnh-169639
Ali Hebip, Kvedrova ulica 4, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1635724, izdala UE Ptuj. gnu-169826
Anderle Slavica, Pot v Kojsko 11,
Vojnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1363284, reg. št. 21439. gnr-169379
Arh Roman, Bergantova ulica 6, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 002058100, reg. št. 38439, izdala UE
Domžale. gny-169951
Avsec Diana, Vinareber 66, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 44017, izdala UE
Novo mesto. gns-169553
Babič Tina, Sadež 17, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
4039, izdala UE Črnomelj. gnb-169645
Bandelj Mirko, Ulica bratov Učakar 80,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1995339, reg. št. 133537, izdala UE
Ljubljana. gnv-169500
Belej Tomaž, Reka 6/b, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1449820.
gnf-169816
Benčič Lina, Sared 28, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
1594. gnk-169561
Berlan Borut, Lobček 42, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
981344, reg. št. 17090, izdala UE Grosuplje.
gnx-169973
Besquet Peter Patrick, Dolenje jezero
35, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1253684, reg. št. 8566, izdala
UE Cerknica. gnt-169852
Biček Andrej, Meniška vas 73, Dolenjske
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 17571, izdala UE Novo mesto.
gne-169942
Biček Rok, Meniška vas 73, Dolenjske
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1698703, reg. št. 40074,
izdala UE Novo mesto. gnb-169945
Borovac Milan, Zadobrovška cesta
14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S1613731, reg. št.
257085. gnt-169752
Božič Robert, Cankarjeva 81, Senovo,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
16316. gnt-169627
Brecelj Venceslav, Žapuže 112,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BCFGH, reg. št. 4799, izdala UE
Ajdovščina. gnk-169761
Brumnik Robert, Depala vas 18,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1633113, reg. št. 38771. gni-169538

Bulajić Divnica, Prušnikova ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S543647, reg. št. 172507. gng-169715
Cankar Jaka, Perovo 12A, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S2012685, reg. št. 29843, izdala
UE Grosuplje. gnh-169689
Ceglar Nada, Magajnova ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1918757, reg. št. 261948, izdala UE
Ljubljana. gnt-169802
Cimeša Nebojša, Gubčeva ulica 8,
Krško, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 21805. gnk-169786
Cočev Miha, Gortanov trg 10, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. SI 56996, reg. št. 47936.
gno-169332
Čebohin Nadja, Gradnikove brigade
33, Nova Gorica, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, reg. št. 7883, izdala UE Nova
Gorica. gnc-169669
Čonč Jožica, Dobriša vas 42/a, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
001905366, izdala UE Žalec. gnp-169806
Dermastia
Alenčica
Tanja,
Lambergarjeva ulica 8, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S1064190, reg. št.
57211. gnf-169416
Dernovšek Anton, Zaplana 38, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGFH, reg. št. 9739, izdala UE Vrhnika.
gnn-169583
Dešman Zvonimir, Črtomirova ulica 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1871611, reg. št. 71618.
gne-169717
Devetak Kokalj Marija, Kajuhova
1B, Izola - Isola, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 9131, izdala UE Izola.
gnw-169549
Doberšek Bogomil, Na okopih 2/c, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1702729. gnm-169759
Dobovšek Darja, Ljubljanska 29,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1549313, reg. št. 23494, izdala UE
Kamnik. gns-169603
Dolenec Bojan, Groharjevo naselje
47, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, reg. št. 12237, izdala UE Škofja
Loka. gnp-169581
Domadenik Sebastjan, Cankarjeva ulica
13, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1515262, reg. št. 45776. gnn-169787
Drobnić Ivanka, Želimeljska cesta
40, Škoﬂjica, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S2089227, reg. št.
130975. gnw-169724
Đorem Verica, Čičare 5, Kranjska Gora,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 114/2004. gnu-169676
Fartelj Boris, Novo polje, Cesta XXIII/
3B, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1942996, reg. št.
59408, izdala UE Ljubljana. gnx-169873
Fillies Mark, Beblerjev trg 13r,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1025483, reg. št. 206534, izdala UE
Ljubljana. gnz-169896
Fornazarič Viljem, Vogrsko 127, Volčja
Draga, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
reg. št. 43894, izdala UE Nova Gorica.
gns-169453
Gačnik Katarina, Ribniška 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S496202,
reg. št. 71797. gnh-169489
Gagič Ilija, Trčova 262, 2229 Malečnik,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGHF, št. S 1937747, reg. št. 40915, izdala
UE Maribor. gnu-169801
Genorijo Aleksander, Spodnja Draga
25, Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. S 1173969, reg. št. 19984,
izdala UE Grosuplje. gne-169742
Godec Tomaž, Golišče 90, Kresnice,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S1782587, izdala UE Litija. gnu-169526
Gorišek Marta, Trojane 13, Trojane,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000121871, reg. št. 6142, izdala UE
Domžale. gnr-169729
Gorše Biček Erna, Meniška vas 73,
Dolenjske Toplice, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 18612, izdala UE Novo
mesto. gny-169947
Gregorinčič Žiga, Ulica bratov Učakar
80, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. a
do 50km/h BGH, št. S1986946, reg. št.
1986946. gnx-169523
Gričar Anton, Bognarjeva pot 84,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/H BGH, št. S 1776101, reg. št.
259197, izdala UE Ljubljana. gnz-169746
Gruden Vesna, Vrtnarija 1/d, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
201988, izdala UE Vrhnika. gny-169722
Habič Barbara, Trubarjeva cesta 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1707939, reg. št. 186650, izdala UE
Ljubljana. gnx-169898
Hamler Marjan, Črešnjevci 62A,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
ABCFGH, reg. št. 3288, izdala UE Gornja
Radgona. gnu-169551
Hanzakova Veronika, Cesta padlih
aktivistov NOV 7, Rogaška Slatina,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S1726317, reg. št. 21886, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnk-169336
Hlade Ervin, Bezena 17, Ruše, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7777, izdala
UE Ruše. m-1618
Hočevar Danica, Frankolovska 17,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 8549, reg. št. 93055. gno-169932
Horvat Robert, Pečarovci 19, Mačkovci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 29689.
gnt-169327
Horvat Urška, Ul. 5. prekomorske 6,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1635714, izdala UE Ptuj. gny-169322
Hribar Velikonja Jesenka, Vipavska
cesta 98, Nova Gorica, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, reg. št. 47645, izdala UE Nova
Gorica. gnp-169681
Hronek Jožef, Pestike 4B, Zavrč,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št.
30546, izdala UE Ptuj. gnv-169850
Ilić Marko, Ulica heroja Šlandra 25,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1544630, reg. št. 120954, izdala UE
Maribor. gnh-169839
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Ivančič Jernej, Škapinova 3, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
44067. gnc-169419
Janežič Ciril, Zgornje Vodale 11, Tržišče,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BCGHE, reg. št. 6050, izdala UE Sevnica.
gnk-169511
Jovanovič Zora, Muratova 5, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 11264. gnw-169324
Juvan Denis, Prvomajska 4, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. ABEGH, št.
S1942152. gnl-169735
Kalan Viktorija, Krivec 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
133968, reg. št. 165008, izdala UE
Ljubljana. gnm-169734
Kališnik Marija Helena, Ul. Simona
Jenka 1, Domžale, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S1591635, reg. št. 33210.
gno-169507
Kamnikar Barbara, Ravno brdo 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2097235, reg. št. 270307, izdala UE
Ljubljana. gnx-169348
Kastelic Darko, Gabrje 48, Dobrova,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 1992535, reg. št. 241787, izdala UE
Ljubljana. gne-169692
Kastelic Tanja, Dob pri Šentvidu 1,
Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S1415196, reg. št. 22603, izdala
UE Grosuplje. gnp-169531
Kavćič Nataša, Partizanska 49,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1543622, reg. št. 20896,
izdala UE Slovenska Bistrica. m-1630
Kavšek Anica, Grm 1, Šentvid pri Stični,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BFGH, št. S 2023490, reg. št. 5380, izdala
UE Grosuplje. gnt-169977
Kelenc Jasna, Srednja Bistrica 3,
Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGH, reg. št. 16772,
izdala UE Lendava. gnl-169810
Kenda Danijela, Dvor 8, Bovec,
vozniško dovoljenje, št. S 1380652, izdala
UE Tolmin. gnw-169674
Kočar Barbara, Pot ob Rovščici 8,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1393337, reg. št. 35131. gnt-169377
Koenig Matija, Murova 21, Jesenice,
vozniško dovoljenje, št. S1642632, izdala
UE Jesenice. gnq-169430
Korelec Anže, Trnje 8, Velika
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001914694, izdala UE Trebnje.
gno-169532
Košir Jure, Tomačevo 37, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. AGH Avtomatik,
št. S1869673, reg. št. 262846. gnf-169566
Košir Tatjana, Trubarjeva 55A, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1561939, reg. št. 45432. gns-169378
Košti Simon, Sladki vrh 17/a, Sladki
Vrh, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
001891848, reg. št. 11960. m-1639
Kovačevič Roko, Škofjeloška 90,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1027520, reg. št. 45251. gnr-169329
Krajnc Nenad, Ulica 5. prekomorske
brigade 11, Ptuj, vozniško dovoljenje,

Stran

7443

kat. BGH, št. S 1495220, izdala UE Ptuj.
gnb-169670
Kramberger Miroslav, Štrekljeva ulica
35, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 88356, izdala UE
Maribor. gni-169913
Kravina Zlata, Na Jelovcu 4, Bresternica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S916912,
reg. št. 65008. gnc-169494
Kuder Bojan, Tržaška cesta 277,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2033457, reg. št. 180127, izdala UE
Ljubljana. gnw-169599
Kulović Edin, Opekarna 28, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGHC, reg. št.
12091, izdala UE Trbovlje. gnu-169376
Kuzma Danijela, Puževci 31, Bodonci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 33553.
gnm-169559
Leban Katarina Tina, Hudovernikova
ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S1710284, reg. št. 242988.
gnx-169598
Lenar Jurij, Proletarska ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1719226, reg. št. 257956, izdala UE
Ljubljana. gni-169738
Lendero Nika, Stantetova 15, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1557943, reg. št. 26739, izdala UE Velenje.
gnf-169641
Lesnik Branka, Ljubljanska 9C, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
26332, izdala UE Kamnik. gnh-169939
Lorber Peter, Zg. sveča 15A, Stoperce,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1938403, izdala UE Ptuj. gnq-169330
Ložar Robert, Študljanska cesta 75,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGHF,
št. S000024301, reg. št. 24301, izdala UE
Domžale. gnr-169354
Malgaj Herman, Levec 38, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S001330264, reg. št. 27216, izdala UE
Žalec. gnp-169456
Marčan Radovan, Gregoriči 20A,
Pobegi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 0053751, reg. št. 47526. gnn-169333
Markovič Vilko, Strahinj 54, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1437646, reg. št. 53785, izdala UE Kranj.
gni-169513
Martinčič matjaž, Tenetiše 26, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S1880414, izdala UE Litija. gno-169457
Martini Keber Milena, Ulica Molniške
čete 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1076955, reg. št. 210969, izdala
UE Ljubljana. gns-169728
Meglič Janja, Lesno Brdo 61,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 4702, izdala UE
Vrhnika. gny-169747
Merčun Cvetka, Veselovo nabrežje 9,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S001748819, reg. št.
21063, izdala UE Domžale. gng-169490
Mesarič Slavko, Gornja Bistrica 195A,
Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 16541, izdala UE Lendava.
gny-169397
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Mihelič Miha, Pod Rebrom 20, Bohinjska
Bistrica, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 114/2004.
gnc-169844
Milovanovič Dejan, Ulica bratov Učakar
104, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S1065205, reg. št. 184925.
gnz-169396
Miuc Maksimiljan, Industrijska ulica 16,
Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGHC, št.
S001210685, reg. št. 773. gnk-169811
Modic Jurij, Na Palcah 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 43969,
reg. št. 119190, izdala UE Ljubljana.
gnb-169745
Mohorko Tomi, Šarhova ulica 49,
Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1308707, reg. št. 15291, izdala UE
Slovenska Bistrica. m-1614
Mujčić Enes, Clevelandska ulica 49,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S1612832, reg. št.
184919. gne-169346
Mužan Matej, Izletniška 42, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1536800, reg. št. 28387. gns-169678
Nemanič Borut, Butoraj 9A, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9615, izdala UE Črnomelj. gnb-169520
Oprešnik Kristijan, Malgajeva cesta 6,
Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 18171, izdala UE Ravne
na Koroškem. gnl-169560
Oražem Luka, Cesta v Pečale 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S2083792, reg. št.
268240. gnd-169343
Paj Franc, Zbelovo 26, Loče pri
Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 645. gng-169815
Pavletič Mateja, Mostje 76, Lendava
- Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 14747. gnu-169805
Pavlica Egon, Tabor 11, Dornberk,
vozniško dovoljenje, kat. ABGHF, reg.
št. 40564, izdala UE Nova Gorica.
gnb-169695
Perme Anica, Sp. Slivnica 104,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. ABFG,
št. S1731856, reg. št. 805, izdala UE
Grosuplje. gnl-169635
Pernat Jure, Sp. Rečica 17, Rečica ob
Savinji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10486, izdala UE Mozirje. gnx-169402
Petek Urška, Zgornja Kostrivnica 30,
Podplat, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 16206, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnw-169574
Petrovič Martin, Pacinje 19A, Dornava,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
573086, izdala UE Ptuj. gnj-169562
Plesničar Patricija, Ozeljan 13 A,
Šempas, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 46305, izdala UE Nova Gorica.
gnq-169680
Poberaj Denis, Brkinska ulica 12, Izola
- Isola, vozniško dovoljenje, št. S 499334,
reg. št. 3759. gnl-169310
Podgoršek Vili, Hudinja 63, Vitanje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 7885, izdala UE Slovenske konjice.
gnv-169600
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Polajžer Darinka, Jenkova 22, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S304861,
reg. št. 61606. gnq-169380
Poljšak Marjetka, Vrtovče 25, Branik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, A-50/km/h,
št. S 1844684, reg. št. 17054, izdala UE
Ajdovščina. gnw-169399
Polutnik Damjana, Vegova 12/a, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1136620, reg. št. 47621. gnz-169721
Požeg Boris, Prušnikova ulica 54,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1368385, reg. št. 149403. gno-169557
Praunseis Mira, Sele 47, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 8428, izdala UE
Slovenj Gradec. gnb-169320
Pregelj Elizabeta, Bizeljska cesta 82,
Bizeljsko, vozniško dovoljenje, reg. št.
2265. gno-169807
Pregl Tomaž, Zaprice 3, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S1466397,
reg. št. 22716, izdala UE Kamnik.
gnw-169924
Prijatelj Karolina - Ivana, Vrbanska
cesta 12A, Maribor, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S496364, reg. št. 8389.
gno-169407
Pšunder Drago, Šolska ulica 1, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S874562, reg. št. 71846. gnn-169408
Pucko Stanislav, Župeča vas 1A, Cerklje
ob Krki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 14913, izdala UE Brežice. gnz-169421
Rahne Ludvik, V Radno 37, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S925346, reg. št. 112840. gnn-169608
Rakar Nina, Adamičeva cesta 3/a,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1199938, reg. št. 13571, izdala UE
Grosuplje. gns-169578
Rančigaj Marija, Gomilsko 10A,
Gomilsko, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S1005590, izdala UE Žalec.
gnd-169418
Ravnik Mojca, Zgoša 55, Begunje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S1941571, reg. št. 27264.
gnr-169554
Robič Rudolf, Cesta proletarskih brigad
65, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 718843, reg. št. 51694,
izdala UE Maribor. gnp-169660
Rogina
Jure,
Pokopališka
15A,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S2059148, reg. št. 41367.
gnn-169533
Rot Alexander, Malija 75, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
10136, izdala UE Izola. gnv-169700
Rožič Sara, Ojstro 6B, Trbovlje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11126, izdala
UE Piran. gny-169447
Rožič Tatjana, Javornik 43, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 7524, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnx-169323
Rožmarin Aleš, Muretinci 2, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S1457820, izdala UE Ptuj. gny-169847
Rudolf Mesarič Jana, Ulica borca Petra
30, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A

do 50km/h BGH, št. S1825945, reg. št.
232861. gnm-169963
Ržek Ijan, Krožna pot 8, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
6313, izdala UE Postojna. gnt-169702
Sabolič Danijel, Hrvatini 156, Ankaran
- Ankarano, vozniško dovoljenje, št.
S990127, reg. št. 27911. gnd-169843
Seršen Milan, Skokova ulica 8, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1909045, reg. št. 25874, izdala UE Kranj.
gnq-169555
Sitar Božidar, Pristava 28A, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1724103, reg. št. 13391. gnz-169321
Slomić Ibro, Ižanska cesta 428,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S1265967, reg. št. 217545.
gnm-169309
Stanić Alen, Železniki na plavžu 14,
Železniki, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BCGH, št. S1954841, reg. št. 28068,
izdala UE Škofja Loka. gnc-169969
Stanoev Robert, Zavrelno 24, Bovec,
vozniško dovoljenje, št. S1055000, izdala
UE Tolmin. gnv-169325
Starbek Štefan, Hubadova ulica
12, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDEGH, št. S 001457382, reg. št.
21018, izdala UE Domžale. gne-169792
Starič Mojca, Rudija Papeža 34, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1347852, reg. št. 51234, izdala UE Kranj.
gni-169542
Subotič Jožeﬁna, Valjavčeva 11, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
504724, reg. št. 21383. gnq-169755
Šabeder Karmen, Zgornji Duplek 106,
Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S 1766066, reg. št.
116444, izdala UE Maribor. gnc-169619
Šauperl Janja, Zg. Ščavnica 75, Sv.Ana
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S1940223, reg. št. 13681.
gnp-169331
Šavli Božidar, Ravne 7, Pobegi, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGHC, št.
S1554564, reg. št. 9826, izdala UE Koper.
gnx-169698
Šimek Mateja, Prešernova ulica 7,
Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001336929, reg. št. 22295. m-1635
Škrbec David, Ul. Slavka Gruma 26,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S1388862, reg. št. 35215,
izdala UE Novo mesto. gnu-169326
Štern Simon, Kovačičeva 1B, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S2121586, reg. št. 59631. gnn-169558
Štraus Anton, Nasipna 96, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S578079, reg. št. 9761. gnv-169400
Šulc Tina, Rozmanova ulica 2, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
16521. gns-169403
Švarc Igor, Ožbalt 54, Ožbalt, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, reg.
št. 12262, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnh-169614
Švent Boltežar, Tržaška cesta 39,
Postojna, vozniško dovoljenje, reg. št.
6174, izdala UE Postojna. gns-169703
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Terglav Branko, Zoisova 5, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S736356,
reg. št. 27188. gnx-169552
Tomše Marija, Nova vas 9/a, Jesenice
na Dolenjskem, vozniško dovoljenje, št.
13978. gnz-169796
Tomšič Franc, Kapalniška pot 13,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, št. S 1795902, reg. št. 94549,
izdala UE Ljubljana. gnz-169921
Tomšič Jan Aleksander, Perovo 16/b,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1509507, reg. št. 23226, izdala UE
Kamnik. gnf-169741
Turel Jure, Brezina 4, Brežice, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1601181, reg.
št. 18452, izdala UE Brežice. gne-169967
Urbič Milan, Grogova 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1766964, reg. št. 58747, izdala UE Maribor.
gnm-169609
Vencelj Tatjana, Brilejeva ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S644325, reg. št. 42767. gnj-169412
Verem Sabina, Nikola Tesla 8, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001055467, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnw-169499
Verko Marjeta, Juričeva ulica 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S22178, reg. št. 4446. gni-169338
Vesenjak Jože, Teplyjevo naselje 18,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 68515, reg. št. 33781, izdala UE
Maribor. gnv-169900
Vikić Vjekoslav, Cesta na Markovec 1C,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGHC, št. SI 61913, reg.
št. 44228. gnt-169677
Višček Franc, Tavčarjeva 8, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S001054558, reg. št. 5888, izdala UE
Velenje. gny-169522
Vrbančič Jure, Pod Lovrencom 20/a,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGH, reg. št. 17079,
izdala UE Vrhnika. gnn-169733
Vrečar Edi, Cankarjeva 80, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGHCE, reg. št.
45452. gnc-169694
Vrhovšek Vincenc, Malo Mraševo
19, Podbočje, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 3962. gnn-169758
Zajc Jasmina, Žimarice 54, Sodražica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7731, izdala UE Ribnica. gnv-169775
Zeme Anton, Opekarniška cesta 12D,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1536346, reg. št. 49118. gnl-169410
Zupan Marko, Mlekarska 19, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S804367,
reg. št. 22651. gns-169328
Zupanc Miro, Petrovče 103, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S002015161, reg. št. 14597, izdala UE
Žalec. gnu-169651
Žižek Mihaela, Hotiza , Ložič 21,
Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. ABCEGH, reg. št. 12159, izdala UE
Lendava. gnx-169648
Žnidaršič Darja Marija, Podgorica 1,
Videm-Dobrepolje, vozniško dovoljenje,
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kat. BGH, št. S315071, reg. št. 15734,
izdala UE Grosuplje. gnc-169744
Žohar Robert, Kamnikarjeva ulica 7,
Škoﬂjica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1719124, reg. št. 44148. gnm-169509
Žunič Stanislav, Gornja Paka 2,
Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 2274, izdala UE Črnomelj.
gnf-169916

Zavarovalne police
Abe Marija, Mengeška cesta 73, Trzin,
zavarovalno polico, št. 40225181, izdala
zavarovalnica Tilia. gny-169672
Bavdek Nedeljkovič Martina, Šolska
ulica 7, Velike Lašče, zavarovalno polico,
št. 193545 VIP. gnu-169830
Bregar Janez, Cesta Oktobrskih žrtev
66, Šentjernej, zavarovalno polico, št. AO
690389, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. gnd-169697
Bregar Sandi, Cesta Oktobrskih žrtev
66, Šentjernej, zavarovalno polico, št.
00101739463,
izdala
zavarovalnica
Slovenica d.d.. gni-169688
Godec Marko, Ob železnici 1, Kidričevo,
zavarovalno polico, št. 00101660888, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gnk-169311
Grum Ingrid, Sp. Vižinga 18, Radlje ob
Dravi, zavarovalno polico, št. 00101523428,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d..
gne-169317
Honn Vojko, Trebinjska ulica 4, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. AO 00101733861,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d..
gnh-169714
Ivanež Antonija, Nad Mlini 1, Novo mesto,
zavarovalno polico, št. 964964, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnv-169450
Klevišar Zvonko, Smolenja vas 181,
Novo mesto, zavarovalno polico, št.
00101655502,
izdala
zavarovalnica
Slovenica d.d.. gnj-169312
Kolman d.o.o., Zelena pot 10, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 41601006032, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gnt-169927
Kopajnik Miran, Zgornja Hajdina
160, Hajdina, zavarovalno polico, št.
AO 00101660863, izdala zavarovalnica
SLovenica d.d.. gnv-169829
Markovič Goran, Cankarjeva 17,
Brežice, zavarovalno polico, št. 227067.
gnl-169835
Pavletič Dejan, Elektrarniška cesta
11, Brestanica, zavarovalno polico, št.
00101772302,
izdala
zavarovalnica
Slovenica d.d.. gnu-169451
Pavletič Dejan, Elektrarniška cesta
11, Brestanica, zavarovalno polico, št.
00101635682,
izdala
zavarovalnica
Slovenica d.d.. gnt-169452
Petrena Viktorija, Prežihova ulica 19,
Ptuj, zavarovalno polico, št. 259413, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnu-169955
Pezdir Marko, Tržaška cesta 444,
Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št.
285813, izdala zavarovalnica Tilia d.d..
gns-169828
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Popovič Dejan, Dvorjane 88, Spodnji
Duplek, zavarovalno polico, št. 723790,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-1621
Popovič Dejan, Dvorjane 88, Spodnji
Duplek, zavarovalno polico, št. AO777140,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-1620
Praprotnik Anton, Janževa gora 36/b,
Selnica ob Dravi, zavarovalno polico, št.
00101661731,
izdala
zavarovalnica
Slovenica. m-1628
Robnik Domen, Glazarjeva ulica 1,
Ruše, zavarovalno polico, št. 00101661502,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-1627
Sinkovič Blaž, Stolovnik 41, Brestanica,
zavarovalno polico, št. 00101655580, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gnw-169699

Spričevala
Abram Sebastijan, Rožno 37, Brestanica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Krško, izdano leta 1996. gnj-169837
Ambrožič Simeona, Srebrničeva 38,
Deskle, diplomo Srednje lesarske šole,
izana leta 1988. gnd-169318
Andrjanić Marija, Grajski trg 13,
Žužemberk, spričevalo 1. letnika Srednje
trgovske šole v Brežicah, izdano leta 1977.
gnq-169980
Balog Maja, Klinetova 16, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije in
srednje kemijske šole Ruše, izdano leta
1994 in 1995. m-1631
Beg Mira, Valvasorjeva ul. 58, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje živilske šole v
Mariboru. m-1617
Beranek Matjaž, Klemenova ulica
12, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje gradbene, geodetske in
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2001. gnk-169661
Berčon Tanja, Ramovševa ulica 43,
Ljubljana, indeks, št. 42010011, Akademija
za likovno umetnost. gnh-169739
Bešvir Nives, Prešernova 4, Velenje,
spričevalo 1. letnika Srednje strokovne
in poklicne šole Celje, izdano leta 1997.
gnh-169889
Bešvir Nives, Prešernova 4, Velenje,
spričevalo 3. letnika Srednje strokovne
in poklicne šole Celje, izdano leta 1999.
gng-169890
Bizjak Ana, Goriška 6, Šempeter pri
Gorici, spričevalo 8. razreda OŠ Ivan Rob
- Šempeter pri Gorici, izdano leta 1973,
izdano na ime Silič Ana. gnk-169836
Božičko Vojko, Stojnci 52, Markovci,
spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje
kmetijske šole Ptuj - poljedelec, živinorejec.
m-1637
Bradaška Aljoša, Žiganja vas 34B,
Križe, indeks, Srednje elektro in strojne
šole - Iskra Kranj. gnw-169449
Brkić Anja, Ulica Metoda Mikuža
16, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
Borisa Kidriča Ljubljana, izdano leta 1998.
gnn-169958
Černel Sabina, Zgornji Krej 8, Prevalje,
spričevalo OŠ Franja Goloba Prevalje,
izdano leta 1986. gno-169832
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Čokelc Andrej, Uršna vas 11, Pristava
pri Mestinju, spričevalo o končani OŠ
Šmarje pri Jelšah. gnt-169577
Damjanovič Damjan, Petkovškovo
nabrežje 45, Ljubljana, spričevalo o
zaključnem izpitu Gradbene tehnične šole
v Ljubljani, izdano leta 1974. gnb-169595
Dreco Medina, Benedičičeva 2,
Jesenice, spričevalo 4. letnika Srednje
zdravstvene šole Jesenice. gnu-169701
Džamastagič Nedim, Ilirska 8, Jesenice,
spričevalo Srednje šole Jesenice, izdano
leta 2001. gno-169682
Emeršič Slavko, Rošpoh 31, Maribor,
zaključno spričevalo Lesarskega šolskega
centra v Limbušu, izdano leta 19809.
m-1624
Florjančič Uroš, Čeplez 1, Cerkno,
indeks, št. 12100040695, Višja strokovna
šola Novo mesto. gnl-169335
Gotlin Karmen, Cerovec pod Bočem
37, Rogaška Slatina, spričevalo 8. razreda
II. OŠ Rogaška Slatina, izdano leta 2001.
gnf-169841
Govednik
Mojca,
Slape
16,
Ljubljana-Polje, spričevalo o končani OŠ
Smlednik, izdano leta 1976. gnb-169570
Gradišek Branko, Krožna cesta 14,
Radomlje, spričevalo 1., 2., 3. letnika
Srednje trgovska šola, izdano leta 1980,
1981 in 1982. gnp-169431
Grmek
Stojan,
Koblerjeva
16,
Štanjel, spričevalo o končani OŠ Štanjel.
gnk-169315
Harb Boštjan, Nova ulica 4, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Angele Besednjak
v Mariboru, izdano leta 1992. m-1612
Horvat Katja, Partizanska ulica 1,
Maribor, maturitetno spričevalo I. gimnazije
Maribor v Mariboru, izdano leta 2003.
m-1611
Horvat Vanja, Maistrova 53, Ptuj,
spričevalo od 1 do 4. letnika Kmetijske šole
Ptuj - kmetijski tehnik. m-1623
Hribar Kristina, Polje 17, Zagorje
ob Savi, spričevalo o zaključnem izpitu
Revirska univerza Trbovlje, izdano leta
2000. gnn-169633
Izairi Zajnep, Kolodvorska 3, Črnomelj,
spričevalo o končani OŠ Šmihel v Novem
mestu, izdano na ime Memeti Zajnep.
gni-169938
Jakob Dušan, Polana 34, Hoče,
zaključno spričevalo Srednje kmetijske šole
v Kamnici, izdano leta 1996. m-1613
Jakovljević Milena, Nad mlini 10, Novo
mesto, spričevalo 4. letnika Gimnazije Novo
mesto, izdano leta 2004. gnf-169666
Jaušovec Kristjan, Moravci 151, Mala
Nedelja, spričevalo 3. letnika poklicne šole
ŠC Ptuj, izdano leta 2002. gnr-169454
Jović Mitra, Cesta revolucije 4, Jesenice,
spričevalo 3. letnika Srednje poslovne
šole - poslovni tajnik, izdano leta 1996.
gnv-169704
Jović Mitra, Cesta revolucije 4, Jesenice,
spričevalo 2. letnika Srednje poslovne šole
Jesenice - smer poslovni tajnik, izdano leta
1995. gnq-169705
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Jug Igor, Soška cesta 9, Solkan,
spričevalo 6. razreda OŠ Solkan.
gne-169667
Kadić Jasmina, Hudovernikova ulica
13, Ljubljana, spričevalo izkaz od 1. - 7.
razreda OŠ Poljane. gnl-169710
Klemenc Damjan, Mislinjska Dobrava
115, Šmartno pri Slov.Gradcu, spričevalo o
zaključnem izpitu in spričevala od 1 do 3.
letnika Tehniške šole Ravne na Koroškem.
gno-169757
Kocet Andrej, Ižakovci 172A, Beltinci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole v Murski Soboti, izdano
leta 1999. gnp-169435
Koljič Merima, Litostrojska cesta 31,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Hinka
Smrekarja, izdano leta 2000. gny-169597
Kosec Žiga, Ulica Hermana Potočnika
37, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Ledina, izdano leta 2003. gnb-169895
Krajnc Jure, Trg 29, Prevalje, spričevalo
dvoletne kovinarske šole. gnr-169833
Kralj Vasja, Morsko 25, Kanal,
spričevalo o zaključnem izpitu , 4. in 5.
letnika Ekonomske srednje šole Nova
gorica - smer poslovni tehnik. gnh-169514
Kržin Gašper, Usnjarska ulica 8,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje agroživilske šole v Ljubljani, izdano
leta 2000. gnq-169880
Kukovič Ina, Erjavčeva cesta 1, Velenje,
indeks, št. 20201802, Pravna fakulteta.
gne-169342
Kunc Matejka, Lesno Brdo 9, Horjul,
indeks, št. 801000303, Fakultete za
podiplonske, državne in evropske študije.
gns-169357
Lavrič Matej, Unec 80, Rakek, spričevalo
8. razreda OŠ Notranjski odred Cerknica,
izdano leta 2001. gnj-169912
Lesjak Dušan, Selo 69, Prosenjakovci
- Partosfalva, spričevalo o končani OŠ
Stročja vas, izdano leta 1978. gnn-169683
Lindental Nadja, Spolenakova 19/a,
Ptuj, indeks, št. 81546338, izdala EPF v
Mariboru. m-1634
Lukanc Roman, Tomšičeva 39, Slovenj
Gradec, zaključno spričevalo Poklicne
avtomehanične šole v Ljubljani, izdano
leta 1981, na ime Rekanovič Roman.
gns-169903
Malić Tina, Tavčarjeva ulica 17, Škofja
Loka, spričevalo 1.letnika Ekonomske šole
Kranj, izdano leta 2003. gnp-169706
Manohin Mitja, Prušnikova ulica 23,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Šentvid Ljubljana, izdano leta 1982.
gnk-169436
Markeš Janez, Stara Fužina 134,
Bohinjsko Jezero, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Jesenice, izdano leta 1980 in
1981. gnx-169448
Markič Damjan, Kešetovo 3, Trbovlje,
spričevalo OŠ Tončke Čeč, izdano leta
1998. gni-169313
Mešiček Iztok, Mizarska 11, Solkan,
spričevalo 3. letnika Srednje kmetijske šole
Grm Novo mesto - kmetijski tehnik, izdano
leta 1995. gnp-169556

Mis Gašper, Kamnikarjeva ulica 31,
Lavrica, Škoﬂjica, indeks, št. 41050396,
Fakulteta za organizacijske vede v Kranju.
gnp-169956
Mohorčič
Miha,
Lavričeva
62,
Ajdovščina, spričevalo 1. letnika SETŠ v
Novi Gorici, izdano leta 2002. gnv-169550
Nipič Aljoša, Brilejeva ulica 1, Ljubljana,
spričevalo 2. in 3. letnika Gimnazije
Euro šole, izdano leta 2002 in 2003.
gnz-169425
Ornik Marjana, Mala Nedelja 43, Mala
Nedelja, spričevalo 1. letnika Srednje
zdravstvene šole v Mariboru, izdano leta
1991. m-1615
Pavlič Kudeljnjak Andreja, Kebetova
ulica 12, Cerknica, spričevalo 4. letnika
Srednje kmetijsko živiljske šole Celje,
izdano leta 1988, izdano na ime Pavlič
Andreja. gnx-169423
Pavlič Kudeljnjak Andreja, Kebetova
ulica 12, Cerknica, diplomo Srednje
kmetijsko - živilske šole Celje, izdano leta
1988. gny-169422
Pavlin Alojz, Staro sejmišče 19,
Šentjernej, spričevalo o končanem
programu šole za voznike motornih vozil,
šolski center za kovinarsko stroko Novo
mesto, izdano leta 1972. gnl-169914
Pevec Egon, Koprivnik 16, Kočevje,
spričevalo o zaključnem izpitu Tehniška
šola za strojništvo, strojni odsek, izdano
leta 1977. gns-169928
Podbrežnik Aleš, Zaloška cesta 88,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
trgovske šole Ljubljana. gnz-169650
Polenšek Miran, Gorica pri Slivnici 134,
Gorica pri Slivnici, spričevalo Šole Borisa
Kidriča Celje - smer voznik. gnz-169496
Poturovič Zora, Cesta na Markovec 14,
Koper - Capodistria, spričevalo 2. letnika
Administrativne šole Koper, izdano leta
1968. gne-169696
Pugelj Anuška, Omerzova ulica
17, Kočevje, maturitetno spričevalo in
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje lesarske
šole v Ljubljani, izdano leta 1983 in 1984,
izdano na ime Zibar Anuška. gnx-169673
Radić Dejan, Sarajevska ulica 3,
Maribor, zaključno spričevalo Srednje
strojne šole v Mariboru - smer mehanik,
izdano leta 1999. m-1636
Rakun Jure, Polje, cesta XX 17,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimazije
Ledine, izdano leta 2000. gnk-169711
Rankovec Sebastijan, Trčova 226,
Malečnik, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene šole v Mariboru, izdano
leta 1996. m-1610
Rapuc Zoﬁja, Libeliče 20, Libeliče,
spričevalo o končani OŠ Neznanih talcev
Dravograd PŠ Libeliče, izdano na ime
Močnik Zoﬁja. gnd-169393
Resnik Jože, Ljubljanska cesta 81,
Domžale, spričevalo 1. in 2. letnika Živilske
šole v Mariboru, izdano leta 1975 in 1976.
gnd-169868
Saksida Jovanović Tamara, Miren 179,
Miren, spričevalo o končani OŠ Miren,
izdano leta 1981, izdano na ime Saksida
Tamara. gnz-169471
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Siatar Gordan, Pristava 28A, Ljutomer,
spričevalo o končani OŠ Stročja vas,
izdano leta 1981. gny-169547
Stojan Bojan, Preloge 25, Šmarje pri
Jelšah, spričevalo 1. letnika poslovno komercialne šole v Celju, izdano leta 2002.
gnn-169383
Strašek Helena, Gaj 2, Šmarje pri
Jelšah, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gostinske šole Celje. gnu-169751
Suljanović Ibrahim, Ulica Iga Grudna 3,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
1., 2. in 3. letnika Srednje gradbene šole v
Ljubljani, izdano leta 1971, 1972 in 1973.
gnu-169530
Šegula Nina, Sp. Ščavnica 77, Gornja
Radgona, spričevalo 4. letnika Srednje
gradbene šole v Mariboru, izdano leta
2004. m-1622
Škorc Zdenka, Iršičeva 4, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra za blagovni promet v Celju, izdano
leta 1979. gnh-169464
Šmuc Robert, Cikava 32, Grosuplje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev Ljubljana,
izdano leta 1999. gng-169565
Štandeker Matjaž, Maistrova 13,
Maribor, diplomo Srednje ekonomske šole
v Mariboru, izdana leta 1983. m-1638
Šteﬂ Vinko, Gortina 15/a, Muta,
spričevalo 3. letnika SŠTNPU Ravne na
Koroškem, izdano leta 1983. gnr-169754
Šućur Siniša, Pivška ulica 1, Postojna,
spričevalo 2. letnika srednje gozdarske in
lesarske šole Postojna. gnb-169545
Šulek Boštjan, Terčeva 56, Maribor,
indeks, št. 61210859, izdala Pedagoška
fakulteta v Mariboru. m-1633
Topler Darko, Dobrava 28, Radlje ob
Dravi, diplomo SERŠ v Mariboru, izdana
leta 1981. m-1626
Traven Žiga, Glavarjeva ulica 10,
Ljubljana,
indeks,
Emona
Efekta.
gno-169957
Vidovič Vidka, Koseskega ulica 24,
Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje
zdravstvene šole Juga Polak, izdano leta
2000. m-1629
Vrečko Robert, Breg 9, Celje, zaključno
spričevalo Srednje gradbene, geodetske
in ekonomske šole v Ljubljani, šolsko leto
1997/98. gnv-169575
Zekić Peter, Obrežje pri Zidanem Mostu
27, Zidani Most, spričevalo 2. letnika
Poklicne gradbinske šole v Celju, izdano
leta 2003. gnu-169576
Zorman Doris, Ulica Ane Ziherlove
6, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
Valentina Vodnika, izdano leta 2000.
gnq-169905
Zukanović
Sunčica,
Žolgerjeva
7, Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika I.
gimnazije Maribor, izdano leta 1995 in
1996. m-1619
Zupin Metod, Križ 75, Komenda, diplomo
Srednje lesarska šole Ljubljana, izdana leta
1984. gnf-169341
Žitnik Jasna, Celovška cesta 99/c,
Ljubljana, indeks, št. 18980101, izdala FF
v Ljubljani. gnv-169675

Št.

116-117 / 29. 10. 2004 /

Ostali preklici
Ajdišek Aljoša, Breg 142, Žirovnica,
študentsko izkaznico, št. 19821396,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnc-169894
AMPER D.O.O., TRŽAŠKA 132,
Ljubljana, servisna knjižica za vozilo Ferrari
360 spider, šasija št. ZFFYT53000127820,
izdane dne 12.4.2002 na ime Malbasic
Veselko. gng-169440
Avberšek Andreja, Zabreznica 38,
Žirovnica, študentsko izkaznico, št.
41980064, izdala Medicinska fakulteta.
gny-169426
Avtoprevozništvo Škrinjar Anton s.p.,
Drašiči 8, Metlika, preklicuje univerzalne
ukrajinske dovolilnice (804/01) št.: 288024,
289201, 289259, 289263 in 289269.
Ob-29183/04
Belušič Nives, Gabrje 1B, Ilirska Bistrica,
delovno knjižico. gnc-169319
Bogičević Branka, Topniška 43,
Ljubljana, vozno karto, št. 2346 - 100%
popust, izdal LPP. gnz-169371
Bohinec Iztok, Polanškova ulica 15,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 26293-3911/03, VČ
13814, izdala Uprava za pomorstvo RS.
gnn-169433
Botić Kadita, Studence 17, Hrastnik,
delovno knjižico. gnr-169679
Buha Sanela, Cesta revolucije 7,
Jesenice, delovno knjižico. gnm-169684
Derviši Arbenita, Rusjanov trg 6,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
ekonomska šola Ljubljana. gnm-169484
Drakslar Maja, Ulica Gorenjskega
odreda 18, Kranj, študentsko izkaznico,
št. 19408351, Ekonomska fakulteta.
gnr-169954
Dukić Anja, Trata II 6, Kočevje, dijaško
izkaznico, izdala Srednja šola za gostinstvo
in turizem. gni-169638
EOC d.o.o., Tržaška 37/a, Maribor,
licenco za tovorno vozilo, reg. št. MB
42-91Z. gni-169663
Ereiz Drago, Cesta komandata Staneta
16, Litija, delovno knjižico. gng-169965
Ferfolja Matjaž, Pšata 78, Dol pri
Ljubljani,
študentsko
izkaznico,
št.
19795929, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gns-169978
Frangež Simon, Polože 49/a, Ptujska
Gora, vozno karto, št. 960 na relaciji
Podlože Kidričevo Maribor. m-1616
Godina Izidor, Rodik 3/c, Kozina,
delovno knjižico. gnx-169848
Grad Diana, Gregorčičeva 34, Piran Pirano, delovno knjižico. gnx-169548
Jere Alojz, Javor 10, Ljubljana, orožni
list, št. OL 19639. gnc-169569
Jerebič Klavdija, Pot v zeleni gaj
27/b, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Škoﬁjska klasična gimnazija v Ljubljani.
gnv-169825
Jerše Jana, Predoslje 53/a, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 41020020, izdala
MF v Ljubljani. gnh-169668
Kadić Hasan, Hudovernikova ulica 13,
Ljubljana, delovno knjižico. gnm-169709
Kadić Mira, Hudovernikova ulica 13,
Ljubljana, delovno knjižico. gnn-169708
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Katern Domen, Tržaška 119, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 26103859, izdala
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v
Ljubljani. gne-169592
Kenzo d.o.o., Črtomirova 23, Ljubljana,
dovolilnico za republiko Srbijo in Črno
goro, št. 002896 za vozilo LJ Z3-31F.
gnz-169846
Knavs Nina, Cesta Notranjskega odreda
43, Stari trg pri Ložu, študentsko izkaznico,
št. 21017748, FDV. gnh-169414
KOLI ŠPED d.o.o.,, Savska cesta
22, Kranj, licenco št. 0003250/94 od
13.10.1999 izdano od GZS za vozilo
Mercedes - Benz Atego 817, reg. št. KR
13-44E. gny-169497
Kos Nika, Kosovelova 1, Tolmin,
študentsko izkaznico, št. 01003413,
Pedagoška fakulteta. gnx-169948
Košir Jure, Tomačevo 37, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ledina.
gnd-169568
Kozak Vidojka, Ulica 28. maja 53,
Ljubljana, vozno karto, št. 225 - 100%
popust, izdal LPP. gnd-169443
Koželj Maja, Topniška ulica 70, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41047411, izdala
Fakulteta za organizacija in managment.
gns-169307
Križnar Tjaša, Jarška cesta 47, Domžale,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Bežigrad. gno-169907
Kržišnik Marko, Medvedje Brdo
33, Godovič, študentsko izkaznico, št.
19379424, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnf-169591
Kus Tina, Novo polje, cesta X / 77,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
22056650, izdala Fakulteta za šolstvo in
šport. gnu-169405
Lesar Kristina, Menardova ulica 65,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
22052190, izdala Fakulteta za šolstvo in
šport. gng-169444
Lipnik Barbara, Ronkova ulica 18,
Slovenj Gradec, študentsko izkaznico, št.
21016182, izdala FDV. gno-169415
Magdič Predrag, Jakopičeva ulica 8,
Ljubljana, delovno knjižico. gny-169372
Majcen Dijana, Celjska 34, Slovenj
Gradec, delovno knjižico. gnf-169316
Makovec Miran, Ledavsko naselje
22A, Murska Sobota, delovno knjižico.
gnp-169831
Marušič Aure, Masarykova 26, Ljubljana,
delovno knjižico. gnn-169737
Meden Ahac, Cankarjeva 50, Murska
Sobota, študentsko izkaznico, št. 15479,
izdala FDV v Ljubljani. gnp-169631
Metulj Matija, Dolnje Ložine 1, Stara
Cerkev, delovno knjižico. gnm-169834
Mexin d.o.o., Cankerjeva 6, Ljubljana,
vpisni list za čoln, št. 01-03-403/1-2002,
izdan dne 25.4.2004 ua čoln IZ-2087.
gnq-169505
Mihelič Marjan, Ljubljanska cesta 3,
Kočevje, delovno knjižico. gnz-169546
Nemek Justina, Trg revolucije 15,
Trbovlje, delovno knjižico. gnh-169314
Nikšič Vesna, Vogel 27, Zgornja Besnica,
študentsko izkaznico, št. 41970108, izdala
Medicinska fakulteta. gnm-169888
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Orehovec Marjan, Savlje 40, Ljubljana,
delovno knjižico. gnr-169879
Pavlin Žiga, Kosovelova 7, Domžale,
vozno karto, št. 430219, izdal Kam bus
Kamnik. gnt-169827
PETTY d.o.o., Trgovišče 39, Velika
Nedelja, Hrvaško dovolilnico z oznako
191/11 s številko 0003326. gnq-169455
Podboj Branko, Vilharjeva ulica 21,
Pivka, delovno knjižico. gnp-169685
Polman Franjo, Košaki dol 49, Maribor,
kmetijski vložek, št. HK 000003648.
gnq-169655
Purić Zuhdija, Dolenje Kamence 9, Novo
mesto, orožni list, št. 33536 za varnost,
registrska št. 1319. gnj-169762
Ristova Jugrinka, Ruparjeva 5, Jesenice,
delovno knjižico. gnc-169544
Rodman Tjaša, 2. prekmurske brigade 48,
Koper - Capodistria, potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu, izdano pri Ministrstvu za
zdravstvo, leta 1987, na ime Kosmina Tjaša.
gnk-169686
Salokar Aleš, Belica 7A, Polhov Gradec,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Vič.
gnh-169439
Skvarča Aleš, Rožna dolina, cesta II
20, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
41970071, izdala Medicinska fakulteta.
gnf-169445
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Sobočan Jožef, Vrpolje pri Laporju 2,
Laporje, potrdilo o opravljenem strokovnem
izobraževanju na Gimnaziji Ledina,
pedagoško- andragoški izpit, pod zaporedno
št. 897/98, izdano leta 1998. gnp-169931
Stopar Simon, Šentjurje 20, Grosuplje,
delovno knjižico. gny-169972
Škapin Aljoša, Hrašče 11, Podnanos,
študentsko izkaznico, št. 41030113, izdala
Medicinska fakulteta. gne-169596
Španger Mitja, Veliki Rigelj 50, Dolenjske
Toplice, delovno knjižico. gnf-169541
Štajner Lidija, Zavodnje 1/b, Šoštanj,
študentsko izkaznico, št. 26202103, izdala
FGG v Ljubljani. gnv-169975
Transport ROGEL, Škofja vas 69, Škofja
vas, izvod licence za vozilo M.A.N. F0 2, reg.
oznakaCE H9-590, izdan dne 12.12.2002
na Obrtni zbornici Slovenije, z veljavnostjo
do 14.11.2007, pod številko 01007658.
gnl-169460
Trojer Franc, Rojčeva ulica 21, Ljubljana,
vozno karto, št. 1061 - 100% popust s
spremstvom, izdal LPP. gnl-169485
Trošt Darjan, Vojkova 42, Vipava, vozno
karto, št. 192, izdal Avrido d.d. Nova Gorica.
gnj-169712
Turel Jure, Brezina 4, Brežice, študentsko
izkaznico, št. 63030071, izdaja Fakulteta za
računalništvo in informatiko. gnd-169968

Turk Tilen, Dole pri Litiji 27, Kresnice,
študentsko izkaznico, št. 26105637,
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.
gni-169563
Uršič Bazilij, Tolminska 50, Spodnja Idrija,
orožni list, št. OL 000018384. gnm-169434
Vidovič Mitja, Cankarjeva cesta 6,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-3656/96, VČ
1350/96, izdala Uprava za pomorstvo RS.
gnr-169504
Vodopivec Blaž, Žigoni 51, Renče, vozno
karto, št. 0322 D1, izdal Avrigo d.d. Nova
Gorica. gnn-169308
Vrtnik Gorazd, Tlake 1C, Rogatec,
študentsko izkaznico, št. 26102819, izdala
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v
Ljubljani. gnb-169374
Zamuda Valentina, Dolnja Bistrica
37/e, Črenšovci, študentsko izkaznico, št.
41030023. gnj-169687
Zebec Ivan, Podmilščakova ulica 20,
Ljubljana, delovno knjižico. gnu-169601
Zorec Manca, Brilejeva 20, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnv-169750
Žagar Dušan s.p., Vaška cesta
121, Uršna sela, tranzitne beloruske
dovolilnice, št. 375963, 646302 in 378112.
gnx-169623

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

7345
7345
7345
7349
7349
7349
7349
7349
7349
7373
7378

Mednarodni razpisi

7404

Javni razpisi

7405

Javne dražbe

7413

Razpisi delovnih mest

7414

7390
7390
7391
7392
7392
7395
7400
7402
7402
7403
7403

Druge objave

7420

Razglasi in objave
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP

7423
7423

Evidenca statutov sindikatov

7423

Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin

7424
7424

Zavarovanja

7429

Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih

7431
7431
7433
7433
7434
7434

Sodni register, vpisi po ZGD
Ustanovitve
LJUBLJANA
Prenehanje družb po skrajšanem postopku

7434
7434
7434
7435

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

7438
7438
7438
7438
7438
7442
7445
7445
7447
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