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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
ZJN-11
Zahteva za objavo
predhodnega razpisa
Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa
Št. 78
Ob-100897
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o. Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
02/449-23-05 in telefaks 02/449-23-79.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: najem sistema za
sledenje, komunikacijo in upravljanje z
vozili ca. 740 vozil za obdobje treh let.
4. Kraj dobave: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, 2000 Maribor, Poslovne
enote po Sloveniji.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: /
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Sektor za investicije in nabavo - Alenka Mihurko - tel. 02/449-23-05.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 8. 2003.
Pošta Slovenije, d.o o.
Maribor
Ob-100982
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, tel. 01/300-99-59,
faks 01/300-99-37.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: AC Karavanke–
Obrežje, odsek Smednik–Krška vas: obseg razpisanih del: izvedba zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji AC v
Republiki Sloveniji.
4. Kraj dobave: Smednik – Krška vas.
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5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: razpis za oddajo del
predvidoma v mesecu septembru 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: ZIL
inženiring d.d., Kersnikova 10, 1000 Ljubljana, tel. 01/433-50-40, Ivo Lah, univ. dipl.
inž. arh.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
25. 8. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
DARS d.d.

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
blaga po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga po
odprtem postopku
Obvestilo
o zavrnitvi vseh ponudb
Št. 2340-10
Ob-100980
Zavod RS za blagovne rezerve, Dunajska
106, 1000 Ljubljana objavlja, da je v odprtem postopku oddaje naročila za dobavo
okoli 250 ton utekočinjenega naftnega plina
– mešanica butan/propan, ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 68-70 z dne 18. 7.
2003, Ob-98460, zavrnil vse ponudbe ponudnikov kot nepravilne in neprimerne.
Zavod RS za blagovne rezerve
Popravek
Št. 266-12/2003
Ob-101054
V javnem razpisu za nabavo in montažo
opreme objektov visokih gradenj na MMP
Obrežje, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 71-72 z dne 25. 7. 2003, Ob-98961 se
8. (a) in 9. točka popravita in pravilno glasita:
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 9. 2003, do 9. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 9. 2003, ob 10. uri – DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000
Ljubljana – sejna soba 1.18.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb Vlade
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Leto XIII

Popravki in dopolnitve
Št. 08/03
Ob-100899
V javnem razpisu po odprtem postopku
za dobavo blaga: sekvenator, objavljen v
Ur. l. RS, št. 61-62, z dne 27. 6. 2003,
Ob-96740, se popravijo naslednje točke:
7. (b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 17. 9. 2003,
vsak delovni dan med 11. in 13. uro.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 17. 9. 2003,
do 13. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 9. 2003 ob 11. uri v mali konferenčni
predavalnici v 16. etaži Kirurške stolpnice.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih:
Dopolni se:
14. da nudi 5-letno garancijo za laser in
12-mesečno garancijo za vso ostalo dobavljeno opremo;
ter se črtata zadnja dva pogoja:
– potrdilo Urada RS za zdravila pri Ministrstvu za zdravje o vpisu sekvenatorja v register medicinskih pripomočkov; v primeru, da
ponudnik ni sam nosilec registracije, mora
predložiti potrdilo Urada RS, da je ponudnik
pooblaščen uvoznik oziroma distributer teh
že registriranih medicinskih pripomočkov, ki
so predmet tega javnega naročila;
– da ima CE certifikat s katerim izkazuje
varnost, kakovost in uporabnost ponujene
opreme v skladu s smernicami 93/42/EEC.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba do 1. 4.
2004, odločitev o sprejemu 2. 10. 2003.
15. Datum odposlanja zahteve popravka: 22. 8. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
Ob-101049
V Uradnem listu RS, št. 75 z dne 1. 8.
2003 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za oddajo naročila blaga po odprtem postopku – dobava pomožnih materialov, Ob-99232.
Skladno s 25. členom ZJN-1 podaljšujemo rok za predložitev ponudb (8. (a)) na
15. 9. 2003 do 12. ure, kraj predložitve
(8. (b)) ostane nespremenjen.
Datum javnega odpiranja ponudb se spremeni (9.) in bo 16. 9. 2003 ob 10. uri, kraj
javnega odpiranja ostane nespremenjen.
Veljavnost ponudbe (14.) do 15. 12.
2003; datum odločitve do 30. 9. 2003.
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Naročnik bo v fazi analize ponudb, pri
pregledu dokumentov in dokazil, s katerim
ponudnik dokazuje usposobljenost in sposobnost in so vezani na datumske omejitve,
upošteval prvotno postavljeni datum za
predložitve ponudb.
Podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o.
Št. 05/03
Ob-100733
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Komunala Kočevje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Tesarska 10,
1330 Kočevje, tel. 01/895-03-40, faks
01/895-16-97.
3. (a) Vrsta in količina blaga: toplovodni kotel na lesno biomaso, zmogljivosti 4,5 MW z opremo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Kočevje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 12.
2003 do 31. 8. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala Kočevje, pri Urši Butala.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 5. 10. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT na TR
03113-1000088572 pri SKB d.d.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 10. 10. 2003
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10, 1330
Kočevje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 10. 2003, ob 10. uri na Komunali Kočevje, d.o.o.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 5%
ocenjene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik; plačilo bo v skladu s
ponudbo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba bo
podpisana samo z enim dobaviteljem.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2003 oziroma do podpisa pogodbe; odločitev o sprejemu bo predvidoma v desetih dneh.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni rok, tehnične prednosti, garancijski
rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 8. 2003.
Komunala Kočevje, d.o.o.
Št. 08/03
Ob-100735
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Komunala Kočevje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Tesarska 10,
1330 Kočevje, tel. 01/895-03-40, faks
01/895-16-97.
3. (a) Vrsta in količina blaga: vročevod
T. P. Melamin – Kidričeva in TZO – Podgorska.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Kočevje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 4.
2004 do 31. 8. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala Kočevje, pri Urši Butala.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 5. 10. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT na TR
03113-1000088572 pri SKB d.d.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 10. 10. 2003
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10, 1330
Kočevje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 10. 2003, ob 13. uri na Komunali Kočevje, d.o.o.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 5%
ocenjene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik; plačilo bo v skladu s
ponudbo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba bo
podpisana samo z enim ponudnikom.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2003 oziroma do podpisa pogodbe; odločitev o sprejemu bo predvidoma v desetih dneh.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni rok, garancijski rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 8. 2003.
Komunala Kočevje, d.o.o.

Št. 06/03
Ob-100737
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Komunala Kočevje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Tesarska 10,
1330 Kočevje, tel. 01/895-03-40, faks
01/895-16-97.
3. (a) Vrsta in količina blaga: vročevodna povezava kotlovnica na lesno biomaso – toplotna postaja Melamin, oprema v kotlovnici in oprema v toplotni postaji Melamin.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Kočevje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 12.
2003 do 31. 8. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala Kočevje, pri Urši Butala.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 5. 10. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 12.000 SIT na TR
03113-1000088572 pri SKB d.d.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 10. 10. 2003
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10, 1330
Kočevje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 10. 2003, ob 11. uri na Komunali Kočevje, d.o.o.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 5%
ocenjene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik; plačilo bo v skladu s
ponudbo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba bo
podpisana samo z enim dobaviteljem.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2003 oziroma do podpisa pogodbe; odločitev o sprejemu bo predvidoma v desetih dneh.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni rok, garancijski rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 8. 2003.
Komunala Kočevje, d.o.o.
Št. 07/03
Ob-100739
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Komunala Kočevje, d.o.o.
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2. Naslov naročnika: Tesarska 10,
1330 Kočevje, tel. 01/895-03-40, faks
01/895-16-97.
3. (a) Vrsta in količina blaga: izgradnja
kotlovnice na lesno biomaso s pokrito
deponijo – gradbeni del in instalacije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Kočevje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 12.
2003 do 31. 8. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala Kočevje, pri Urši Butala.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 5. 10. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 12.000 SIT na TR
03113-1000088572 pri SKB d.d.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 10. 10. 2003
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10, 1330
Kočevje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 10. 2003, ob 12. uri na Komunali Kočevje, d.o.o.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 5%
ocenjene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik; plačilo bo v skladu s
ponudbo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba bo
podpisana samo z enim ponudnikom.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2003 oziroma do podpisa pogodbe; odločitev o sprejemu bo predvidoma v desetih dneh.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni rok, garancijski rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 8. 2003.
Komunala Kočevje, d.o.o.
Št. 121/2003
Ob-100760
1. Naročnik: Osnovna šola Antona Globočnika, Cesta na Kremenco 2, Postojna.
2. Naslov naročnika: Cesta na Kremenco 2, 6230 Postojna, tel. 05/70-00-300,
faks 05/72-61-810, e-mail: projekt5.ospoag@guest.arnes.si.

Št.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago in živila, po skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki (orientacijska
vrednost: 3,500.000 SIT),
2. meso in mesni izdelki (orientacijska
vrednost: 1,270.000 SIT),
3. ribe in konzervirane ribe (orientacijska vrednost: 95.000 SIT),
4. olja in izdelki (orientacijska vrednost:
32.000 SIT),
5. jajca (orientacijska vrednost: 21.000
SIT),
6. sveža zelenjava in sadje (orientacijska vrednost 1,200.000 SIT),
7. zmrznjena in konzervirana zelenjava
ter sadje (orientacijska vrednost: 60.000
SIT),
8. sadni sokovi in sirupi (orientacisjka
vrednost: 1,100.000 SIT),
9. kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki (orientacijska vrednost:
5,300.000 SIT),
10. ostalo prehrambeno blago (orientacijska vrednost: 950.000 SIT).
Količine posameznih vrst prehrambenega blaga so opredeljene v razpisni dokumentaciji. Naročnik si pridržuje pravico do
sprememb količine nabav posameznih vrst
prehrambenega blaga, glede na spremembe obsega dela in dejanske potrebe.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki lahko predložijo ponudbo za
celotno javno naročilo ali samo za del razpisanega javnega naročila (sklop živil). Ponudbe za posamezne sklope morajo zajemati vse vrste blaga v posameznem sklopu.
Ponudnik mora navesti, da se ponudbe nanašajo na sklope.
4. Kraj dobave: sukcesivna dobava prehrambenega blaga v prostore naročnika na
naslovih: C. na Kremenco 2, Postojna.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava blaga z začetkom 1. 1. 2004, zaključek 31. 12. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago na naslovu naročnika, po predhodni najavi v tajništvu šole, pri Damijani Repe, tel. 05/70-00-300.
Dodatne informacije o naročilu lahko ponudniki dobijo telefonsko na naslovu naročnika, vsak delovni dan od ponedeljka
do petka, med 8. in 14. uro, do pet dni
pred iztekom roka za oddajo ponudb. Kontaktna oseba: Helena Vekar, tel.
05/70-00-300.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro,
do vključno 1. 10. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT z vključenim 20%
DDV. Potrdilo o vplačilu na transakcijski
račun naročnika 01294-6030675497 je
potrebno predložiti ob prevzemu razpisne
dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
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ponudbe, ki bodo predložene oziroma bodo prispele najkasneje do 1. 10. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Antona Globočnika, Cesta na Kremenco 2, Postojna, tajništvo: prevzemnica: Damijana Repe, vsak
delovni dan od ponedeljka do petka med 9.
in 12. uro.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 2. 10.
2003, ob 10.30, na naslovu naročnika v
prostoru št. 56 - zbornica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: javno
naročilo se financira v skladu z Zakonom o
javnih zavodih. Rok plačila računov je minimalno 30 dni do datuma izdaje računov.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: razvidno iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba skupaj s ponudbeno dokumentacijo mora veljati do
31. 12. 2003. Naročnik bo sprejel odločitev o izbiri najkasneje do 2. 11. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 8 točk,
– plačilni rok – 4 točke,
– posebne ugodnosti – 3 točke.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudbe morajo biti predložene v
zapečatenih kuvertah in označene z napisom “Ne odpiraj, ponudba – javni razpis za
sukcesivno dobavo živil“, številko objave v
Uradnem listu RS in pripis sklopa, za katerega je ponudba oddana. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 8. 2003.
OŠ Antona Globočnika Postojna
Št. 25289/03
Ob-100828
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/23-04-000, telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava 20 kV in ostale opreme za RTP
110/20 kV Grosuplje.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba mora biti celovita, eventualnih
delnih ponudb ne bomo upoštevali.
4. Kraj dobave: dostava razpisane opreme je RTP 110/20 kV Grosuplje-razloženo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
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6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
rok dobave opreme je največ 3 mesece od
podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Ireni Homovc Gačnik, tel.
01/23-04-320, v sobi št. 16, na naslovu:
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 22. septembra 2003, in sicer vsak delovni dan med 8.
in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključno z DDV) na transakcijski račun Elektro
Ljubljana, d.d. št.: 06000-0076655034,
sklic na številko: 23003371-27-03, z obvezno navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti predložene naročniku najkasneje do 22.
septembra 2003 do 10. ure, ponudbe predložene po tem roku ne bodo upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Ljubljana, d.d., Služba
za javna naročila in nabavo, Slovenska cesta 56/VI, 1516 Ljubljana.
Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega naslova naročnika. Ponudba naj ima
obvezno pripisano “Javni razpis JN 27/03
– Ponudba za dobavo 20 kV in ostale opreme za RTP 110/20 kV Grosuplje – Ne
odpiraj“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 22. septembra 2003, ob 11. uri v sejni sobi v
VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana,
d.d., Slovenska c. 56 v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predložiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 600.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je
60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora v svoji
ponudbi priložiti:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, ki odraža zadnje stanje,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo/izjavo, da poslovanje ponudnika ni predmet obravnave pred sodiščem
ali predmet sodne preiskave, da mu v zad-
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njih 5 letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, povezano z njegovim poslovanjem ali
taka sodna ali upravna odločba, ki mu prepoveduje opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, dokument mora odražati zadnje stanje,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– BON 1 za zadnje poslovno leto ponudnika, ne starejši od 30 dni,
– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji in njegova skupna ponudbena vrednost presega 50 mio SIT,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 600.000 SIT,
– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisno izjavo ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij, zagotovitvi garancij,
– pisno izjavo ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa,
– pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih podatkih,
– pisno izjavo ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisno izjavo ponudnika o zadostni kadrovski zmogljivosti in strokovni usposobljenosti kadrov ter zadostni tehnični opremljenosti, potrebnih za izvedbo naročila,
– pisno izjavo ponudnka o sposobnosti
servisiranja ponujene opreme za čas predvidene življenjske dobe,
– dokazilo – referenčno potrdilo o že
izvedenih dobavah razpisane ali njej po namenu podobne opreme kupcem v zadnjih
5 letih, v skladu z 10. točko Splošnih razpisnih pogojev v razpisni dokumentaciji,
– dokazilo – referenčno potrdilo, ki dokazuje sposobnost izdelovalca krmilnih
omaric 110 kV polj, v skladu z 10. točko
Splošnih razpisnih pogojev v razpisni dokumentaciji,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede izpolnjevanja drugih-posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Kot veljavni bodo upoštevani le dokumenti, ki bodo predloženi v originalu ali kot
fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisani. Naročnik si vzame pravico, da po lastni
presoji naknadno preveri verodostojnost fotokopiranih dokumentov izbranega ponudnika, in sicer pred izdajo sklepa o oddaji
naročila izbranemu ponudniku. Za izhodišče določitve starosti dokumentov se upošteva datum odpiranja ponudb. V ponudbeni
dokumentaciji naj bodo dokumenti razvrščeni po gornjem vrstnem redu.

14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks. 50 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (91% delež),
– rok plačila (5% delež),
– certifikat kakovosti ISO serije 9000
ponudnika in proizvajalca (4% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
posredovani do 16. septembra 2003.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 22. avgusta 2003.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 04/2003
Ob-100845
1. Naročnik: Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik.
2. Naslov naročnika: Novi trg 43/a,
1241 Kamnik, tel. 01/831-74-44, telefaks
01/831-76-66.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
živil.
Opis in okvirne količine artiklov, ki so
predmet javnega razpisa, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: predmet javnega razpisa obsega naslednje sklope:
1. sklop: goveje, telečje in svinjsko meso in izdelki iz mesa,
2. sklop: perutninsko in puranje meso
ter izdelki iz mesa.
Ponudniki lahko ponudijo vse blago v
celoti (sklopa 1 in 2), ali blago posameznega sklopa v celoti. Ponudniki ne morejo ponuditi posameznega blaga oziroma posameznih artiklov iz posameznega sklopa.
4. Kraj dobave: Zavod za usposabljanje
invalidne mladine Kamnik, Novi trg 43/a,
1241 Kamnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki lahko ponudijo samo osnovno ponudbo. V primeru, da ponudnik ponudi še
variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoštevala. Upoštevana bo samo osnovna ponudba.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobav je: 1. 11. 2003.
Naročnik bo z izbranim(-i) ponudnikom(-i) sklenil pogodbo za obdobje 12
mesecev, z možnostjo podaljšanja za enako obdobje.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik, Novi trg
43/a, 1241 Kamnik, dodatne informacije:
Stane Jamnik, tel. 01/831-74-44.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen dvig,
in sicer vsak delovnik med 12. in 14. uro.
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Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (najmanj: naziv, naslov, št. telefona/telefaksa, navedba ali je
davčni zavezanec),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega urada, kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 5.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 5.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka transakcijskega
računa: 01100-6030689368 (Zavod za
usposabljanje invalidne mladine Kamnik),
sklicna številka: 29990.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti do 23. 9. 2003, najkasneje
do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Zavod za
usposabljanje invalidne mladine Kamnik,
Novi trg 43/a, 1241 Kamnik.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
23. 9. 2003, ob 14. uri, na naslovu: Zavod
za usposabljanje invalidne mladine Kamnik,
Novi trg 43/a, 1241 Kamnik (v sejni sobi).
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo kot finančno zavarovanje
za resnost ponudbe predložiti bančno garancijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva uradnega prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): 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. Natančnejša določila so podana v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati najmanj 140 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 30. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša je ponudba, ki ustre-

Št.

za merilom: cena, strokovna priporočila,
možnost nakupa v ponudnikovih prodajnih
prostorih, finančno stanje ponudnika in celovitost ponudbe.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 8. 2003.
Zavod za usposabljanje
invalidne mladine Kamnik
Št. 57/03
Ob-100901
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana, tel. +386 1 58 75 200;
faks +386 1 52 46 480.
3. (a) Vrsta in količina blaga: rinež.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: objekt naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: takoj po podpisu pogodbe v skladu s ponujenim dobavnim rokom.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19,
1000 Ljubljana; razpisna dokumentacija in
dodatne informacije: Jasmin Rebselj, oddelek za javna naročila, I. nad. soba 28, tel.
+386 1 58 75 247, faks +386 1 58 75 217.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo
se lahko dvigne vsak delovni dan od 8. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 10.800 SIT (z DDV), znesek je potrebno
nakazati na račun št. 02924-0017425656 s
pripisom “JR - Dobava rineža“. Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrdno predložiti potrdilo o plačilu in potrdilo o davčnem zavezancu.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do vključno 26. 9. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudnik mora poslati ponudbo na naslov, Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000
Ljubljana, ali dostaviti v oddelek za javna
naročila, I. nad. soba 28.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 26. 9. 2003,
ob 12.30. v sejni sobi naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 3,000.000 SIT, ki bo
veljavna do 30. 11. 2003.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik nudi za plačilo svojih obveznosti nepreklicni dokumentarni akreditiv, ki ga bo odprl
v 10 dneh po podpisu pogodbe pri eni od
bank s sedežem v Republiki Sloveniji, plačljiv v 30 dneh po prezentaciji akreditivnih
dokumentov.
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Kot akreditivni dokumenti bodo veljali:
račun (izvirnik in ena kopija), zapisnik o prevzemu rineža, bančna garancija za odpravo
napak v garancijskem roku.
Ponudnik lahko ponudi tudi boljše plačilne pogoje, kot jih navaja naročnik, kar bo
upoštevano v merilu za vrednotenje ponudb.
Kot boljši plačilni pogoji se bodo upoštevali: plačilo obveznosti naročnika brez zavarovanja plačila z akreditivom, akreditiv plačljiv
v daljšem roku od 30 dni po prezentaciji
akreditivnih dokumentov. .
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): opredeljeno v
razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 11. 2003, predvideni datum odločitve o sprejemu je 1. 10. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena s plačilnimi pogoji
do 95 točk,
2. dobavni rok do 5 točk,
skupaj maks. 100 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: tehnične zahteve za rinež: rinež mora imeti certifikat CE; mejni nivo hrupa rineža mora biti v skladu z Uredbo o hrupu v
naravnem življenjskem okolju (Ur. l. RS, št.
45/95, 66/96); hrup v kabini rineža mora
biti v skladu s Pravilnikom o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti
hrupu pri delu (Ur. l. RS, št. 7/01); masa
od 25 do 31 ton; specifični tlak rineža na
tla od 45 do 60 kPa; sposobnost dela v
naklonskem kotu 45°; višina od tal (ground
clearance) minimalno 400 mm; moč motorja od 165 kW in več (po ISO 9249); motor
mora imeti najmanj 6 valjev; motor mora
imeti najmanj 10.000 cm3 delovne prostornine; upravljanje rineža izvedeno hidrostatično ali z diferencialom; zračni filter z izločevalnikom prahu; širina gosenic od 80 do
100 cm; minimalna kapaciteta odriva 16 m3;
gosenice prirejene za delo na premogu; klimatska naprava v kabini; pnevmatsko vzmetenje sedeža.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 8. 2003.
Termoelektrarna
Toplarna Ljubljana, d.o.o.
Št. 5382/03
Ob-100946
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117
Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
vertikalne signalizacije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj:
1. sklop – vertikalna signalizacija,
2. sklop – prometna oprema.
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Detajli posameznih sklopov so v razpisni
dokumentaciji. Ponudnik lahko da ponudbo
za en sklop ali za oba skupaj.
4. Kraj dobave: poslovne enote – AC
baze v Republiki Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: oktober
2003 – december 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o., komercialna
služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/51-88-362, faks 01/51-88-303, Milan
Stevanovič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak dan
od 8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 1.500 SIT; plačilo
mora biti izvedeno na transakcijski račun
pri NLB št. 02923-0012771839, sklic na
številko 99.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 9. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54, 1117 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 9. 2003, ob 9. uri, Podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54, 1117
Ljubljana, sejna soba št. 108.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ustrezna finančna garancija za resnost ponudbe v
višini 3% ponudbene cene. Veljavnost
ustrezne finančne garancije mora biti najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira naročilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem
pogodbe, kateri je priložen razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih):
– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;
– ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev. Skupina izvajalcev mora predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila z opredeljeno odgovornostjo posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
24. 12. 2003; datum odločitve do 9. 10.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, ustreznost blaga, kompletnost
ponudbe. Teža in način uporabe meril je
podan v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je ponovljen.
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 65 z dne
4. 7. 2003, Ob-97232.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 8. 2003.
Podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o.
Št. 703/03
Ob-100972
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, telefaks 02/22-00-107.
3. (a) Vrsta in količina blaga: samonosilni kabelski snop z nosilnim (nevtralnim) vodnikom 3x35+70 0,6/1 Kv in
3x70+70 0,6/1 kV.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročnik bo upošteval ponudbe za celotno javno naročilo ali zaključene sklope
na katere ponudnik konkurira.
Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila:
– sklop A): 13,000.000 SIT,
– sklop B): 36,500.000 SIT.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
49,500.000 SIT.
4. Kraj dobave: v skladišče in na objekte naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 23. 10. 2003;
predvideni datum zaključka dobave: 23. 10.
2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: v nabavni službi pri Bojani Brauner (soba št. 105/1. nadstropje), na dan te objave in nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro. Dodatne
informacije o naročilu se dobi po odkupu
razpisne dokumentacije na naslovu naročnika pri Andreju Kosmačinu, univ. dipl. inž.
el. za tehnični del razpisne dokumentacije,
tel. 02/22-00-750, Milanu Nežmahu, univ.
dipl. org., tel. 02/22-00-127 za splošni del
razpisne dokumentacije na dan objave in
nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati, na dan te objave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro do 25. 9. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko nakazilo
na
transakcijski
račun
št.
04515-0000570965 (DDV je upoštevan v
ceni).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 30. 9.
2003 do 8. ure v vložišče, pri Jelki Kraiger
soba št. 001/pritličje.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,

Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, vložišče
(prevzemnica Jelka Kraiger, soba št.
001/pritličje). Na kuverti s ponudbo mora
biti v levem spodnjem kotu vidna oznaka:
“Ne odpiraj Ponudba – Javni razpis“. Navedena mora biti številka objave tega javnega
razpisa št. Ur. l. RS in predmet javnega
naročila. Na hrbtni strani mora biti označen
polni naslov pošiljatelja. Kuverta v kateri je
ponudbena dokumentacija s ponudbo mora biti zapečatena, ponudbena dokumentacija s ponudbo pa mora biti zvezana skozi
ponudbo s pečatno vrvico in zapečatena.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 30. 9.
2003, ob 9. uri pri naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, v dvorani II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti garancijo banke za
resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene
vrednosti javnega naročila na katerega ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila vsaj 60 dni, od datuma izstavitve računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko
predloži skupina izvajalcev, gospodarska
družba ali samostojni podjetnik, ki je registriran in ima ustrezne kvalifikacije za izvedbo
dobav blaga, ki so predmet javnega razpisa.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost ponudnikom na
osnovi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogojev. Zahtevani pogoji so:
1. Veljavna registracija za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
2. Potrdilo, 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.
3. Potrdilo, da mu v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
4. Potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež ali če ponudnik, ki ima sedež v tujini, ni poravnal v Republiki Sloveniji
tistih dajatev, ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji in priložiti potrdilo CURS-a.
5. Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je ponudnikovo podjetje zanesljivo, sposobno upravljanja, ima
izkušnje, ugled in, da ima proste kadrovske
zmogljivosti za realizacijo prevzetih pogodbenih obveznosti iz javnega naročila.
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6. Predložiti mora BON1 in BON2 ali podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja 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 BON2).
Podatki o finančnem stanju podjetja in
kazalniki morajo biti za poslovno leto 2002.
7. Izjava, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila.
8. Izjava, da ni dal zavajajoče podatke.
9. Izjava, da zagotavlja zahtevane letne
količine s ponudbo blaga za:
– celotno javno naročilo ali zaključene
sklope – za razpisano blago na katere ponudnik konkurira.
10. Izjava, da nudi vsaj 60-dnevni plačilni rok.
11. Izjava, da bo dostavljal naročeno blago fco. skladišča oziroma gradbišča naročnika.
12. Izjava, da zagotavlja kontrolo kakovosti.
13. Priložiti seznam redno zaposlenih po
strokovni usposobljenosti in dokazilo, da
ima zadostne proste kadrovske zmogljivosti, za realizaicjo prevzetih obveznosti.
14. Priložiti potrdilo o nekaznovanosti
pooblaščenih oseb v podjetju.
15. Priložiti izjavo ponudnika, da ponudbena cena pokriva vse stroške, ki jih bo ponudnik imel z izpolnitvijo javnega naročila.
16. Ponudnik mora priložiti pisna dokazila in informacije, iz katerih je razvidno, da
razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami.
17. Priložiti posebno izjavo, da bo dobavljal blago v skladu s predpisanimi določili veljavnih zakonskih in podzakonskih
aktov.
18. Izjava, da ponudnik sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije.
19. Izjava ponudnika, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da zakon
podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe.
20. Predložiti je potrebno vse zahtevane
dokumente oziroma dokazila o tem, da
ustreza ponujeno blago zahtevanim podatkom iz tehnične specifikacije.
21. Predloži pozitivno neodvisno revizijsko mnenje za zadnje poslovno leto, če je
zavezanec k reviziji.
22. Za resnost ponudbe priložiti naslednjo vrsto finančnega zavarovanja: bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
od ocenjene vrednosti javnega razpisa (brez
DDV), blaga na katere ponudnik konkurira.
Dolžina veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.
23. Priložiti izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti,
– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za odpravo napak v garancijske roku v višini
5% pogodbene vrednosti.
24. Vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe.
25. Ponudnik mora priložiti vzorce kablov.

Št.

26. Da nudi garancijski rok za ponujeno
blago vsaj 12 mesecev.
Ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije oziroma ne bodo izpolnjevale
vseh zahtevanih pogojev za udeležbo na
tem javnem razpisu, bodo izločene kot nepopolne.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 70 dni od dneva odpiranja ponudb; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 10. 10. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: do 90 točk;
– potrjene reference: do 5 točk;
– plačilni rok: do 3 točke;
– certifikat skupine standardov SIST EN
ISO 9000 ali podobno: do 2 točki.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi
po prevzemu dokumentacije na naslovu naročnika pri Andreju Kosmačinu, univ. dipl.
inž. el. za tehnični del razpisne dokumentacije, tel. 02/22-00-750, za splošni del razpisne dokumentacije pa pri Milanu Nežmahu, univ. dipl. org., tel. 02/22-00-127.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 97 z dne
20. 10. 2000, Ob-37517; Uradni list RS,
št. 25 z dne 6. 4. 2001; Uradni list RS, št.
83-84 z dne 26. 10. 2001; Uradni list RS,
št. 39 z dne 6. 5. 2002, Ob-68404 in Uradni list RS, št. 88/02, Ob-79304.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 8. 2003.
Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor
Št. 113/03
Ob-100977
1. Naročnik: Zavod za šport Slovenije.
2. Naslov naročnika: Celovška 25,
1000 Ljubljana, faks 01/230-60-84, tel.
01/230-60-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
– medalje Zlati sonček (male zlate
17.000, velike zlate 11.000, male modre
11.000, velike modre 2.000),
– medalje Krpan (bronaste 10.000,
srebrne 9.000, zlate 4.500),
– medalje Šolskih športnih tekmovanj (predvidoma 1.950 velikih medalj in
5.100 malih medalj),
– pokali Šolskih športnih tekmovanj
(predvidoma 63 kompletov malih pokalov,
68 kompletov srednjih pokalov in 36 kompletov velikih pokalov),
– plakete Šolskih športnih tekmovnanj (predvidoma 1.010 plaket v treh barvah),
– spominske medalje (predvidoma
5.060 spominskih medalj).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
Oddaja naročila po sklopih ni predvidena.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodba
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med naročnikom in izbranimi ponudniki bo
sklenjena za dobo enega leta oziroma do
zaključka dobave.
Datum začetka dobave medalj športnih
programov Zlati sonček in Krpan za šolsko
leto 2003/04 je 1. 1. 2004, datum zaključka dobave pa 30. 12. 2004.
Datum začetka dobave medalj, pokalov
in plaket Šolskih športnih tekmovanj ter spominskih medalj za šolsko leto 2003/04 je
1. 1. 2004, datum zaključka dobave pa
30. 12. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko dobite na naslovu: Zavod za šport Slovenije, Mateja Reberšak
Cizelj, Celovška 25, 1000 Ljubljana, e-pošta: mateja@spic.tv. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete osebno, ali pa vam jo pošljemo po elektronski pošti.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 9. 2003 do
12. ure oziroma poštni žig tega dne.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo lahko oddate osebno
ali priporočeno po pošti na naslov: Zavod
za šport Slovenije, Celovška 25, 1000 Ljubljana. Ponudba mora biti predložena v zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj – ponudba!“, s številko objave tega razpisa in označenim točnim naslovom pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 1. 10. 2003, ob 12. uri v prostorih
Zavoda za šport Slovenije, Celovška 25,
1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% od ponudbene
vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po dobavi blaga ali dela blaga.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ni predvidena.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora ponudbi
predložiti ustrezna dokazila in izjave kot jih
zahteva razpisna dokumentacija.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 1. 2004, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe pa je 9. 10. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 60%,
– poprodajne storitve in tehnična pomoč 10%,
– reference in dosedanje sodelovanje
30%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik predvideva, da bo ponudnik prevzel del distribucije materialov.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
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18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 8. 2003.
Zavod za šport Slovenije
Št. 115/2003
Ob-100978
1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko društvo Črneče.
2. Naslov naročnika: Prostovoljno gasilsko društvo Črneče, Črneče 118, 2370
Dravograd, tel. 02/878-48-81.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
šasije za izdelavo gasilskega vozila s
kompaktno kratko kabino, ki bo v skladu s tipizacijo vozil GZS nadgrajeno v
gasilsko vozilo GVC 16/24.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni možno.
4. Kraj dobave: Gasilski dom Črneče,
Črneče 118, 2370 Dravograd.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: v skladu z
razpisno dokumentacijo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd,
Dominika Knez, tel. 02/878-30-11, e-pošta: dominika.knez@dravograd.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
v času uradnih ur do roka za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 5.000 SIT (DDV je vključen) virmansko
nakazilo
na
račun
št.
20470-0017587991. Pri dvigu razpisne dokumentacije se mora prevzemnik razpisne
dokumentacije izkazati z dokumentom (položnica, virman), iz katerega je razvidno plačilo razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 26. 9. 2003
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Prostovoljno gasilsko društvo
Črneče, Črneče 118, 2370 Dravograd; zaprte zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Javni razpis – ponudba za dobavo šasije za izdelavo gasilskega
vozila – ne odpiraj“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 9. 2003 ob 13. uri v sejni sobi
Prostovoljnega gasilskega društva Črneče,
Črneče 118, 2370 Dravograd.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo bo izvedeno v roku 60 dni po prevzemu
vozila.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: dobava blaga najkasne-
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je v 90 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne do 31. 12. 2003. Naročnik bo ponudnike o odločitvi obvestil v roku 15 dni
od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 8. 2003.
Prostovoljno gasilsko društvo
Črneče
Št. 404-08-273/2003-2
Ob-101051
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana
3. (a) Vrsta in količina blaga: javni razpis pod oznako MORS 227/2003-ODP
Oznaka

Predmet

01
01A

Osebni Računalniki z MS
Windows 2000P
Ekonomični osebni računalnik

02
02A
03
03A
03B

Prenosni Računalniki
Standardni prenosni računalnik 12
Monitorji LCD
Monitorji LCD 15“
30
Monitorji LCD 17“
13

05 LASER Tiskalniki laserski
05A
Namizni laserski tiskalnik
05 OSTALI Tiskalniki ostali
05JA4
Tiskalnik injekt A4
18
18A
18B
18C

WAN usmerjevalniki
Ethernet Switch
Ethernet Switch
Ethernet Switch

Kos,
komplet

7

7
13
7
5
1

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročnik je javno naročilo razdelil na
sklope. Sklopi so razvidni iz tabele. Naročnik bo izbral ponudnike za posamezen sklop
javnega naročila.
4. Kraj dobave: Centralno skladišče
Ljubljana-Šentvid.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka izvedbe javnega naročila: s podpisom pogodbe z izbranim ponudnikom (oktober 2003). Predvidena dobava: oktober-november 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana; kontaktna oseba:
Dušan Cirar, tel. 471-23-48.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z

navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS 227/2003–ODP) na transakcijski račun: 01100-6370191114. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po
pošti. Pred tem je potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega naročila, sklic na številko) ter potrdilo o registraciji,
če ste davčni zavezanec. Dodatne informacije: Jože Mokorel (471-25-53).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 9. 2003 do
vključno 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za obrambo, prevzemnik glavna pisarna, Kardeljeva ploščad 26,
Ljubljana. Zapečatene kuverte morajo biti
jasno označene z napisom: Ne odpiraj –
ponudba MORS 227/2003-ODP, “rač.
oprema“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 30. 9.
2003, ob 12. uri na naslovu: Ministrstvo za
obrambo, Urad za javna naročila Kardeljeva
ploščad 24, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih:
– da v zadnjih 6 mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti oziroma da ni
imel blokiranega žiro računa v preteklih 6
mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca o plačilni sposobnosti;
– podpisal in žigosal krovno izjavo, izjavo o soglašanju s pogoji razpisne dokumentacije, izjavo ponudnika po stanju na dan
oddaje ponudbe, izjava o poravnavi obveznosti do dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov ter potrditev veljavnosti ponudbe
in roka plačila;
– podpisal in žigosal izjavo o zadostnih
tehničnih zmogljivostih;
– podpisal in žigosal izjavo o ustreznosti
ponujenih artiklov s tehničnimi zahtevami
naročnika;
– da bo podpisal in žigosal “Predračun“;
– da bo podpisal in žigosal obrazec Ponudbo in Konfiguracijo;
– potrjena in podpisan izjava banke o
izdaji bančne garancije za odpravo napak v
garancijskem roku;
– da bo podpisal in žigosal vsako stran
pogodbe;
Kolikor ponudbi niso predloženi dokazi,
ki dokazujejo izpolnitev posameznega pogoja, se ponudba izloči.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vse do sklenitve pogodbe.
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15. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo je: cena ob izpolnjevanju pogojev naročnika.
Naročnik izbere najugodnejšega ponudnika za posamezen sklop naročila ob izpolnjevanju teh. zahtev naročnika za posamezen predmet javnega naročila.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 8. 2003.
Ministrstvo za obrambo
Republika Slovenija

ZJN-12.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila gradenj po
odprtem postopku
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
Št. 351-01-32/02
Ob-100904
Naročnik Občina Postojna, Ljubljanska
c. 4, Postojna v skladu s 25. členom ZJN-1
podaljšuje rok za predložitev ponudb za
javni razpis za izgradnjo komunalne čistilne naprave Hruševje, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 71-72 z dne 25. 7.
2003, Ob-98681.
Nov datum in ura do katere je potrebno
predložiti ponudbo je ponedeljek, 8. 9.
2003 do 12.30, na naslov Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, pisarna
št. 22. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 8. 9. 2003 ob 13. uri v sejni
sobi Kulturnega doma Postojna, Gregorčičev dr. 1 (vhod s Prešernove ulice) v Postojni.
Občina Postojna
Št. 403-06-006/03
Ob-100731
1. Naročnik: Občina Lovrenc na Pohorju.
2. Naslov naročnika: Spodnji trg 8,
2344
Lovrenc
na
Pohorju,
tel.
02/675-17-01, faks 02/675-16-01, e-mail:
obcina@lovrenc.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: preureditev in dozidava gospodarskega objekta v Prireditveni center Lovrenc na
Pohorju.
(b) Predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik mora ponuditi izvedbo del
v celoti – gradnja bo potekala v fazah.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Lovrenc na Pohorju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.

Št.

6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek: predvidoma 15. oktober 2003, zaključek: predvidoma oktober 2006.
7. (a) Naslov službe ali oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije:
– razpisna dokumentacija: tajništvo Občine Lovrenc na Pohorju,
– dodatna pojasnila: SGD Strdin, Teja
Strdin, tel. 031/302-790.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 15. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 15.000 SIT na transakcijski
račun
občine
številka
01367-0100009373, elektronsko plačilo
ali s plačilnim nalogom.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 19. 9. 2003,
do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Lovrenc na Pohorju,
Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 9. 2003, ob 12. uri, na sedežu
naročnika: Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na
Pohorju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v vrednosti 10% ponudbene
vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: razvidno iz razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika skupine ponudnikov
v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1 47. člen):
ponudniki morajo predložiti izjavo o skupnem nastopu, iz katere so razvidna njihova
medsebojna razmerja in kdo je podpisnik
pogodbe.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. člena ZJN-1:
1. ponudnik v zadnjih 6 mesecih ne sme
imeti blokiranega računa (BON obrazci ali
podatki iz bilance uspeha in podatki iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojni organ in
potrdilo poslovne banke);
2. ponudnik je moral pozitivno poslovati
v letu 2002 (revidirana bilanca stanja in bilanca uspeha za leto 2002, iz katere mora
biti razvidno, da je ponudnik v tem letu posloval pozitivno);
3. ponudnik je v zadnjih treh letih zgradil
najmanj dva objekta v vrednosti najmanj 100
mio SIT;
4. ponudnik ni dal zavajujočih podatkov;
5. nudenje 90-dnevnega plačilnega roka;
6. ponudnik mora biti sposoben izvesti
prevzeta dela:
– glede na faze dela – za leto 2003 v
roku 2 mesecev.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 30. 10. 2003, predvideni datum
sprejema odločitve o izbiri najugodnejšega
ponudnika je 24. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena – 70% točk,
2. izkušnje v zvezi z gradnjo – 30% točk.
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Način uporabe meril je razviden iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 8. 2003.
Občina Lovrenc na Pohorju
Ob-100744
1. Naročnik: Občina Juršinci.
2. Naslov naročnika: Juršinci 3/b,
2256 Juršinci, tel. 02/758-21-41.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja vrtca pri OŠ Juršinci.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Juršinci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del:
6. 10. 2003, končanje del: 31. 7. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci, Igor Ketiš, tel. 02/758-21-41.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po tej objavi, od
ponedeljka do petka med 8. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT na TRR št.:
01242-01 00016953.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 26. 9. 2003 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Juršinci, Juršinci 3/b,
2256 Juršinci.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 9. 2003, ob 12. uri, Občina Juršinci.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti, bančna garancija
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti, bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi
v višini 10% pogodbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg zakonskih pogojev, še pogoji, opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: kot v razpisni dokumentaciji.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 8. 2003.
Občina Juršinci
Št. 749/03
Ob-100764
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Žalec d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ul. Nade Cilenšek
5, 3310 Žalec.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
kanalizacije Braslovče F kanal 100
Parižlje.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni možna oddaja v sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Parižlje, Občina Braslovče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: izvedba 1. faze
takoj po podpisu pogodbe, rok dokončanja
del glede na finančna sredstva naročnika.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Nade Cilenšek
5, Žalec – Polona Barič, univ. dipl. biol.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 1. 9. 2003 do
5. 9. 2003 po predhodni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob predložitvi potrdila o
plačilu materialnih stroškov na račun št.
06000-0045266125 – Javno komunalno
podjetje Žalec d.o.o. s pripisom: Razpis –
GK Braslovče ali ob plačilu na blagajni podjetja v višini 20.000 SIT.
Priloženo mora biti tudi Odločba davčnega urada (davčna številka).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 9. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
tel. 03/713-67-50, faks 03/713-67-70.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 9. 2003, ob 12. uri v sejni sobi
JKP Žalec d.o.o. (dvorišče).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora v ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
1,500.000 SIT, kar je 3% od ocenjene vrednosti. Trajanje garancije je do 30. 10. 2003.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: glavni
pogoji glede financiranja in plačila so detajlno opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg sploš-
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nih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: vsebina listin, ki jih mora
predložiti ponudnik za dokončanje pogojev
je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 10. 2003 in 29. 9.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 70%,
– reference 20%,
– usposobljenost, roki 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: najnižja ponujena cena še ne predstavlja najugodnejše ponudbe. Naročnik si
pridružuje pravico določiti eventualno manjši obseg del od razpisanega oziroma na
razpoložljiva finančna sredstva ali odstopiti
od podpisa pogodbe, pridružuje pa si tudi
pravico, da dela ne odda nobenemu ponudniku. V nobenem primeru ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine iz
tega naslova.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 8. 2003.
Javno komunalno podjetje
Žalec d.o.o.
Št. 1082/2003
Ob-100830
1. Naročnik: Komunala d.o.o., Lendava.
2. Naslov naročnika: Glavna ulica 109,
9220 Lendava.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja zbirnega centra ločeno zbranih
odpadkov.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki morajo izdelati ponudbo za vsa razpisana dela, sicer se ponudba zavrne.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Odlagališče Dolga vas.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: dela se bodo
izvajala v letu 2003 in 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala
d.o.o., Lendava, Glavna ulica 109, 9220
Lendava, Bokan Katarina, 02/578-90-60.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delovnik od dneva objave javnega razpisa do
5 dni pred oddajo ponudb med 8. in 10.
uro. Ponudniki morajo pred dvigom razpisne dokumentacije predati naročniku dokazilo o vplačilu zneska za kritje stroškov izdelave razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 20.000 SIT na blagajni
podjetja ali virmansko na TRR podjetja št.
02342-0015295245.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudba mora prispeti na podjetje ne glede na način dostave
do 30. 9. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala d.o.o., Lendava,
Glavna ulica 109, 9220 Lendava. Zapečatene kuverte s ponudbo morajo biti jasno
označene z napisom: “Ne odpiraj ponudba:
Izgradnja zbirnega centra ločeno zbranih
odpadkov“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
30. 9. 2003, ob 9.30, na naslovu: Komunala d.o.o., Lendava, Glavna ulica 109,
9220 Lendava, v sejni sobi.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora k ponudbi predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv v višini
1,000.000 SIT. Bančna garancija mora biti
veljavna najmanj 60 dni od odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 60 dni od dneva prejema situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravni akt o
skupni izvedbi javnega naročila skladno z
drugim odstavkom 47. člena Zakona o javnih naročilih, če nastopi skupina ponudnikov
v okviru ene ponudbe.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnikom bo priznana sposobnost, kolikor izpolnjujejo splošne
zakonske pogoje za izvedbo javnega naročila in imajo izkušnje ter tehnične sposobnosti za izvedbo tovrstnih del določenih v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 10. 2003. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 8. 10. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena – 80 točk, reference izvajalca za
gradnjo poslovnih objektov armirano betonske in jeklene izvedbe – 10 točk, plačilni
pogoji – 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne
informacije o javnem naročilu na: Komunala d.o.o., Lendava, Glavna ulica 109,
9220 Lendava, kontaktna oseba: Bokan
Katarina, tel. 02/578-90-60, GSM
041/772-484.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 8. 2003.
Komunala d.o.o., Lendava
Ob-100835
1. Naročnik: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Novi trg
3, faks 01/425-34-23, tel. 01/470-61-00,
elektronski naslov; sazu@sazu.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbeno obrtniških in inštalacijskih del
za rekonstrukcijo in adaptacijo zgradbe
na Novem trgu 4 v Ljubljani, 3. nadstro-
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pje, podstrešje, mansarda. Po izvedeni
rekonstrukciji bo pridobljena skupno neto
koristna površina v izmeri ca. 853 m2.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključujejo izdelavo projektov: ni.
4. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Novi trg 4.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni
datum začetka del 24. november 2003, dokončanje glede na terminski plan je februar
2005.
7. (a) Naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Znanstvenoraziskovalni
center SAZU Ljubljana, Novi trg 2/I, gradbena pisarna - Duša Bosnić, inž. gr., tel.
01/470-64-03, faks 01/426-33-47.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 1. 9.
2003 do 15. 9. 2003 med 10. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije z DDV znaša 10.000 SIT in se nakaže
na transakcijski račun ZRC SAZU št.:
01100-603 0347346. Pri dvigu razpisne
dokumentacije se mora prevzemnik razpisne dokumentacije izkazati z dokumentom
(položnica, virman,.) iz katerega je razvidno
plačilo razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: 29. 9. 2003 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, poštni predal št.: 306,
1001 Ljubljana, ali osebno Znanstvenoraziskovalni center SAZU, tajništvo Ljubljana,
Novi trg 2/II. nadstropje.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj: ponudba –
Novi trg 4/03“.
Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 29. 9. 2003, ob 12. uri, v Mali dvorani ZRC SAZU v zgradbi Novi trg 4/II v
Ljubljani.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe, veljavna do 17. 11. 2003 v
vrednosti 22,600.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z določili razpisnih pogojev iz razpisne
dokumentacije in gradbeno pogodbo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): sklenitev pogodbe za izvedbo naročila, kot je navedeno
v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 17. 12. 2003.
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15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 80%,
– usposobljenost izvajalca 5%,
– reference 10%,
– garancijski roki 5%.
Najugodnejši ponudnik je tisti, ki doseže
največjo vsoto točk na podlagi vrednotenja
po posameznih merilih.
Način točkovanja po zgoraj navedenih
merilih je podrobneje prikazan v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: rok za informacije je do vključno
26. 9. 2003 pisno na faks 01/426-33-47
pod šifro Adaptacija in sanacija Novi trg 4.
Odgovori na vprašanja bodo posredovani
pisno vsem ponudnikom.
17. Datum predhodne objave namere
o naročilu ali navedba, če je bila objavljena: ni.
18. Datum posredovanja zahteve za
objavo: 22. 8. 2003.
Slovenska akademija znanosti
in umetnosti

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2003, predvideni datum odločitve 3. 10. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 80 točk, reference 20 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 8. 2003.
Občina Ivančna Gorica

Št. 02/2003
Ob-100836
1. Naročnik: Občina Ivančna Gorica.
2. Naslov naročnika: Sokolska 8, 1295
Ivančna Gorica, tel. 01/787-83-84, faks
01/787-76-97.
3. (a) Opis in obseg gradnje: kanalizacija Šentvid pri Stični, kanalski sistem D.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Šentvid pri Stični.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: oktober – november 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica;
Peterlin Rajko.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 29. 8. 2003
dalje vsak delovnik od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti
15.000 SIT na tran. račun št. 012390100002162 z navedbo: “Plačilo RD – Kanalizacija Šentvid pri Stični“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 9. 2003 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 29. 9.
2003, ob 9. uri v prostorih Občine Ivančna
Gorica, Sokolska ulica 8, Ivančna Gorica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe (velja za
vse ponudnike).
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z vzorcem pogodbe v razpisni dokumentaciji.

Št. 03/321130
Ob-100893
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo,
izobraževanje in šport, Resljeva 18, Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: preureditev počitniškega doma (II. trakta in vile)
v Savudriji, Ravna dolina, Hrvaška.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: v enem sklopu.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Savudrija, Ravna dolina, Hrvaška.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: oktober 2003 –
maj 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudnik lahko zahteva razpisno dokumentacijo na naslovu: MOL, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Resljeva 18, I.
nadstropje soba 112, Ljubljana. Kontaktna
oseba je Verena Vesel, tel. 01/306-40-19,
faks 01/306-40-12.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko prevzame po predhodni
najavi od 1. 9. 2003, od 9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na transakcijski račun MOL št. 01261-01 00000114,
sklicna številka 121-03000-030.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do petka, 3. oktobra 2003 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOL, Oddelek za predšolsko
vzgojo, izobraževanje in šport, Resljeva 18,
I. nadstropje, soba 112, Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj, ponudba –
preureditev počitniškega doma (II. trakta in
vile) v Savudriji, Ravna dolina Hrvaška“. Na
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hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 3. oktobra 2003 ob 11.15 na naslovu: MOL, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje
in šport, Resljeva 18, Ljubljana, II. nadstropje – sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v
vrednosti 5% od razpisane vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni.
15. Merila za ocenitev ponudb: povprečna cena vseh veljavnih ponudb zmanjšana za 2%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnik mora imeti registrirano firmo na Hrvaškem.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 8. 2003.
Mestna občina Ljubljana
Št. II-5/53
Ob-100898
1. Naročnik:
Komunala
Koper,
d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4,
6000 Koper, telefaks 05/66-33-706, telefonska številka 05/66-33-761.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
pripravljalnih del, zemeljskih del, gradbenih del in zaključnih del za objekt
“Razširitev pokopališča v Kopru III etapa
- zgornja terasa“.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Škocjan v Kopru.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 13. 10.
2003, dokončanje 13. 1. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Služba za razvoj in investicije, Nataša Đukić-Vasić, univ.
dipl. inž. gradb., Ulica 15. maja 4, 6000
Koper.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka med 8. in 11. uro v tajništvu, soba št.
11, telefon 05/66-33-761.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 36.000 SIT (skupaj z DDV)
na transakcijski račun Komunale Koper, št.
10100-0034659356, z navedbo predmeta
naročila.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 9. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.,
Ulica 15. maja 4, 6000 Koper, prevzemnik
tajništvo soba št. 11.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 9. 2003, ob 12. uri na sedežu
Komunale Koper, Ulica 15. maja 4, Koper.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 24. 11. 2003, predvidoma 6. 10. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 8. 2003.
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
Št. 6/03
Ob-100902
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.
2. Naslov naročnika: Savska 34,
1230 Domžale, tel. 01/72-95-440 faks
01/72-95-450.
3. (a) Opis in obseg gradnje: investicijsko vzdrževalna dela sanacije kanalizacije Mlaka.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ne.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Trzin.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 6. oktober 2003
do 15. november 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mitja Veteršek, tel. 72-95-440.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v tajništvu vsak
delovni dan od 8. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT z vključenim

DDV na transakcijski račun družbe številka:
18300-0012119440; odprt pri LB Banki
Domžale d.d.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. september
2003, do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. september 2003, do 10.15.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. november 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: reference, cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 8. 2003.
Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.
Ob-100906
1. Naročnik: Knjižnica Prežihov Voranc,
Tržaška 47 a, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Knjižnica Prežihov
Voranc, Tržaška 47 a, 1000 Ljubljana, tel.
01/423-12-24, faks 01/256-36-79, e-naslov: pinterm@lj-sik.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja prizidka k matični enoti Knjižnice
Prežihov Voranc.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Tržaška
c. 47 a, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 10. 2003 do
31. 1. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Knjižnica Prežihov
Voranc, Tržaška 47 a, 1000 Ljubljana, razpisna dokumentacija se dviguje pri Danici
Švarc, dodatna pojasnila in informacije pa
lahko zainteresirani dobijo: pri odvetnici Bredi Razdevšek na tel. 01/439-16-30, faks
01/439-16-34 (za pravna vprašanja), pri Tatjani Brank na tel. 01/423-34-95 (ostala vsebinska vprašanja).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
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mentacijo lahko ponudniki dvignejo v računovodstvu Knjižnice pri Danici Švarc od dneva objave razpisa dalje vsak delovni dan od
8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 18.000 SIT in 20% DDV, znesek
ponudniki nakažejo na naročnikov transakcijski račun št. 01261-6030372243.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 9. 2003, do
8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Knjižnica Prežihov Voranc, Tržaška 47 a, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 9. 2003, ob 9. uri v prostorih
naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
4,500.000 SIT z veljavnostjo do 23. 12.
2003, ter izjava banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini 10% pogodbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je minimalno 60 dni od izdaje računov v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna za leti 2003 in 2004.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis se lahko
prijavi ponudnik (pravna oseba in samostojni podjetniki), ki morajo izpolnjevati pogoje
po 41. členu Zakona o javnih naročilih, ki
so navedeni v razpisni dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. členom zakona o javnih
naročilih in kot je določeno v pogojih iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni od dneva odpiranja ponudb, predviden rok za sprejem odločitve je 20 dni od
odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 40 točk, reference izvajalca 30
točk, ponujeni rok izvedbe 20 točk, rok plačila 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 8. 2003.
Knjižnica Prežihov Voranc
Št. 110-1/03
Ob-100928
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
(a) Opis in obseg gradnje: nadomestitev optičnega kabla v predoru Karavanke.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost

Št.

ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: od AC baze Hrušica do
mejne črte v predoru Karavanke.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je dva meseca od uvedbe izvajalca v
delo, najkasneje do 24. decembra 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna oseba je Marjana Logar, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje Franko Primc
univ. dipl. inž. el. DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Projekt za vzdrževanje AC, tel.
01/30-68-248, faks 01/30-68-251.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT stroškov 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“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 1. 10. 2003, do 10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 1. 10.
2003, ob 11. uri v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba 1.18.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1,440.000 SIT. Veljavnost
bančne garancije mora biti najmanj 210
dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo se financira iz lastnih sredstev DARS
d.d. Način plačevanja z roki je določen v
vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
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šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
je 180 dni po preteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe. Predvideni datum
odločitev o sprejemu ponudbe je 10. 11.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev
razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 8. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 3/2003
Ob-100929
1. Naročnik: Občina Cerknica.
2. Naslov naročnika: C. 4. maja 53,
1380 Cerknica, tel. 01/709-06-10.
3. (a) Opis in obseg gradnje: dograditev
Zdravstvenega doma Cerknica, I. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Cerknica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek in dokončanje oktober 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Cerknica, C. 4. maja 53, 1380 Cerknica –
Irena Zalar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času trajanja
razpisa, med 7. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 15.000 SIT z virmanom ali položnico na transakcijski račun
01000-0100002524, Banka Slovenije, za
namen dograditev Zdravstvenega doma
Cerknica, I. faza.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 9. 2003, do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Cerknica, C. 4. maja
53, 1380 Cerknica. Ponudba mora biti zapečatena in označena:“Ne odpiraj – ponudba za dograditev Zdravstvenega doma Cerknica, I. faza“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 9. 2003, ob 13. uri v sejni sobi
občine Cerknica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: podpisano bančno garancijo v višini 5% od
ponudbene cene kot garancija za resnost
ponudbe in ga bo investitor unovčil, v kolikor izbrani izvajalec ne podpiše pogodbe
o izvajanju. Ponudnikom, ki ne bodo izbrani, se bančna garancija vrne v roku 5 dni
po izbiri izvajalca. Izvajalcu se bančna garancija vrne ob podpisu pogodbe.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: minimalni rok plačila je 60 dni od prejema obračunske situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo sklenil pogodbo samo z glavnim izvajalcem del.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 11. 2003, 30. 9.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, plačilni pogoji 10%, reference 10%,
garancijski rok 5%, druge posebne ugodnosti, ki jih nudi ponudnik 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 8. 2003.
Občina Cerknica
Št. 344-04-16/02-502
Ob-100930
1. Naročnik: Mestna občina Ptuj.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, tel.
02/748-29-62.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnovitvena dela na lokalni cesti LC 328-081
Grajena – Krčevina pri Vurbergu.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del po sklopih ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ptuj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni začetek del: 10. 10. 2003, predvideni zaključek
del: 29. 10. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Mestna občina Ptuj,
Mestni trg 1, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje, 2250 Ptuj, Herbert
Glavič, tel. 02/748-29-62 in 02/748-29-60.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
dneva objave javnega razpisa do roka za
oddajo ponudb, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 14. ure, v sredo od
8. do 16. ure ter v petek od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom razpisne dokumentacije plača naročniku nadomestilo za materialne stroške v višini
10.000 SIT (v ceno je vključen 20% DDV).
Nakazilo se izvede na podračun EZR št.
01296-0100016538.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 9. 2003 do
9. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ptuj, Mestni trg
1, 2250 Ptuj, sprejemna pisarna.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 9. 2003 ob 12. uri na Mestni
občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, velika sejna
soba 8/I.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 2,500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60
dnevni plačilni rok.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti v
veljavi do dneva, ko sklenjena pogodba stopi v veljavo. Predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 10. 10. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: naročnik bo za oceno ponudb uporabil naslednja
merila: ponudbena cena 90% (90točk), reference izvajalca 10% (10točk).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržije pravico določiti
manjši obseg del od razpisanih del v skladu
z razpoložljivimi finančnimi proračunskimi
sredstvi, ali odstopiti od pogodbe zaradi finančnih in drugih razlogov.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 8. 2003.
Mestna občina Ptuj
Ob-100933
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: MOL, Oddelek za
predšolsko vzgojo izobraževanje in šport,
Resljeva 18, Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: nadomestna montažna gradnja dislocirane enote OŠ Oskar Kovačič.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Galjevica 52.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek oktobra
2003, dokončanje del februar 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Služba za izobraževanje, Resljeva 18, Ljubljana, Mojca Kitek Ruparčič,
udia, tel. 01/306-40-25.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od četrtka 4. 9.
2003 od 8. do 12. ure po predhodni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na TR MOL št:
01261-0100000114.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 9. 2003, do
11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOL; OPVIŠ, Resljeva 18, soba 105.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 9. 2003, ob 12. uri, Oddelek za
predšolsko vzgojo izobraževanje in šport,
Resljeva 18, Ljubljana, sejna soba – 2. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% od ponujene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z določili ZIPRS oz ponujenimi plačilnimi
pogoji, če so ugodnejši od rokov določenih
v ZIPRS.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe 90
dni.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 90%, garancija 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 8. 2003.
Mestna občina Ljubljana
Št. 403-01-63/2003
Ob-100939
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gradec.
2. Naslov naročnika: Šolska 5, Slovenj
Gradec, tel. 02/88-121-11.
3. (a) Opis in obseg gradnje: prenova
podružnične šole Šmiklavž.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Šmiklavž, Podgorje pri
Slovenj Gradcu.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 20. 10. 2003,
30. 5. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: dvig
razpisne dokumentacije – vložišče tel.
02/88-121-23, dodatne informacije –
oddelek za gospodarjenje z občinskim
premoženjem,
Branko
Malek,
tel.
02/88-121-46.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure do 12. 9. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT za razpisno dokumentacijo, 24.000 SIT za razpisno dokumentacijo s projekti, TRR 01312-0100010322,
sklic 00 1111.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 29. 9. 2003
do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, Slovenj Gradec, vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 9. 2003 od 10. uri v sejni sobi
Mestne občine Slovenj Gradec.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: nepreklica bančna garancija na prvi poziv v
vrednosti 3,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: veljavnost do 31. 10. 2003,
sklep o izbranem ponudniku do 8. 10. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, kvaliteta 10%, garancijski roki 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 8. 2003.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 465-10-0008/2003-200 Ob-101050
1. Naročnik: Občina Slovenske Konjice.
2. Naslov naročnika: Občina Slovenske
Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja komunalne deponije - druga faza
ureditve centra za ravnanje z odpadki v
Občini Slovenske Konjice.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Komunalna deponija
Slovenske Konjice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek oktober
2003; 6 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Slovenske
Konjice, Igor Frim, tel. 03/75-73-369, Branko Sovič, tel. 03/75-73-372, faks
03/57-54-328.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: od 10. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT virmansko za
IEI d.o.o. na TRR 051008010058504 - A
banka d.d., s pripisom: za RD-komunalna
deponija - II.faza DN D-U41.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 10. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 10. 2003, ob 12. uri, Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni rok 90 dni oziroma skladno z določili
predpisov za koriščenje sredstev proračuna
ter navedbo v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 8. 2003.
Občina Slovenske Konjice

ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
storitev po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila storitev po
odprtem postopku
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
Št. 50/5-10
Ob-100981
V javnem naročilu za izvajanje storitev
čiščenja in notranjega transporta, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 68-70 z dne
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18. 7. 2003, Ob-98288 se zaradi spremembe razpisne dokumentacije 6 dni ali
manj pred rokom, določenim za predložitev
ponudb v skladu s četrtim odstavkom
25. člena ZJN-1 podaljšuje rok za oddajo
ponudb, in sicer:
Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 9. 2003, do 12. ure.
Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 9. 2003, ob 12.30 v tajništvu SB Murska Sobota
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Št. 112/03
Ob-100905
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izdelava projekta
PGD, PZI ureditve regionalne ceste
R3-710/1292 Spodnji Duplek–Zgornji
Duplek–Dvorjane.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: cesta R3-710 Maribor–
Vurberk–Ptuj.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 150 dni po sklenitvi pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na TRR račun št. 01100-6300109972 - sklic na št.
18 24155-7141998.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 9. 2003, do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 29. 9.
2003, ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ZIPRS0304.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba o skupni izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
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tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih
ponudnikom za izdelavo ponudbe.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z Zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni po odpiranju, predviden rok
odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po
odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 16,000.000 SIT.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 8. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/03
Ob-100927
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: študije in modelne preiskave potresne ranljivosti in predlogi tehnologije potresne utrditve za
stebre viadukta Ravbarkomanda in sorodno konstruirane premostitvene objekte.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
je 12 mesecev od uvedbe izvajalca v delo.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, soba 1.27, kontaktna oseba je Marjana Logar, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje Ivan Sečkar,
univ. dipl. inž. grad. – DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, tel.
01/30-68-221, faks 01/30-68-206.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT stroškov razpisne
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dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na
blagajni DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., 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“.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 2. 10. 2003 do 10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
2. 10. 2003 ob 11. uri na naslovu DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000
Ljubljana, sejna soba 1.18.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 680.000 SIT in veljavnostjo najmanj
210 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
180 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev o sprejemu ponudbe je 11. 11. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: merila
za izbiro najugodnejšega ponudnika so: ponudbena cena, kadrovska sestava in reference ponudnika in strojna oprema v skladu
s Projektno nalogo.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 8. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Št. 03/03
Ob-100947
1. Naročnik: Občina Hoče-Slivnica.
2. Naslov naročnika: Pohorska c. 15,
2311 Hoče, faks 02/616-53-30, tel.:
02/616-53-24, e-mail: irma.bracko@hoce-slivnica.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok v Občini Hoče-Slivnica - za OŠ Franca Lešnika - Vuka Slivnica pri Mariboru, OŠ Dušana
Flisa Hoče in podružnično šolo Reka Pohorje.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki morajo oddati ponudbo za
vsako relacijo posebej ali za vse relacije in
sicer za prevoz s posebnim avtobusom ali
kombijem, vendar mora biti ponujena cena
razvidna za vsako relacijo posebej.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Hoče-Slivnica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 10. 2003 do
30. 6. 2006.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu Občine Hoče - Slivnica,
Pohorska c. 15, 2311 Hoče, Irma Bračko,
tel. 02/616-53-24.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 1. 9. 2003
do 15. 9. 2003; ponedeljek, sreda in
petek od 8. do 12. ure, v sredo od 13. do
16. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom razpisne dokumentacije vplača 5.000 SIT na
TRR 01360-0100009425 za namen plačila
“Pristojbina za javni razpis prevozi“ sklic na
št. 00-71419903-2003.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 9. 2003, do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Hoče - Slivnica, Pohorska c. 15, 2311 Hoče, tajništvo.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 9. 2003, ob 12.30, v sejni sobi
Občine Hoče-Slivnica v Hočah, Pohorska
cesta 15.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti; veljavna do 1. 12.
2003.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo poravnal storitev v roku 30 dni po
izstavljenem računu za pretekli mesec.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): Pogodba o skupni izvedbi naročila z opredelitvijo odgovornosti posameznih izvajalcev.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg sploš-
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nih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Pravilnik o avtobusnih voznih redih, Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok in Pravilnik o minimalnih tehničnih
in drugih pogojih za parkirišča in mesta za
vzdrževanje vozil.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od dneva odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: 70% cena, 30% ekonomska vrednost ponudbe
(kompleksnost ponudbe).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 8. 2003.
Občina Hoče-Slivnica
Št. 78
Ob-100967
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor; tel.
02/449-20-00, telefaks 02/449-23-79.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: najem sistema
za sledenje, komunikacijo in upravljanje z vozili ca. 740 vozil za obdobje treh
let. Št. kat. 27- I B.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe, za obdobje treh let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor za investicije in nabavo,
Alenka Mihurko, tel. 02/449-23-05.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure. Razpisno dokumentacijo pošljemo tudi po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na TRR
90672-0000040025 sklic 00 0000-17.
Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu
odkupnine za razpisno dokumentacijo 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, številko telefaksa in kontaktno osebo zainteresiranega ponudnika.
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9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 9. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor
za investicije in nabavo, Nabavna služba,
Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 9. 2003 ob 10. uri v prostorih
Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, v
Mariboru – sejna soba v IV. nadstropju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mesečno – 30 dni po opravljeni storitvi.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora biti registriran pri pristojenem državnem organu
za dejavnost, ki je predmet razpisa; proti
ponudniku ne sme biti uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; ponudniku v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni smela biti izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem oziroma
ni smela biti izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ponudnik mora
predložiti lastno izjavo, s katero potrjuje svojo nekaznovanost; ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s
predpisi v RS; potrjen vzorec pogodbe; ponudba mora biti veljavna najmanj 75 dni od
dneva odpiranja ponudb; ponudnik ne sme
dati zavajajočih podatkov, glede zahtev iz te
točke; ponudnik mora priložiti vse dokumente, ki jih naročnik zahteva; ponudnik mora
predložiti izjavo, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije. Ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 75 dni od odpiranja
ponudb in predvideni datum določitve 7. 10.
2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
storitve 50%, izdelava podatkovne baze za
navigacijo vozil v RS 25%, število opremljenih vozil s sistemom predmetnega razpisa
in reference v RS 25%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
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20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 8. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 819/2003
Ob-100979
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: skrbništvo in vodenje evidence za stanovanja in garaže
v lasti RS, v upravljanju MO.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: predvidena je oddaja del v enem
sklopu.
5. Kraj izvedbe: območje Republike Slovenije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemlive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni začetek okt. 2003 in predvideno dokončanje
31. 12. 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo, Služba za gospodarjenje z nepremičninami, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana; Damjana Štante, 01/471-25-08 ali
01/471-23-99.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS 819/2003) na račun
01100-6370191114.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 29. 9. 2003
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republike Slovenija, Ministrstvo
za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana, v sprejemno pisarno - vložišče,
tel. 01/471-23-89, faks 01/471-81-64. Zapečatene kuverte s ponudbo morajo biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj, Ponudba za javno naročilo MORS - 819/2003“,
v levem spodnjem vogalu “komisija SGN“ v
desnem spodnjem vogalu ovojnice pa naslov naročnika.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 9. 2003, ob 10. uri na naslovu:
MORS, Služba za gospodarjenje z nepremičninami, Kardeljeva ploščad 21, v sejni
sobi št. 327/III.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
11.1. Ponudnik mora ponudbi priložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv v višini 2
mio SIT kot jamstvo, da bo v primeru, če bo
izbran sklenil pogodbo z naročnikom. Bančna garancija mora biti veljavna najmanj 90
dni šteto od dneva odpiranja ponudb. Naročnik bo zavrnil vsako ponudbo, ki ni
opremljena z ustrezno garancijo za resnost
ponudbe
11.2. Ponudnik mora pridobiti izjavo banke, da bo v primeru podpisa pogodbe izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
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obveznosti. Garancijo za dobro izvedbo posla bo moral izbrani ponudnik predložiti v
10 dneh od sklenitve pogodbe in sicer v
višini 5% orientacijske-okvirne letne pogodbene obveznosti. Stroški bančne garancije
za dobro izvedbo posla bremenijo ponudnika.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema računa na naročnikov naslov.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora predložiti vse zahtevane sestavne dele ponudbene
dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Stvarnopravni zakonik (Ur. l. RS, št.
87/02).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: /
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
št. stanovanj, ki jih ima ponudnik v upravljanju in za katera opravlja storitev pobiranja
najemnine in sistem kakovosti ISO 9001.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 8. 2003.
Ministrstvo za obrambo

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za blago po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku
Popravek
Št. 43-27/2003/36
Ob-101052
V javnem razpisu za izbiro sposobnih izvajalcev za projektiranje, konstrukcijo, dograditev, adaptacijo in garancijsko vzdrževanje lokalnih računalniških mrež za potrebe državnih organov z lastno opremo in materialom ali z opremo in materialom, ki ga
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priskrbi naročnik, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 78 z dne 8. 8. 2003,
Ob-99526, se 6. točka pravilno glasi:
6. Datum in ura, do kdaj se sprejema
prijave: 10. 9. 2003 do 10. ure, naročnik
bo prijave javno odprl istega dne ob 10.15.
Vlada Republike Slovenije
Center Vlade za informatiko
Št. 152
Ob-100983
1. Naročnik: Skupnost osnovnih šol.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 89,
1230 Domžale, tel. 01/721-91-80, faks
01/721-91-85.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po skupinah.
(b) Kraj dobave:
– Osnovna šola Dob, Šolska ulica 7,
1233 Dob,
– Osnovna šola Domžale, Bistriška 19,
1230 Domžale,
– Osnovna šola Janka Kersnika Brdo,
Brdo 5, 1225 Lukovica,
– Osnovna šola Jurija Vege, Vegova 38,
1251 Moravče,
– Osnovna šola Mengeš, Šolska ulica
11, 1234 Mengeš,
– Osnovna šola Preserje pri Radomljah,
Pelechova 83, 1235 Radomlje,
– Osnovna šola Rodica, Kettejeva 13,
1230 Domžale,
– Osnovna šola Trzin, Mengeška 7/b,
1236 Trzin,
– Osnovna šola Venclja Perka, Ljubljanska 58/a, 1230 Domžale,
– Vrtec Urša, Slamnikarska 26, 1230
Domžale.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na naslednje sklope oziroma skupine blaga:
1. meso,
2. perutnina in perutninski izdelki,
3. mesni izdelki,
4. ribe,
5. mleko,
6. mlečni izdelki,
7. kruh,
8. pekovski izdelki,
9. slaščičarski izdelki,
10. sadje,
11. zelenjava,
12. sadni sokovi,
13. testenine,
14. čaji,
15. zmrznjena zelenjava,
16. splošno prehrambeno blago.
Ponudnik lahko konkurira na eno skupino, več skupin ali na vse skupine prehrambenega blaga.
V posamezni skupini mora ponudnik zagotavljati vse artikle in celotno letno količino blaga.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sposobnost
se prizna za tri leta. Pogodba za dobavo
blaga bo sklenjena za vsako leto posebej.
5. (a) Naslov službe in osebe od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Skupnost
osnovnih šol, Ljubljanska 89, 1230 Domžale, Majda Zalokar, tel. 01/721-91-80.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
vključno 19. 9. 2003 med 10. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 19.000 SIT z vključenim DDV na podračun pri UJP št.:
01223-6030719716. Pred dvigom razpisne dokumentacije mora ponudnik predložiti potrdilo o vplačilu.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do vključno 23. 9. 2003 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Skupnost osnovnih šol, Ljubljanska 89, 1230 Domžale, s pripisom “Ne odpiraj-ponudba-Domžale“, na kuverti mora biti označen tudi naslov pošiljatelja in številka
objave tega javnega razpisa.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v I.
fazi niso zahtevana.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 30 dni po izstavitvi računa.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: kandidati, ki jim bo priznana usposobljenost, bodo morali predvidoma predložiti
ponudbe v tridesetih dneh po pisnem pozivu naročnika, odločitev o sprejemu ponudbe pa bo sprejeta predvidoma do 10. 11.
2003.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna skupna vrednost blaga (artiklov) v
skupini.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 8. 2003.
Skupnost osnovnih šol Domžale

ZJN-13.S
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za storitve po
omejenem postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
storitve po omejenem postopku
Ob-100950
1. Naročnik: Psihiatrična klinika Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Studenec 48,
1260 Ljubljana, faks 01/528-46-18, e-naslov: alja.jancar@psih-klinika.si.
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3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih: gradbena, obrtniška in elektro ter strojno instalacijska
dela pri vzdrževanju objektov Psihiatrične klinike Ljubljana; priloga 1A, št. 1, storitve vzdrževanja in popravila.
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: naročnik bo priznal sposobnost po celotnih posameznih sklopih.
5. Kraj izvedbe: na lokacijah naročnika,
Studenec 48, Zaloška 29 in Poljanski nasip
58, vse Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: sposobnost bo
kandiadatom priznana za dobo enega leta.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Psihiatrična klinika Ljubljana, pravna služba, Alja Jančar,
Studenec 48, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki lahko zahtevajo razpisno dokumentacijo od dneva objave tega javnega razpisa
do dneva določenega za oddajo prijav. Zainteresirani ponudniki zahtevo za razpisno dokumentacijo pošljejo po faksu ali elektronski
pošti. Razpisna dokumentacija bo zainteresiranim ponudnikom poslana po pošti v roku
najkasneje dveh dni po prejemu zahteve.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno.
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: prijave se sprejema do 22. 9. 2003
do 13 ure.
Kandidatom bo sposobnost priznana
predvidoma v roku 7 dni od poteka roka za
oddajo prijav.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana. Vse prijave se
pošljejo v zaprti kuverti z oznako zainteresiranega ponudnika in s pripisom: “Ne odpiraj - Prijava - vzdrževanje objektov”.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe ne
bo zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): v primeru oddaje skupne ponudbe več ponudnikov mora skupina izvajalcev predložiti pravni akt o
skupni izvedbi naročila, če jim bo priznana
sposobnost za izvedbo predmeta javnega
naročila. 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.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: /

Št.

14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpis ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: zakoni in podzakonski akti, ki se nanašajo na gradnjo objektov.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: izmed ponudnikov, ki jim bo priznana
sposobnost, bo naročnik izbral najugodnejšega ponudnika po postopku, ki pri naročniku velja za oddajo naročil male vrednosti
in sicer, ko se bo pojavila potreb po izvajanju del, ki so predmet javnega naročila.
Odločitve o sprejemu ponudbe bodo
znane predvidoma v roku 7 dni od roka za
oddajo ponudbe.
16. Merila za ocenitev ponudb: pri izbiri po postopku, ki velja za javna naročila
male vrednosti, bo edino merilo najnižja
cena.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: /
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 8. 2003.
Psihiatrična klinika Ljubljana

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Št. 462-02/91-07/2003/0530-010 Ob-100750
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks 01/478-39-00 in
01/478-39-05, tel. 01/478-38-00.
3. Datum izbire: 19. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža pohištva se bosta izvajali po posameznih lokacijah v
okviru carinskih uradov Celje, Dravograd, Jesenice, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica in Sežana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. cena,
2. reference.
Merilo pod točko 1 (cena) predstavlja
80% vrednosti. Merilo pod točko 2 (reference) predstavlja 20% vrednosti.
ad 1) Cena se je preračunala v točke po
naslednji formuli:
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Cena v točkah = (minimalna cena x
100)/ponujena cena
ad 2) Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 10,000.000 SIT 2 točki,
– za vsako predloženo referenco od
10,000.001 SIT v vrednosti do
20,000.000 SIT 4 točke,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 20,000.001 SIT do 30,000.000
SIT 8 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti nad 30,000.000 SIT 16 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za dobavo in montažo
pohištva za vse razpisane lokacije naročnika (za vse carinske urade) je bil izbran
najugodnejši ponudnik Lesnina MG Oprema d.d., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– za carinski urad Celje 904.200 SIT,
– za carinski urad Dravograd 64.800
SIT,
– za carinski urad Jesenice 54.000 SIT,
– za carinski urad Koper 5,789.160
SIT,
– za carinski urad Ljubljana 3,886.800
SIT,
– za carinski urad Maribor 642.000
SIT,
– za carinski urad Murska Sobota
528.000 SIT,
– za carinski urad Nova Gorica 172.800
SIT,
– za carinski urad Sežana 775.800 SIT.
Skupna pogodbena vrednost: 12,817.560
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za carinski urad Celje 1,480.800 SIT,
904.200 SIT,
– za carinski urad Dravograd 129.600
SIT, 64.800 SIT,
– za carinski urad Jesenice 108.000
SIT, 54.000 SIT,
– za carinski urad Koper 8,049.600
SIT, 5,789.160 SIT,
– za carinski urad Ljubljana 5,937.321,90
SIT, 3,886.800 SIT,
– za carinski urad Maribor 1,087.200
SIT, 642.000 SIT,
– za carinski urad Murska Sobota
1,173.840 SIT, 528.000 SIT,
– za carinski urad Nova Gorica 349.200
SIT, 172.800 SIT,
– za carinski urad Sežana 1,490.400
SIT, 775.800 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 8. 2003.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Št. 404-01-39/2003
Ob-100755
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
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2. Naslov naročnika: Trg OF 13,
1000 Ljubljana, tel. 01/24-41-176, faks
01/24-41-269.
3. Datum izbire: 10. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in vgradnja tehnološke in
pohištvene opreme laboratorija za Morsko biološko središče Piran.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena (55 točk),
reference (30 točk), rok dobave (15 točk).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: MTI Pavlič d.o.o., Kočevarjeva ulica 2, 8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 118,712.076,17
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 136,194.692,40 SIT, 114,046.470,70
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. 8. 2003.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Ob-100757
1. Naročnik: KOP, Javno komunalno
podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Cesta zmage 57,
1410 Zagorje ob Savi.
3. Datum izbire: 22. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: smetarsko vozilo za komunalne
odpadke z nadgradnjo 19 m3 z mehanizmom za praznjenje posod prostornine
od 120 do 1100 litrov in od 4 do 7 m3,
kraj dobave: Zagorje ob Savi.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, rok dobave, rok plačila, reference, prostornina nadgradnje, združljivost vozila z obstoječim voznim parkom.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: AC-Intercar, d.o.o.,
Baragova 5, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 34,920.000
SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 35,580.000 SIT z DDV, 34,920.000
SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 8. 2003.
KOP Zagorje ob Savi, d.o.o.
Št. 18/2003
Ob-100832
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
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3. Datum izbire: 8. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sistem za računalniško podprto
produkcijo informativnega programa.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: tehnična ustreznost sistema – 50 točk, ekonomska cena – 45 točk,
cena pogarancijskega vzdrževanja opreme
– 5 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročilo ni bilo dodeljeno, ker ni prispela nobena pravilna ponudba.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 33 z dne 4. 4.
2003.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 8. 2003.
Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod
Št. 35/2003
Ob-100834
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 17. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup 27 pretvornikov in oddajnikov manjših moči.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oddaja naročila s pogajanji
v skladu z drugim odstavkom 20. člena
ZJN-1.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: IMP Telekom d.d.,
Vojkova cesta 58, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 26,160.600
SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 28,312.838 SIT, 26,160.600 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je izvedel postopek s pogajanji v skladu s pridobljenim mnenjem
Urada za javna naročila.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 8. 2003.
Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod
Št. 4/03
Ob-100837
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje.
2. Naslov naročnika: Oblakova ulica 5,
3000 Celje, tel. 03/423-30-00.
3. Datum izbire: 18. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža opreme za ambulante v pritličju C1, kraj dobave: Celje.

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za dodelitev naročila je bila najnižja cena za izvedbo predmeta javnega naročila.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mollier d.o.o. Celje,
Opekarniška cesta 3, Celje.
7. Pogodbena vrednost: 48,387.390,89
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 7,041.544 SIT (vrednost je brez DDV).
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 56,551.012,80 SIT, 48,387.390,89
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 8. 2003.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-100846
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Izola.
2. Naslov naročnika: Polje 35,
6310 Izola, tel. 05/66-06-306, faks
05/66-06-305.
3. Datum izbire: 24. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: kurilno olje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, plačilni pogoji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: AGIP Slovenija d.o.o.,
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: nemogoče
podati zaradi spreminjanja cene.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost navišje in najnižje ponudbe: 84,505.000 SIT; 75,654.255,60
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 8. 2003.
Splošna bolnišnica Izola
Št. 2525
Ob-100849
1. Naročnik: Dom upokojencev Kranj.
2. Naslov naročnika: Cesta 1. maja 59,
Kranj, faks 04/23-31-332, 04/280-13-00.
3. Datum izbire: 11. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago, Kranj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3,
Naklo – zelenjava sveža, sirupi, sadje –
sveže in sušeno,
– Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10, Ptuj
– perutnina,
– Kolinska d.d., Kolinska ulica 1, Ljubljana – koncentrati,
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– Mercator Gorenjska d.d., Kidričeva
cesta 54, Škofja Loka – konzervirano sadje, sadni sokovi, mineralne vode, vino,
mešano blago in diabetična prehrana,
– Brumec – Ručigaj d.o.o., Testenova
55, Mengeš – ribe in zelenjava zmrznjeno,
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana – mleko in mlečni izdelki,
– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, Škofljica – testenine,
– Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina 8,
Lesce – kruh in pekarsko pecivo,
– JEM Jesenice d.d., Spodnji Plavž 14,
Jesenice – sveže meso in drobovina,
– Jurmes trgovina d.o.o., C. Leona Dobrotinška 15, Šentjur – mesni izdelki,
– Anton Arvaj s.p. – mesarija, Britof 25,
Kranj – mesni izdelki,
– Žito d.d., Šmartinska 154, Ljubljana
– mlevski izdelki,
– Sipic d.o.o., Koprska 94, Ljubljana –
sveža zelenjava, sadje sveže in sušeno,
– Oljarica Kranj d.d., Britof 27, Kranj –
olje,
– Mesarija Gregorc, Franc Gregorc
s.p., Golniška cesta 102, Kranj – sveže
meso in drobovina.
7. Pogodbena vrednost:
– Živila Kranj d.d. – 4,519.559,50 SIT,
– Perutnina Ptuj d.d. – 2,996.254 SIT,
– Kolinska d.d. – 2,673.579,33 SIT,
– Mercator
Gorenjska
d.d.
–
3,697.904,80 SIT,
– Brumec – Ručigaj d.o.o. –
1,817.830,70 SIT,
– Ljubljanske
mlekarne
d.d.
–
5,781.514,50 SIT,
– Pekarna Pečjak d.o.o. – 839.384 SIT,
– Žito Gorenjka, d.d. – 2,623.000 SIT,
– JEM Jesenice d.d. – 7,115.408 SIT,
– Jurmes trgovina d.o.o. – 2,664.600
SIT,
– Anton Arvaj s.p. – mesarija –
2,626.232 SIT,
– Žito d.d. – 737.200 SIT,
– Sipic d.o.o. – 2,663.200 SIT,
– Oljarica Kranj d.d. – 857.500 SIT,
– Mesarstvo Gregorc – 7,026.150 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 20.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina blaga: zelenjava sveža: Mercator Gorenjska d.d. – 1,189.500 SIT,
Živila Kranj d.d. – 672.171 SIT, Sipic d.o.o.
– 656.500 SIT;
2. skupina blaga: perutnina: Perutnina
Ptuj, d.d. – 2,996.254 SIT;
3. skupina blaga: koncentrati: Živila
Kranj d.d. – 2,954.880,90 SIT, Kolinska
d.d. – 2,673.579,33 SIT;
4. skupina blaga: konzervirano sadje:
Živila Kranj d.d. – 1,663.773,40 SIT, Mercator Gorenjska d.d. – 1,240.754,10 SIT;
5. skupina blaga: olje: Živila Kranj d.d.
– 931.140 SIT, Oljarica Kranj d.d. –
857.500 SIT;
6. skupina blaga: sirupi: Kolinska d.d.
– 796.329,24 SIT, Živila Kranj d.d. –
593.704 SIT;
7. skupina blaga: sadni sokovi, mineralne vode, vino: Nektar d.o.o. – 1,065.900
SIT, Mercator Gorenjska d.d. – 1,006.867
SIT;
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8. skupina blaga: zelenjava zmrznjena:
Mercator Gorenjska d.d. – 2,660.124,40
SIT, Brumec – Ručigaj d.o.o. –
1,583.362,20 SIT;
9. skupina blaga: sadje sveže in sušeno: Mercator Gorenjska d.d. – 3,002.980
SIT, Živila Kranj d.d. – 2,900.530,50 SIT,
Sipic d.o.o. – 2,006.700 SIT;
10. skupina blaga: mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Celeia, d.o.o. –
5,788.018,10 SIT, Ljubljanske mlekarne
d.d. – 5,781.514,50 SIT;
11. skupina blaga: testenine: Živila
Kranj d.d. – 1,083.483 SIT, Pekarna
Pečjak d.o.o. – 839.384 SIT;
12. skupina blaga: ribe zmrznjene: Živila Kranj d.d. – 366.703,09 SIT, Brumec –
Ručigaj d.o.o. – 234.468,50 SIT;
13. skupina blaga: kruh in pekarsko pecivo: Mlinotest d.d. – 3,063.200 SIT, Žito
Gorenjka d.d. – 2,623.000 SIT;
14. skupina blaga: sveže meso in drobovina: Sipic d.o.o. – 8,882.895 SIT, JEM
Jesenice d.d. – 7,115.408 SIT, Mesarija
Gregorc – 7,026.150 SIT;
15. skupina blaga: mesni izdelki: Sipic
d.o.o. – 3,299.485 SIT, Jurmes trgovina
d.o.o. – 2,664.600 SIT, Anton Arvaj s.p.
– mesarija – 2,626.232 SIT;
16. skupina blaga: mešano blago in
diabetična hrana: Živila Kranj d.d. –
2,742.729 SIT, Mercator Gorenjska d.d.
– 2,457.150,70 SIT;
17. skupina blaga: mlevski izdelki: Mercator Gorenjska d.d. – 875.015,60 SIT,
Žito d.d. – 737.200 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 41 z dne 25. 5. 2001,
Ob-49031.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 8. 2003.
Dom upokojencev Kranj
Št. 87/2665/2003
Ob-100895
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-35-32,
tel. 01/474-30-01.
3. Datum izbire: 4. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dograditev IP/MPLS omrežja
ELES.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral postopek
oddaje naročila brez predhodne objave
(3. točka 110. člena ZJN-1).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Smart Com d.o.o.,
Brnčičeva 45, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 45,976.243,38
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 8. 2003.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Št. 17123-06-403-13/2003 Ob-100908
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2,
1501 Ljubljana, tel. 01/472-40-54, telefaks 01/472-57-91.
3. Datum izbire: 29. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: predmet javnega razpisa je izdelava
in dobava delov policijskih uniform, in
sicer:
– sklop 1: srajce,
– sklop 2: čevlji nizki,
– sklop 3: čevlji polvisoki,
– sklop 4: čevlji terenski,
– sklop 5: uniforma delovna – kombinezon,
– sklop 6: jopič veterni,
– sklop 7: uniforma delovna,
– sklop 8: puloverji,
– sklop 9: kombinezon negorljivi,
– sklop 10: vreča spalna,
– sklop 11: vetrovka s podlogo,
– sklop 12: anorak dežni,
– sklop 13: hlače dežne SE,
– sklop 14: anorak dežni z napisom,
– sklop 15: bunda modra,
– sklop 16: hlače dežne,
– sklop 17: kapa s ščitnikom – modra,
– sklop 18: kombinezon z motorista,
– sklop 19: plašč dežni,
– sklop 20: vetrovka s podlogo za prometnika – odsevna,
– sklop 21: suknjič slovesen enoredni,
– sklop 22: vezeni emblemi in našitki,
– sklop 23: tkani emblemi in našitki.
Kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na javni razpis je prispelo
triindvajset pravočasnih ponudb. Naročnik
je izbral najugodnejšo ponudbo, kot je navedeno v 6. točki te objave, in sicer ponudbo, ki je ustrezala merilu: cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– za sklop 1: Labod konfekcija d.d.,
Seidlova 35, 8000 Novo mesto;
– za sklope 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 19 in 20: UNI&FORMA d.o.o., Ljubljanska c. 48, 1236 Trzin;
– za sklop 18: Bene Commerce d.o.o.,
Velnarjeva 1, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: 182,784.600 SIT z DDV,
– sklop 5: 15,513.840 SIT z DDV,
– sklop 6: 32,467.200 SIT z DDV,
– sklop 12: 4,359.180 SIT z DDV,
– sklop 13: 849.840 SIT z DDV,
– sklop 14: 73,091.520 SIT z DDV,
– sklop 15: 194,364.960 SIT z DDV,
– sklop 16: 29,244.960 SIT z DDV,
– sklop 17: 75,240.000 SIT z DDV,
– sklop 18: 84,978.720 SIT z DDV,
– sklop 19: 59,570.910 SIT z DDV,
– sklop 20: 25,794.000 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 23.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za sklop 1: 188,378.520 SIT z DDV,
182,784.650 SIT z DDV,
– za sklop 5: 16,947.600 SIT z DDV,
15,513.840 SIT z DDV,
– za sklop 6: 44,592.000 SIT z DDV,
32,467.200 SIT z DDV,
– za sklop 12: 4,746.000 SIT z DDV,
4,359.180 SIT z DDV,
– za sklop 13: 900.000 SIT z DDV,
849.840 SIT z DDV,
– za sklop 14: 78,816.000 SIT z DDV,
73,091.520 SIT z DDV,
– za sklop 15: 210,192.000 SIT z DDV,
194,364.960 SIT z DDV,
– za sklop 16: 30,691.200 SIT z DDV,
29,244.960 SIT z DDV,
– za sklop 17: 86,640.000 SIT z DDV,
75,240.000 SIT z DDV,
– za sklop 18: 86,400.000 SIT z DDV,
84,978.720 SIT z DDV,
– za sklop 19: 63,315.000 SIT z DDV,
59,570.910 SIT z DDV,
– za sklop 20: 26,040.000 SIT z DDV,
25,794.000 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 31 z dne 28. 3. 2003,
Ob-90980.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 16-18 z dne 21. 2.
2003, Ob-88491.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 8. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 20/03
Ob-100931
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,
p.p.
2374,
1001
Ljubljana,
tel.
01/588-95-32, telefaks 01/588-95-09.
3. Datum izbire: 22. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava 6 kosov zapornih armatur; kraj dobave: Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: postopek oddaje javnega
naročila za izbiro ponudnika za dobavo 6
kosov zapornih armatur se zaključi brez
izbire najugodnejšega ponudnika iz razloga, ker naročniku po pregledu vseh prispelih ponudbi nista ostali dve samostojni
pravilni ponudbi od dveh različnih, kapitalsko in upravljavsko nepovezanih ponudnikov v skladu s 76. členom ZJN-1.
Postopek oddaje predmetnega javnega
naročila se ponovi po odprtem postopku
pod delno spremenjenimi pogoji z upoštevanjem vseh zakonskih rokov.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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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: 25. 8. 2003.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 2020-09-2003-51
Ob-100940
1. Naročnik: Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Povšetova 5,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 2. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dostava pripravljenih obrokov
hrane za potrebe zaprtih oseb v ZPKZ
Ljubljana – v oddelkih Novo mesto in
Radovljica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena. Izbrani ponudnik je podal najnižjo ceno za sklop za
katerega je bil izbran.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. sklop – oddelek Novo mesto:
Sodexho, prehrana in storitve d.o.o., Ljubljana, Železna cesta 16;
2. sklop – oddelek Radovljica: ISS
Servisystem, d.o.o., Ptujska cesta 95, Maribor.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: 87,522.176 SIT z DDV;
2. sklop: 49,566.923,87 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop: 87,522.176 SIT z DDV;
2. sklop: 52,441.956 SIT z DDV,
49,566.923,87 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 5. 2003.
Zavod za prestajanje
kazni zapora Ljubljana
Št. 851/2003
Ob-100941
1. Naročnik: Osnovna šola Brežice.
2. Naslov naročnika: Levstikova ulica
18, 8250 Brežice, tel. 07/466-02-00,
faks 07/466-02-04.
3. Datum izbire: 9. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga in kraj dobave: prehrambeno blago:
– mleko in mlečni izdelki,
– sveže meso in izdelki,
– perutnina in izdelki,
– ribe in konzervirane ribe,
– jajca,
– pašteta,
– olja,margarine in maščobni izdelki,
– sveža zelenjava in sadje,
– zamrznjeno in konzervirano sadje in
zelenjava,
– sadni sokovi, nektarji, sirupi,
– žita, mlevski izdelki, testenine,
– zamrznjeni izdelki iz testa,

– kruh in pekovsko pecivo,
– slaščičarski izdelki, keksi, torte,
– ostalo prehrambeno blago,
– sladoled.
5. Merila za dodelitev naročila: ponudbena cena, reference ponudnika, plačilni
pogoji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
bilo naročilo dodeljeno:
I. skupina: mleko in mlečni izdelki:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
– Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče;
II. skupina: sveže meso in izdelki:
– Mesnine dežele Kranjske d.d., Kolodvorska 23, 1330 Kočevje,
– Mesarija Bobič, Bobič Marija s.p., Prvomajska 26, 8290 Sevnica;
III. skupina: perutnina in izdelki:
– KZ Krka, z.o.o. Novo mesto, p.p.
215, Šentjernejska cesta 6, 8000 Novo
mesto;
IV. skupina: ribe in konzervirane ribe:
– javni razpis za to skupino ni uspel;
V. skupina: jajca:
– Perutnina Rostohar, Erika Rostohar
s.p., Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem;
VI. skupina: pašteta:
– KZ Krka, z.o.o. Novo mesto, p.p.
215, Šentjernejska cesta 6, 8000 Novo
mesto;
VII. skupina: olja, margarine in maščobni izdelki:
– ERA d.d., Prešernova 10, 3320 Velenje;
VIII. skupina: sveža zelenjava in sadje:
– javni razpis za to skupino ni uspel;
IX. skupina: zamrznjeno in konzervirano sadje in zelenjava:
– KZ Krka, z.o.o. Novo mesto, p.p.
215, Šentjernejska cesta 6, 8000 Novo
mesto;
X. skupina: sadni sokovi, nektarji, sirupi:
– ERA d.d., Prešernova 10, 3320 Velenje;
XI. skupina: žita, mlevski izdelki, testenine:
– ERA d.d., Prešernova 10, 3320 Velenje;
XII. skupina: zamrznjeni izdelki iz testa:
– Žito prehrambena industrija, d.d.,
Šmartinska 154, 1529 Ljubljana,
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska c.
442, 1291 Škofljica;
XIII. skupina: kruh in pekovsko pecivo:
– javni razpis za to skupino ni uspel;
XIV. skupina: slaščičarski izdelki, keksi,
torte:
– javni razpis za to skupino ni uspel;
XV. skupina: ostalo prehrambeno blago:
– ERA d.d., Prešernova 10, 3320 Velenje;
XVI. skupina: sladoled:
– javni razpis za to skupino ni uspel.
7. Pogodbena vrednost: po skupinah
prehrambenega blaga:
1. sklop:
1/1 -171.147 SIT;
1/2 – 1,464.889 SIT;
2. sklop:
2/1 – 452.525 SIT;
2/2 – 4,849.600 SIT;
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3. sklop: 2,078.981 SIT;
4. sklop: /
5. sklop: 157.780 SIT;
6. sklop: 168.080 SIT;
7. sklop: 407.660 SIT;
8. sklop: /
9. sklop: 868.603 SIT;
10. sklop: 1,728.669 SIT;
11. sklop: 756.990 SIT;
12. sklop:
12/1 – 309.315 SIT;
12/2 – 460.782 SIT;
13. sklop: /
14. sklop: /
15. sklop: 1,673.408 SIT;
16. sklop: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 22.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– mleko in mlečni izdelki: 1,890.493,06
SIT; 1,712.558,71 SIT;
– sveže meso in izdelki: 6,204.688 SIT;
5,363.096,79 SIT;
– perutnina in izdelki: 2,225.326,04
SIT; 2,078.981 SIT;
– ribe in konzervirane ribe: /
– jajca: 183.987,50 SIT; 157.780 SIT;
– pašteta: 251.732 SIT; 168.080 SIT;
– olja, margarine in maščobni izdelki:
439.859,98 SIT; 407.660 SIT;
– sveža zelenjava in sadje: /
– zamrznjeno in konzervirano sadje in
zelenjava: 960.198 SIT; 868.603 SIT;
– sadni sokovi, nektarji, sirupi:
1,902.364,89 SIT; 1,728.669 SIT;
– žita, mlevski izdelki, testenine:
878.676 SIT; 756.990 SIT;
– zamrznjeni
izdelki
iz
testa:
833.401,32 SIT; 688.060 SIT;
– kruh in pekovsko pecivo: /
– slaščičarski izdelki, keksi, torte: /
– ostalo
prehrambeno
blago:
1,673.408 SIT; 1,494.987,23 SIT;
– sladoled: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: za razpisane skupine: ribe in konzervirane ribe, sveža zelenjava in sadje, kruh in
pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki, keksi, torte, sladoled – javni razpis ni uspel,
zato je navedene skupine blaga oddal po
postopku oddaje naročil male vrednosti v
skladu s 125. členom ZJN in internim aktom o oddaji naročil male vrednosti.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 8. 2003.
Osnovna šola Brežice
Št. 03/300847
Ob-100970
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 4. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: izbira kandidatov za dobavo računalniške in komunikacijske opreme
za potrebe Mestne občine Ljubljana –
v I. fazi omejenega postopka za obdobje 3 let.

Št.

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: usposobljenost je
priznana naslednjim kandidatom:
– Socomec sicon UPS, d.o.o., Savlje
89, Ljubljana – sklop 11;
– Nil, d.o.o., Tivolska cesta 48, Ljubljana – sklop: 7, 9, 11;
– Skupina Atlantis, d.o.o., Parmova 51,
Ljubljana – sklop: vsi sklopi;
– Oria Computers, d.o.o., Polje 4, Zagorje – sklop: vsi sklopi;
– Smart Com, d.o.o., Brnčičeva 45,
Ljubljana – sklop: 7, 9, 10;
– Liko Pris, d.o.o., Verd 100a, Vrhnika
– sklop: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11;
– FMC, d.o.o., Tržaška 330, Ljubljana
– sklop – vsi sklopi;
– Anni, d.o.o., Podutiška 92, Ljubljana
– sklop: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11;
– SRC Si, d.o.o., Tržaška 116, Ljubljana – sklop: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11;
– Hermes Plus, d.d., Šlandrova 2, Ljubljana – sklop: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
– Simt, d.o.o., Grosuplje, Industrijska
5, Grosuplje – sklop: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,
9, 11.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: usposobljenost se kandidatom prizna za obdobje 3 let.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 57-59 z dne 20. 6. 2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 8. 2003.
Mestna občina Ljubljana
Št. 2/2003
Ob-100971
1. Naročnik: Zavod Hrastovec-Trate.
2. Naslov naročnika: Hrastovec 22,
2230 Lenart.
3. Datum izbire: 29. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj
dobave: sukcesivna dobava ekstra lahkega kurilnega olja, Zavod HrastovecTrate.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena in posebne
ugodnosti (predložena izjava o pregledu
kvalitete olja na zahtevo naročnika in izjava
o predložitvi certifikata o kvaliteti kurilnega
olja pri vsakokratni dobavi).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: TNT Robert Treppo,
s.p., Ključarevci pri Ljutomeru 54a, 9242
Križevci pri Ljutomeru.
7. Pogodbena vrednost: 75,30 SIT/l.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 80,120 SIT/l, 75,30 SIT/l.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 8. 2003.
Zavod Hrastovec-Trate
Št. 17123-03-403-24/2003 Ob-100973
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, po
pooblastilu: Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2,
1501 Ljubljana, tel. 472-40-54, faks
472-57-91.
3. Datum izbire: 26. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: predmet javnega razpisa je dobava
prevoznih sredstev, in sicer:
– sklop 1: osebno specialno vozilo belo-modro patruljno od 1.400 do 1.600 ccm
karavan izvedbe,
– sklop 2: osebno specialno vozilo belo-modro patruljno od 1.400 do 1.900 ccm,
– sklop 3: osebno specialno vozilo
belo-modro patruljno od 1.900 do
2.300 ccm,
– sklop 4: osebno specialno vozilo civilno patruljno od 1.400 do 1.600 ccm,
– sklop 5: osebno specialno vozilo civilno patruljno od 1.400 do 1.600 ccm,
karavan izvedbe,
– sklop 6: osebno specialno vozilo civilno patruljno od 1.600 do 1.900 ccm,
– sklop 7: osebno specialno vozilo civilno patruljno nad 2.300 ccm,
– sklop 8: civilno osebno vozilo od
1.400 do 1.600 ccm,
– sklop 10: civilno osebno vozilo od
1.400 do 1.600 ccm, karavan izvedbe,
– sklop 11: civilno osebno vozilo od
1.600 do 1.900 ccm,
– sklop 12: civilno osebno vozilo od
1.600 do 1.900 ccm, karavan izvedbe,
– sklop 16: osebno specialno vozilo za
izvajanje kontrole tehnične brezhibnosti vozil v cestnem prometu,
– sklop 17: osebno specialno vozilo za
prevoz službenih psov – manjše – od
1.600 do 1.900 ccm,
– sklop 19: kombinirano vozilo za prevoz oseb brez policijske opreme 8+1 (A),
– sklop 21: kombinirano vozilo za prevoz stvari (3 sedeži),
– sklop 23: kamionet furgon – osebni
dostavni.
Kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na javni razpis je prispelo
devet pravočasnih ponudb, od katerih so
bile nekatere zaradi nepravilnosti izločene. Naročnik je po posameznih sklopih izbral najugodnejšo ponudbo, kot je navedeno v 6. točki te objave, in sicer ponudbo, ki je ustrezala merilom: cena, servisna
pokritost po regijah, garancijski rok in cena vzdrževanja.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– za sklope 1, 4, 8, 10, 19, 21 in 23:
Renault Slovenija d.o.o., Dunajska 27,
1511 Ljubljana,
– za sklope 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12 in 17:
Summit Motors d.o.o., Flajšmanova 3,
1000 Ljubljana,
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– za sklop 16: Citroen Slovenija d.o.o.,
Ul. 15. maja 18, 6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1 :74,520.000 SIT z DDV,
– sklop 2: 5,550.000 SIT z DDV,
– sklop 3: 3,987.948 SIT z DDV,
– sklop 4: 2,616.000 SIT z DDV,
– sklop 5: 7,918.794 SIT z DDV,
– sklop 6: 2,794.212 SIT z DDV,
– sklop 7: 4,477.142,40 SIT z DDV,
– sklop 8: 17,220.000 SIT z DDV.
– sklop 10 je 23,436.000 SIT z DDV,
– sklop 11: 2,443.728 SIT z DDV,
– sklop 12: je 5,036.292 SIT z DDV,
– sklop 16: 9,414.701.95 SIT z DDV,
– sklop 17: 9,669.744 SIT z DDV,
– sklop 19: 28,080.000 SIT z DDV,
– sklop 21: 13,320.000 SIT z DDV,
– sklop 23: 7,560.000 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem:
Renault Slovenija d.o.o.:
– sklop 1: 6,577.200,00 SIT,
– sklop 4: 445.920 SIT,
– sklop 8: 504.000 SIT,
– sklop 10: 576.000 SIT,
– sklop 19: 2,100.000 SIT,
– sklop 21: 288.000 SIT,
– sklop 23: 216.000 SIT.
Citroen Slovenija d.o.o.
– sklop 16: 4,053.642 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za sklop 1: 93,672.855 SIT brez
DDV, 60,862.509 SIT brez DDV;
– za sklop 2: 7,422.822 SIT brez DDV,
4,625.000 SIT brez DDV;
– za sklop 3: 4,157.495 SIT brez DDV,
3,323.290 SIT brez DDV;
– za sklop 4: 6,621.118 SIT brez DDV,
4,294.654 SIT brez DDV;
– za sklop 5: 10,414.125 SIT brez DDV,
6,598.995 SIT brez DDV;
– za sklop 6: 3,786.021 SIT brez DDV,
2,328.510 SIT brez DDV;
– za sklop 7: 5,815.198,52 SIT brez
DDV, 3,730.952 SIT brez DDV;
– za sklop 8: 22,044.792 SIT brez
DDV, 14,109.914 SIT brez DDV;
– za sklop 10: 26,227.952 SIT brez
DDV, 16,544.320 SIT brez DDV;
– za sklop 11: 4,246.926 SIT brez
DDV, 2,036.440 SIT brez DDV;
– za sklop 12: 9,027.954 SIT brez
DDV, 4,196.910 SIT brez DDV;
– za sklop 16: 8,742.290 SIT brez
DDV, 7,845.584,96 SIT brez DDV;
– za sklop 17: 11,437.181,85 SIT brez
DDV, 8,058.120 SIT brez DDV;
– za sklop 19: 21,583.335 SIT brez
DDV, 19,500.000 SIT brez DDV;
– za sklop 21: 7,400.000 SIT brez
DDV, 7,200.014,56 SIT brez DDV;
– za sklop 23: 7,215.345 SIT brez
DDV, 6,300.000 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: javni razpis je bil objavljen v
Ur. l. RS, št. 35 z dne 11. 4. 2003,
Ob-91659.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 25-27 z dne 14. 3.
2003,Ob-90203.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 8. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 17123-03-403-12/2003 Ob-100974
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, po pooblastilu: Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2,
1501 Ljubljana, tel. 472-40-54, faks
472-57-91.
3. Datum izbire: 24. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: predmet javnega razpisa je izdelava, dobava in montaža delavniškega
dvigala za potrebe vzdrževanja helikopterjev, in sicer:
– izdelava projekta za izvedbo,
– izdelava in dobava dvigala,
– montaža dvigala,
– poskusni zagon dvigala,
– tehnična dokumentacija.
Kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve – Generalna policijska uprava, Letalska policijska enota, Brnik 103J, Brnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na javni razpis sta prispeli
dve pravočasni in pravilni ponudbi. Naročnik je izbral ugodnejšo ponudbo, kot je
navedeno v 6. točki te objave, in sicer ponudbo, ki je ustrezala merilu: cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Merkur d.d., Cesta
na Okroglo 7, 4202 Naklo.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost je 9,499.800 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,504.000 SIT z DDV, 9,499.800
SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil objavljen v Ur. l.
RS, št. 15 z dne 14. 2. 2003, Ob-88018.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 8. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 17123-03-403-46/2003 Ob-100975
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, po pooblastilu: Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2,
1501 Ljubljana, tel. 472-40-54, faks
472-57-91.
3. Datum izbire: 8. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: predmet javnega razpisa je dobava
in montaža sistema za prenos alarmnih
sporočil, in sicer:
– projektiranje,

– dobava opreme sistema,
– dobava rezervnih delov,
– montaža s poskusnim (testnim) delovanjem,
– vključitev sistema v promet,
– tehnična in projektna dokumentacija,
– izvedba šolanja.
Kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.
1. Zbirna postaja:
1.1.1. Lokacija Štefanova 2, Ljubljana,
1.1.2. Lokacija Prešernova 18, Ljubljana.
2. Nadzorni center:
2.1.1. Lokacija Jožeta Jame 8, Ljubljana,
2.1.2. Lokacija Prešernova 18, Ljubljana.
3. Konfiguracijsko-kontrolni center:
3.1.1. Lokacija Štefanova 2, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na javni razpis so prispele
tri pravočasne ponudbe, od katerih je bila
ena ponudba zaradi nepravilnosti izločena. Naročnik je izbral najugodnejšo ponudbo, kot je navedeno v 6. točki te objave, in sicer ponudbo, ki je ustrezala merilu: cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Iskra sistemi d.d.,
Stegne 21, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost je 48,916.368 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 49,862.599,20 SIT z DDV 48,916.368
SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil objavljen v Ur. l. RS,
št. 49-51 z dne 30. 5. 2003, Ob-95003,
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 8. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-100984
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: DARS d.d., Ulica
XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, faks
01/300-99-37.
3. Datum izbire: 24. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava dveh osebnih vozil po sistemu staro za novo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe je bila najnižja ponudbena cena ob pogoju odkupa starega vozila po ocenjeni
vrednosti in izpolnjevanju ostalih pogojev
razpisa.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop 1: R. S. L. Levec d.o.o., Levec 54, Petrovče, sklop 2:
Avtohiša Real d.o.o., Vodovodna cesta 93,
Ljubljana.
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7. Pogodbena
vrednost:
sklop
1: 6,485.300 SIT, sklop 2: 4,986.727,80
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: sklop 1: 6,984.900 SIT,
6,485.300 SIT, sklop 2: 5,239.916 SIT,
4,986.727,80 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: 25. 8. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 2533/03
Ob-100986
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/23-04-000,
telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 30. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava ADSS optičnega kabla za
relacijo RP Sodražica – RP Dobrepolje
po specifikaciji v razpisni dokumentaciji. Dostava razpisanega blaga je fco skladišče naročnika v nadzorništvu Sodražica –
razloženo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika na podlagi naslednjih meril:
– skupna ponudbena vrednost (75%
delež),
– kakovost dobave (8% delež),
– tehnične lastnosti kabla (7% delež),
– reference ponujenega kabla (5%
delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo
dodeljeno:
Elektronabava,
d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče.
7. Pogodbena vrednost: 19,614.000
SIT (DDV vključen).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2 pravilni
in 1 nepravilna ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 21,122.267 SIT (brez DDV),
16,345.000 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 8. 2003.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 2661/03
Ob-100988
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Ljubljana.
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2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/23-04-000,
telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 15. julij 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava tonfrekvenčnega transformatorja.
Kraj dobave je RTP Šiška.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo je bilo oddano po postopku s pogajanji brez predhodne objave, skladno s 84. členom in 3. točko 110. člena ZJN-1.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Siemens d.o.o. Ljubljana, Dunajska 22, 1511 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 44,988.000
SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1 pravilna
ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 37,490.000 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. avgusta 2003.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 2662/03
Ob-100989
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/23-04-000,
telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 24. julij 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj
dobave:
dobava
transformatorja
110/21/10,5 kV, YNyn6 (d5), 31,5 MVA
za RTP 110/20 kV Gotna vas.
Kraj dobave je RTP 110/20 kV Gotna
vas.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika na podlagi naslednjih meril:
– skupna ponudbena vrednost (84%
delež),
– garancijski rok (6% delež),
– kakovost izdelave in dobave (5%
delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektronabava d.o.o.,
Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana – Črnuče s proizvajalcem transformatorja ETRA
33 d.d. Ljubljana in regulacijskim stikalom
MR tip MS III 300-Y ter izvajalcem prestavitve obstoječega transformatorja ETRA 33
d.d. Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 92,167.800
SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 3,866.500 SIT
(brez DDV).
9. Število prejetih ponudb: 2 pravilni
ponudbi.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 77,728.200 SIT (brez DDV),
76,806.500 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. avgusta 2003.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 2641/03
Ob-100991
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/23-04-000,
telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 13. junij 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava opreme vodenja, zaščite
in meritev za RTP 110/20 kV Grosuplje.
Kraj dobave je RTP 110/20 kV Grosuplje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika na podlagi naslednjih meril:
– skupna ponudbena vrednost (76%
delež),
– dodatne funkcije zaščitnih naprav (8%
delež),
– dobavni rok (7% delež),
– rok plačila (6% delež),
– certifikat kakovosti ISO 9001, oziroma 9002 ponudnika (3% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: C & G d.o.o., Riharjeva 38, 1000 Ljubljana, s proizvajalcem
Iskra Sistemi, d.d. Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 63,460.200
SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3 ponudbe, od tega 2 pravilni ponudbi in 1 nepravilna ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 52,883.500 SIT (brez DDV),
52,883.500 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. avgusta 2003.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 404-08-151/2003-18
Ob-101053
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo
RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, tel. 01/433-11-11, faks
01/431-81-64.
3. Datum izbire: 22. 7. 2003.
Datum sklenitve pogodb:15. 8. 2003
in 22. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
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Sklop A: zaščitna oblačila za osebje v kuhinjah v ocenjeni vrednosti
10,000.000 SIT z DDV.
Sklop B: zaščitna oblačila za zdravstveno osebje v ocenjeni vrednosti
4,000.000 SIT z DDV.
Sklop C: zaščitna obutev in PVC
predpasniki
v
ocenjeni
vrednosti
4,800.000 SIT z DDV.
Dobava v skladišče MORS, Miheličeva
ulica, Ljubljana-Šentvid.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
Zap.
št.
Ocenjevalna merila

1
2

3

vrednost ponudbe
ponujeni dobavni rok za
leto 2003 naveden na
ponudbi (ne krajši kot 8 dni
od podpisa pogodbe)!
kakovost vzorca
Skupaj

Utež

0,50

0,20
0,30
1,00

Naročnik je javno naročilo po posameznih sklopih oddal ponudniku, ki je predložil ekonomsko najugodnejšo ponudbo za
posamezen sklop, to je tista, ki je dosegla
največje skupno število točk vseh ocenjevalnih meril.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
Za sklop A: zaščitna oblačila za osebje
v kuhinjah – Sanolabor d.d., Leskoškova
4, 1000 Ljubljana.
Za sklop B: zaščitna oblačila za zdravstveno osebje – Zaščita Ptuj d.o.o., Rogozniška c. 14, 2250 Ptuj.
Za sklop C: zaščitna obutev in PVC
predpasniki - Sanolabor d.d., Leskoškova
4, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
Za sklop A – Sanolabor: 10,151.700
SIT z DDV.
Za sklop B – Zaščita Ptuj: 2,459.626
SIT z DDV.
Za sklop C – Sanolabor: 4,436.856
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
Za sklop A – 6 ponudb.
Za sklop B – 3 ponudbe.
Za sklop C – 4 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Sklop A: 16,450.860 SIT z DDV,
7,194.883,80 SIT z DDV.
Sklop B: 3,393.420 SIT z DDV,
2,459.626 SIT z DDV.
Sklop C: 5,970.282 SIT z DDV,
4,436.856 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa:
Uradni list RS, št. 49-51 z dne 30. 5.
2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 8. 2003.
Ministrstvo za obrambo
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Št. 1-81/2003
Ob-101056
1. Naročnik: Srednja šola Zagorje.
2. Naslov naročnika: Cesta zmage 5,
tel. 03/565-54-00, faks 03/565-54-10.
3. Datum izbire: 3. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago po skupinah
blaga oziroma sklopih:
1. kruh in pekovski izdelki,
2. brezalkoholne pijače,
3. mleko in mlečni izdelki,
4. meso in mesni izdelki,
5. sadje in zelenjava,
6. splošno prehrambeno blago,
7. zmrznjeno in konzervirano sadje in
zelenjava,
8. jajca.
Kraj dobave: Srednja šola Zagorje, Cesta zmage 5, 1410 Zagorje ob Savi.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna skupna vrednost blaga v skupini oziroma sklopu.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– Klasje MPP Celje d.d., Resljeva 17,
3000 Celje,
– Mercator d.d., Slovenčeva 25, 1000
Ljubljana,
– Ljubljanske mlekarne d. d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
– Jurmes trgovina d.o.o., Cesta Leona
Dobrotinjška 15, 3230 Šentjur,
– Litijska mesarija d.d., Slatno 1, 1275
Šmartno pri Litiji,

ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila gradnje
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj
Št. 513-35/03
Ob-100726
1. Naročnik: 1. Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
(AJPES) in 2. Ministrstvo za finance, Uprava Republike Slovenije za javna plačila
(UJP).
2. Naslov naročnika: 1. Ljubljana, Tržaška 16 in 2. Ljubljana, Dunajska 48.
3. Datum izbire: 14. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: preureditev (obnova)
poslovnih prostorov AJPES in UJP v
Trbovljah, Sallaumines 2.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: nižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Rudis d.d. Trbovlje,
Trg revolucije 25.
7. Pogodbena vrednost: 44,658.135
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.

– Era d.d. Velenje, Prešernova 10,
3504 Velenje.
7. Pogodbena vrednost: ocenjena vrednost 28,000.000 SIT za obdobje od
20. 8. 2003 do 19. 8. 2005.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: naročilo je bilo
oddano po delih brez podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. kruh
in
pekovski
izdelki:
7,510.035,80 SIT, 7,510.035,80 SIT,
2. brezalkoholne pijače 7,143.580
SIT, 6,166.958 SIT,
3. mleko
in
mlečni
izdelki:
1,353.809,90 SIT, 1,353.809,90 SIT,
4. meso
in
mesni
izdelki:
4,477.932,60 SIT, 4,451.270,00 SIT,
5. sadje in zelenjava: 341.147,50
SIT, 341.147,50 SIT,
6. splošno prehrambeno blago:
2,320.604,30 SIT, 2,320.604,30 SIT,
7. zmrznjeno in konzervirano sadje
in zelenjava: 127.339 SIT, 127.339 SIT,
8. jajca 100.000 SIT, 99.400 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 8. 2003.
Srednja šola Zagorje

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 45,133.367 SIT, 44,658.135 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: 20. 8. 2003.
Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve
Št. 05/2003
Ob-100742
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-27-00, faks
01/478-274.
3. Datum izbire: 16. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba gradbeno obrtniških del, strojnih in elektroinstalacij.
5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: edino merilo za izbor
najugodnejšega ponudnika je bila najnižja
cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Givo d.o.o., Zaloška
69, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
25,499.437,73 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
26,856.458,30
SIT,
25,499.437,73 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: 18. 8. 2003.
Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije
Št. 02/2003
Ob-100743
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-27-00, faks
01/478-274.
3. Datum izbire: 27. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacija računalniške,
telekomunikacijske in NN mreže na
Davčnem uradu Nova Gorica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: edino merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je bila najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektrotehnika, Milošič Jožef, s.p., Potrčeva cesta 28, 2250
Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 20,807.496,24
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 33,778.658,40 SIT; 20,807.496,24
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: 18. 8. 2003.
Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije
Št. 34401/00008/2003
Ob-100751
1. Naročnik: Občina Trebnje.
2. Naslov naročnika: Goliev trg 5,
8210 Trebnje, tel. 07/34-81-100, telefaks
07/34-81-131.
3. Datum izbire: obvestilo o oddaji javnega naročila z dne 3. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: dobava in vgrajevanje
tamponskega materiala za izdelavo finega planuma v povprečni deb. 15 cm;
izdelava finega planuma; dobava in polaganje asfalta v kompletu z muldo v
sistemu bito drobir BD 16 in debelini
6 cm; čiščenje obstoječega asfaltnega
vozišča in pobrizg z bitumensko emulzijo ter dobava in polaganje asfaltnega
betona v sistemu AB 11 v debelini 3
oziroma 4 cm; priprava podlage in izdelava asfaltne mulde debeline 6 oziroma 4 cm; izravnava asfaltnega vozišča z asfaltno maso AB 0/11; dosip
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bankin; območje gradenj so lokalne ceste
in javne poti v Občini Trebnje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– najnižja ponudbena vrednost,
– rok plačila.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: CGP Cestno in gradbeno podjetje Novo mesto, d.d., Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: (z DDV):
131,096.400 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudnik ne bo koristil podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: (z DDV): 164,167.200 SIT, 131,096.400
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ne.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: ne.
13. Številka objave predhodnega razpisa: ne.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: dne 19. 8. 2003.
Občina Trebnje
Št. 404-01-96/2003
Ob-100752
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana, tel. 01/24-41-176, faks
01/24-41-269.
3. Datum izbire: 2. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: dokončanje gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del za Morsko biološko središče Piran – I. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: SCT d.d., Ljubljana,
Slovenska c. 56, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
229,885.423,60 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 239,377.883,54 SIT, 229,885.423,60
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 48 z dne 23. 5.
2003, Ob-94491.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 8. 2003.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 03/03
Ob-100759
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Tesarska 10,
1330 Kočevje.
3. Datum izbire: 9. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije:
Slovenska vas.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, plačilni rok.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: CGP, cestno gospodarsko podjetje, d.d., Ljubljanska cesta
47, 8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 49,076.081,54
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 69,656.014,46 SIT, 45,696.553,46
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: 20. 8. 2003.
Komunala Kočevje d.o.o.
Št. 01/2003
Ob-100789
1. Naročnik: Občina Dobrna.
2. Naslov naročnika: Dobrna 19, 3204
Dobrna.
3. Datum izbire: 6. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja fekalne kanalizacije, vodovoda in izgradnja nizkonapetostnega električnega priključka v
Občini Dobrna.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je kot merilo za
izbor uporabil najnižjo ceno, kar je razvidno iz razpisne dokumentacije. Ponudbena cena izbranega ponudnika ustreza razpisanim kriterijem.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: CMC d.d., Ceste mostovi Celje, Družba za nizke in visoke gradnje, Lava 42, 3000 Celje.
7. Pogodbena
vrednost:
27,356.572,58 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 8. 2003.
Občina Dobrna
Št. 34400-0002/2003
Ob-100790
1. Naročnik: Občina Ivančna Gorica.
2. Naslov naročnika: Sokolska ulica 8,
1295 Ivančna Gorica.
3. Datum izbire: 7. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: strojno in ročno asfaltiranje ter postavljanje prometne signalizacije na lokalnih cestah, javnih poteh in nekategoriziranih cestah v Občini Ivančna Gorica za leto 2003.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila – ponudbena cena,
reference s področja del, plačilni pogoji.
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Izbrani izvajalec je zbral največje št. točk
na podlagi meril.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana d.d., Stolpniška 10, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: cena po enoti.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 35.887,80 SIT, 31.733,10 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 45 z dne 16. 5. 2003,
Ob-93860.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 8. 2003.
Občina Ivančna Gorica
Št. 004-9/2003-130
Ob-100792
1. Naročnik: Občina Šentjur.
2. Naslov naročnika: Občina Šentjur,
Mestni trg 10, 3230 Šentjur, telefaks
03/57-43-446, tel. 03/747-13-10.
3. Datum izbire: 3. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija dela lokalne ceste LC 464070 Dole – Proseniško.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za dodelitev naročila:
ponudbena cena, rok izvedbe, garancija in
reference. Utemeljitev izbire: daljša garancija za opravljena dela, boljše reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Ceste Mostovi Celje,
d.d., Lava 42, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 100,815.628
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 0 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 100,815.627,62 SIT, 100,486.936,24
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: drugih pomembnih informacij ni.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: ni bil objavljen.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 8. 2003.
Občina Šentjur
Št. 005-4/2003-100
Ob-100889
1. Naročnik:
a) Mercator SVS d.d., Ptuj,
b) Petrol d.d., Ljubljana.
Pooblaščenec naročnika: Občina Šentjur.
2. Naslov naročnika:
a) Rogozniška cesta 8, Ptuj,
b) Dunajska cesta 50, Ljubljana.
Naslov pooblaščenca naročnika: Mestni
trg 10, Šentjur, telefaks 03/57-43-446,
tel. 03/747-13-10.
3. Datum izbire: 15. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja odvoda me-
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teornih voda in voda Voglajne v območju ZN industrijske cone Šentjur – severni del.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, rok izvedbe in reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: NIVO d.d., Lava 11,
Celje.
7. Pogodbena vrednost: 90,786.302,13
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 27,235.890 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 92,997.453,60 SIT, 72,332.964
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: drugih pomembnih informacij ni.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: ni bil objavljen.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahtevka za objavo: 22. 8. 2003.
Občina Šentjur
Št. 005-14/03-133
Ob-100890
1. Naročnik: Občina Šentjur.
2. Naslov naročnika: Občina Šentjur,
Mestni trg 10, 3230 Šentjur, telefaks
03/57-43-446, tel. 03/747-13-10.
3. Datum izbire: 5. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izdelava projektne dokumentacije in gradnja mehansko – biološke čistilne naprave kapacitete 400
enot, z možnostjo širitve po fazah, za
območje naselja Proseniško.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, garancija in reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Genera d.o.o., Podmilščakova 18, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 26,791.536 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 21,433.228 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 51,960.000 SIT, 26,791.536 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: drugih pomembnih informacij ni.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: ni bil objavljen.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahtevka za objavo: 22. 8. 2003.
Občina Šentjur
Št. 13/03
Ob-100911
1. Naročnik: Javno podjetje VodovodKanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodovodna 90,
1000 Ljubljana, tel. 01/58-08-100, faks
01/58-08-302.
3. Datum izbire: 14. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacija vodovoda v
naselju Brest.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Hidrotehnik d.d., Slovenčeva 97, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
165,935.097,95 SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 169,478.261,15 SIT (brez DDV),
165,935.097,95 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 83 z dne 27. 9. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 8. 2003.
Javno podjetje
Vodovod – Kanalizacija d.o.o.
Št. 16/03
Ob-100912
1. Naročnik: Javno podjetje VodovodKanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodovodna 90,
1000 Ljubljana, tel. 01/58-08-100; faks
01/58-08-302.
3. Datum izbire: 14. 7. 2003
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova vodovoda in kanalizacije zaradi rekonstrukcije Jamove ceste – odsek Koprska Jadranska.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: KPL d.d., Tbilisijska
61, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
75,447.090,11 SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 77,898.170,72 SIT (brez DDV),
75,447.090,11 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 83 z dne 27. 9. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 8. 2003.
Javno podjetje
Vodovod – Kanalizacija d.o.o.
Št. 2534/03
Ob-100987
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d. Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana.
3. Datum izbire: 1. julij 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja elektrokabelske kanalizacije po Vrhovčevi, Njegoševi in Ilirski ulici v Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– skupna ponudbena vrednost (77%
delež),
– potrjene reference (15% delež),
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– rok plačila (5% delež),
– certifikat kakovosti ISO 9001, oziroma 9002 ponudnika (3% delež).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektroservisi, d.d.,
Glavarjeva 14, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 46,764.654
SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcu: 16,650.000 SIT (brez
DDV).
9. Število prejetih ponudb: 7 ponudb,
od tega 3 pravilne in 4 nepravilne ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 47,408.366 SIT (brez DDV),
38,970.545 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. avgusta 2003.
Elektro Ljubljana, d.d.

Št.

14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 8. 2003.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Območna enota Kranj

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev

Št. 45/03
Ob-100747
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 22. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: rekonstrukcija VOITH sklopk napajalnih črpalk kotla 3 (1 A, zap. št. 1).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oddaja naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave, v
skladu z 2. točko prvega odstavka 20. člena ZJN.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo
dodeljeno: VOITH
Turbo
GmbH&Co.KG, Voithstrasse 1, D-74564
Crailsheim.
7. Pogodbena vrednost: 177.800 EURO
(41,630.820,98 SIT).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 8. 2003.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Ob-100741
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Kranj.
2. Naslov naročnika: Zlato polje 2,
Kranj.
3. Datum izbire: 14. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje
poslovnih prostorov naročnika na sedežu v Kranju ter izpostavah v Škofji
Loki, Radovljici, Tržiču in na Jesenicah.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena – 85 točk, rok plačila
– 7 točk in ISO certifikat – 8 točk; izbrani
ponudnik je podal ekonomsko najugodnejšo ponudbo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cleaning d.o.o., Zvonarska 1, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 174,80 SIT
za m2 mesečno (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe: 221,17 SIT z DDV za m2,
174,80 SIT z DDV za m2.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /

Št. 52/03
Ob-100749
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 1. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: montaža
RS gorilnikov na kotlu 3 (1 A, zap. št. 1).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena s plačilnimi pogoji do 100 točk; naročilo je bilo
oddano kandidatu, ki je prejel največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Himomontaža d.o.o.,
Čufarjeva ul. 5, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 5,934.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,230.700 SIT, 5,934.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 91 z dne 25. 10. 2002, Ob-79476.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 8. 2003.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila storitev
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Št. 19/2003-1
Ob-100833
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 14. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: organiziranje letalskih prevozov in namestitvenih
aranžmajev v tujini.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: sklop A: organiziranje letalskih prevozov: skupna vrednost iz ponudbenega predračuna – 66,5 točk, odstotek
danega popusta – 30 točk, pooblastilo posameznega letalskega prevoznika – 3,5
točke; sklop B: organiziranje namestitvenih aranžmajev v tujini: skupna vrednost iz
ponudbenega predračuna – 70 točk, odstotek danega popusta – 30 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročnik je razveljavil
javno naročilo, ker je ugodil zahtevku za
revizijo.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 8. 2003.
Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod
Št. 404-01-19/2003
Ob-100850
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana, tel. 01/24-41-176, faks
01/24-41-269.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava
projektne in tehnične dokumentacije
za Srednjo biotehniško šolo Kranj
(Naklo).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je prejel le eno
pravilno ponudbo, zato v skladu s
76. členom ZJN-1 ni mogel opraviti izbire
in oddati javnega naročila.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 73,584.000 SIT, 29,628.000 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: 22. 8. 2003.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
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Ob-100934
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje –
Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 Trbovlje,
faks
03/56-52-120,
tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086.
3. Datum izbire: obvestilo o oddaji poslano 9. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: storitve kopenskega prevoza – 1 A št. kat. 2 – prevozi raznega materiala s tovornim vozilom nosilnosti do 5000 kg z dvigalom.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila iz razpisne dokumentacije.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– sklop 1: Domex d.o.o., Hrastnik,
– sklop 2: Janez Zakonjšek s.p., Trbovlje.
7. Pogodbena vrednost: (brez DDV):
– sklop 1 – 9,984.000 SIT,
– sklop 2 – 3,960.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: za sklop 1: 11,136.000 SIT,
9,984.000 SIT, za sklop 2: 4,104.000 SIT,
3,960.000 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: 25. 8. 2003.
RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o.
Št. 403-12-1/2003
Ob-100968
1. Naročnik: Občina Gornji Grad.
2. Naslov naročnika: Attemsov trg 3,
3342 Gornji Grad, tel. 03/839-18-50.
3. Datum izbire: 20. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje
dnevnih prevozov učencev OŠ Frana
Kocbeka Gornji Grad po šolskem koledarju za šolsko leto 2003/2004.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: dve ponudbi od štirih prejetih sta bili nepopolni, pri postopku ocenjevanja je bilo ugotovljeno, da tudi ostali dve
ponudbi ne izpolnjujeta v celoti vseh zahtev
iz razpisne dokumentacije in sicer v delu, ki
se nanaša na predmet javnega naročila.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil s sklepom župana
zaključen brez oddaje javnega naročila.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 8. 2003.
Občina Gornji Grad
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Ob-100985
1. Naročnik: DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje.
2. Naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, faks
01/300-99-37.
3. Datum izbire: 27. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje
strokovno svetovalnih storitev za potrebe nacionalnega programa izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe je bilo sestavljeno iz tehničnega in finančnega dela.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: DDC svetovanje inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana (sklopi A, B, C, D, E, G, I), J. V. ZIL
Inženiring, Slovenska cestna podjetja, Projekt Nova Gorica (sklopi F, H, J, K).
7. Pogodbena vrednost: sklop A:
2.075,431.680
SIT,
sklop
B:
2.313,783.360 SIT, sklop C: 420,577.920
SIT, sklop D: 357,890.400 SIT, sklop E:
124,276.320 SIT, sklop F: 267,012.060
SIT, sklop G: 1.443,980.160 SIT, sklop H:
1.254,506.457,60
SIT,
sklop
I:
612,108.000 SIT, sklop J: 156,134.923,20
SIT, sklop K: 183,118.748 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2 ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: sklop A: 2.088,250.585,20 SIT,
2.075,431.680
SIT,
sklop
B:
2.337,829.982,40 SIT, 2.313,783.360
SIT, sklop C: 437,288.432,40 SIT,
420,577.920 SIT, sklop D: 361,468.416
SIT, 357,890.400 SIT, sklop E:
129,118.972,80 SIT, 124,276.320 SIT,
sklop F: 304,194.240 SIT, 267,012.060
SIT, sklop G: 1.462,438.101,60 SIT,
1.443,980.160
SIT,
sklop
H:
1.428,144.480 SIT, 1.254,506.457,60
SIT,
sklop
I:
619,359.288
SIT,
612,108.000 SIT, sklop J: 177,811.200
SIT, 156,134.923,20 SIT, sklop K:
208,555.200 SIT, 183,118.748 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 99-100 z dne 22. 11.
2002, Ob-81443.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 8. 2003.
DARS d.d.
Št. 2660/03
Ob-100990
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/23-04-000,
telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 16. julij 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje servisiranja in kalibracije merilnih naprav za enoletno obdobje
2003/2004.

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo je bilo oddano po postopku s pogajanji brez predhodne objave, skladno s 3. točko 110. člena
ZJN-1.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektroservisi, d.d.,
Glavarjeva 14, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
102,005.395,08 SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalca.
9. Število prejetih ponudb: 1 pravilna
ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 85,004.495,90 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: v Republiki Sloveniji je izbrani ponudnik edini zmožen izvesti naročilo glede
na zahtevane količine merilno-krmilnih naprav, za katere je potrebno v obdobju
2003-2004 potrebno praviti redno zamenjavo.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. avgusta 2003.
Elektro Ljubljana, d.d.

ZJN-18
Zahteva za objavo javnega
natečaja
Na podlagi 65. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
natečaja
Št. 1215/2003
Ob-100937
1. Naročnik: Urad Vlade za informiranje.
2. Naslov naročnika: Tržaška 21, Ljubljana.
3. Predmet natečaja: izbor najboljše
zamisli za izvedbo državne počastitve
dneva reformacije.
4. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva natečajno gradivo in
dodatne informacije: Jože Osterman, Urad
Vlade za informiranje, tel. 478-25-92.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
natečajno gradivo in dobi dodatne informacije: do 6. septembra 2003, do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. september
2003, do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Urad Vlade za informiranje,
Ljubljana, Tržaška 21.
6. Kjer je to mogoče, navesti, ali je natečaj rezerviran za določene poklice: /
7. Merila za ocenjevanje ponudb: kvaliteta zamisli.
8. Kjer je potrebno, imena članov žirije, ki bo ocenjevala ponudbe: /
9. Napoved, ali je odločitev žirije obvezujoča za naročnika: da.
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10. Kjer je mogoče, število in vrednost
nagrad: najboljšo zamisel izvaja avtor, možen dodaten odkup 1 zamisli.
11. Kjer je mogoče, podrobnosti o plačilih vsem udeležencem natečaja: /
12. Napoved, ali bodo zmagovalcu dodeljene pogodbe, ki sledijo iz natečaja:
zmagovalec dobi pogodbo za režijsko izvedbo.
13. Morebitne druge informacije o natečaju: /
14. Datum objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. avgust 2003.
Urad Vlade RS
za informiranje

Podelitev koncesij
Št. 14/2-38200-0001/03
Ob-100847
1. Koncedent: Občina Vrhnika.
2. Naslov koncedenta: Tržaška 1, 1360
Vrhnika,
tel.
01/755-54-10,
faks
01/755-31-03, e-pošta: komunalne.obcina@vrhnika.si.
3. Vrsta storitve in opis naročila ter sklic
na prilogi 1A in 1B: koncesija za izvajanje obvezne gospodarske javne službe
pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in
zračnikov.
4. Kraj izvedbe: celotno območje
Občine Vrhnika.
5. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: /
6. Ali ponudniki lahko predložijo ponudbo za posamičen sklop ali za nekaj sklopov: ne.
7. (a) Dopustnost variantnih ponudb: ne.
(b) Ali ponudnik sme ponuditi samo varianto: ne.
8. Trajanje storitve in/ali datum predvidenega začetka in dokončanja storitve:
koncesija se podeljuje za dobo 5 let od
datuma sklenitve koncesijske pogodbe.
9. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Vrhnika,
Oddelek za urejanje prostora in komunalne zadeve, Tržaška 1, 1360 Vrhnika, Viktor
Razdrh.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: vsak delovni dan
od 8. do 11.30 in sredo od 13. do 16.30.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo kamor je potrebno
nakazati znesek: 5.000 SIT na TRR Občine Vrhnika št. 0134-010000109305-76406-710306-2003. Dokumentacija
se lahko prevzame na podlagi dokazila o
izvršenem plačilu.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 10. 2003, do
11. ure.

Št.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Vrhnika, Tržaška 1, 1360
Vrhnika.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 10. 2003, ob 12. uri v sejni sobi
Občine Vrhnika.
12. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in okvirni datum odločitve o
sprejemu ponudbe : 31. 12. 2003, 14 dni
od odpiranja ponudb.
13. Navedba zahtevanih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: varščina v višini 300.000 SIT.
Varščino je potrebno nakazati na TRR Občine Vrhnika št. 0134-0100001093-0576406-710306-2003. Neuspešnemu ponudniku se varščina vrne, izbranemu koncesionarju pa se poračuna s koncesnino.
14. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša: /
15. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43 členu ZJN:
– da je pravna oseba, vpisana v sodni
register Republike Slovenije ali samostojni
podjetnik prijavljen na ustrezni davčni upravi v Republiki Sloveniji,
– da je registriran in ima dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da ni v postopku stečaja ali likvidacije,
– da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet koncesije,
– da ima poravnane vse davke in prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi Republike Slovenije,
– da razpolaga z zadostnim številom kadra za opravljanje koncesionarske dejavnosti,
– da je ustrezno tehnično opremljen za
izvajanje koncesije,
– da je finančno in poslovno sposoben,
– da predloži reference o dosedanjem
delu,
– da zagotovi, da bo opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije, potekalo skladno z veljavnimi standardi in
normativi,
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje koncesionirane dejavnosti,
– da opravlja storitve v skladu s cenami, h katerim daje soglasje koncedent,
– da je usposobljen za vodenje katastra
in evidence dimnikarske službe ter da razpolaga z ustreznimi delovnimi pripravami
za njegovo vodenje,
– da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem dimnikarske službe lahko povzroči uporabnikom ali drugim osebam,
– da na zahtevo koncedenta in pristojne
inšpekcije omogoči strokovni in finančni
nadzor in nadzor nad zakonitostjo dela,
– da zagotovi predložitev letnega poročila o poslovanju najpozneje do konca meseca marca za preteklo leto,
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– da zagotovi pravočasna letna poročila o meritvah škodljivih snovi iz kurilnih naprav in o tem redno obvešča koncedenta
in pristojno inšpekcijsko službo.
16. Merila za ocenitev ponudb: cena
storitev 60%, razpoložliva kadrovska zasedba v kraju in času 10%, reference 10%,
celovitost ponujenega izvajanja javne
službe v okviru iste (pravne) osebe 10%,
višina koncesnine 10%.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: /
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
19. Zahteva za objavo odposlana dne:
21. 8. 2003.
Občina Vrhnika

Javni razpisi
Ob-100724
Na podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96, 22/00,
64/01, 101/01, 108/02 in 34/03) ter v
skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 66/01,
53/02, 80/02, 88/02 in 47/03) Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport, Trg OF 13, Ljubljana, objavlja
javni razpis “Skriti zaklad“
za sofinanciranje inovacijskih in
razvojno-aplikativnih projektov,
projektov, ki podpirajo mednarodno
sodelovanje, projektov širjenja
projektnih dosežkov in projektov
uveljavljenih nacionalnih in
mednarodnih mrež
1. Neposredni uporabnik proračunskih
sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport (v nadaljevanju: naročnik).
2. Cilji in predmet javnega razpisa
2.1. Cilji javnega razpisa:
– pospeševanje vzgoje in izobraževanja, ki vključuje učenje, da bi vedeli, znali
delati, sobivati in biti,
– podpora pri razvijanju odgovornega
odnosa učencev do sebe in soljudi, do
naravnega in družbenega okolja,
– spodbujanje učenja, ki vodi do razvoja samostojnega, kritičnega in ustvarjalnega mišljenja,
– podpora pri uveljavljanju aktualnih področij razvoja šol in posodabljanja pouka,
ob uveljavljanju raznolikih, aktivnih, v učence usmerjenih metod,
– podpora razvijanju prenosljivih znanj,
spretnosti in kompetenc, spodbujanje
medpredmetnega povezovanja znanja in s
tem njegove uporabnosti v življenju in poklicu,
– usmerjanje učencev in učiteljev v samostojno iskanje, selekcijo, vrednotenje,
uporabo, sporočanje in povezovanje informacij,
– spodbujanje iniciative in avtonomije
vzgojno-izobraževalnih ustanov in učiteljev
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pri iskanju lastnih, izvirnih poti za uresničevanje ciljev prenove,
– spodbujanje uvajanja, spremljanja,
vrednotenja in širjenja rezultatov inovacijskih projektov vzgojno izobraževalnih ustanov doma in v tujini,
– spodbujanje povezovanja vzgojno-izobraževalnih ustanov s starši, z gospodarskim, ožjim in širšim okoljem,
– povečanje zanimanja za matematiko,
naravoslovje in tehniko, spoznavanje pomena teh znanj za razvoj družbe ter spodbujanje poklicne izbire za ta področja,
– spodbujanje za demokratično državljanstvo,
– spodbujanje jezikovne in kulturne raznolikosti,
– spodbujanje in krepitev evropske dimenzije.
2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov v šolskem letu 2003/2004,
ki jih izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove (v nadaljevanju šole) v douniverzitetnem izobraževanju. Temeljni namen razpisanih projektov mora biti usmerjanje k iskanju in uveljavljanju bolj kakovostnih aplikativnih rešitev in razširjanju projektnih
dosežkov vzgojno-izobraževalni dejavnosti
za otroke, učence, dijake, vajence in študente višjih šol (v nadaljevanju učenci).
Vsebinska področja, na katerih lahko kandidirajo prijavitelji, so določena z razpisnimi kategorijami ter z njihovimi tematskimi
usmeritvami.
Na podlagi razpisnih meril naročnik sofinancira:
· Začetne projekte: začetni projekti so
projekti, ki se začnejo izvajati v šolskem
letu 2003/2004 in trajajo dve leti. Začetni
projekti bodo po tem razpisu sofinancirani
samo za šolsko leto 2003/2004. Kategorije začetnih projektov so:
I. razvojni projekti,
II. mednarodne projektne aktivnosti,
III. mrežni projekti.
· Nadaljevalne projekte: nadaljevalni
projekti so dvoletni ali triletni projekti, ki so
bili sprejeti in sofinancirani za prvo leto
projekta z razpisom “Skriti zaklad“ za šolsko leto 2002/2003. Nadaljevalni projekti
bodo po tem razpisu sofinancirani samo
za šolsko leto 2003/2004. Kategorije nadaljevalnih projektov so:
I. inovacijski projekti,
II. razvojni projekti,
III. širjenje in izmenjava projektnih dosežkov,
IV. mrežni projekti.
2.2.1. Začetni projekti
Tematske usmeritve in njihova področja:
Obrazložitev tematskih usmeritev je sestavni del razpisne dokumentacije: Pojasnila in opredelitev tematskih usmeritev in
njihovih področij.
· A.1/03 Medpredmetno povezovanje
– A.1.1/03 povezovanje naravoslovnih
predmetov med seboj ali z matematiko,
– A.1.2/03 naravoslovje, tehnika in
družba,
– A.1.3/03 povezovanje strokovno-teoretičnih predmetov in praktičnega pouka
ter izobraževanja v delovnem procesu v poklicnem in strokovnem izobraževanju.
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· A.2/03 Povezovanje šole z gospodarstvom v poklicnem in strokovnem izobraževanju.
· A.3/03 V učence usmerjen učni proces
– A.3.1/03 uveljavljanje aktivnih učnih
metod in pristopov, ki spodbujajo samostojno učenje,
– A.3.2/03 diferenciacija in individualizacija pouka,
– A.3.3/03 preverjanje in ocenjevanje
znanja,
– A.3.4/03 spodbujanje aktivnega državljanstva.
· A.4/03 Organizacija dela v vzgojno-izobraževalnem zavodu.
II. Kategorija B/03 – mednarodne projektne aktivnosti
Mednarodne projektne aktivnosti so
projekti, ki podpirajo mednarodno sodelovanje in v njih potekajo aktivnosti z izrazitim mednarodnim povezovanjem.
Tematske usmeritve za B/03:
· B1/03 Mednarodno sodelovanje
Projekti mednarodnega sodelovanja so
projektne aktivnosti na podlagi sklenjenih
dvostranskih sporazumov ali programov sodelovanja, v okviru regionalnega povezovanja oziroma v okviru večstranskih organizacij, v katerih ima Slovenija članstvo,
pridruženo članstvo ali status opazovalke:
Svet Evrope, Frankofonija, UNESCO (vendar ne projekti v okviru Evropske unije, ki
so financirani preko programov Socrates
in Leonardo da Vinci).
B.2/03 Aktivna mednarodna udeležba
Aktivna mednarodna udeležba je udeležba strokovnih delavcev in dijakov/učencev na mednarodnih srečanjih, konferencah, tekmovanjih v znanju.
III. Kategorija C/03 – mrežni projekti
Mrežni projekti so projekti, ki podpirajo
cilje trajnostnega razvoja in se izvajajo v
okviru uveljavljenih nacionalnih mrež in
mednarodnih organizacij, kot so na primer
FEE, UNESCO, WHO.
2.2.2. Nadaljevalni projekti
I. Kategorija A/02 – inovacijski projekti,
Inovacijski projekti so projekti, ki ciljno
podpirajo izboljšanje obstoječega stanja v
praksi z bolj kakovostnimi rešitvami za
vzgojno-izobraževalno prakso.
II. Kategorija B/02 – razvojno-aplikativni projekti
Razvojno aplikativni projekti so projekti, ki ponujajo predloge aplikativnih rešitev
za kakovostno izvajanje in uvajanje sistemskih novosti.
III. Kategorija C/02 – razširjanje, uveljavljanje in izmenjava projektnih dosežkov
na nacionalnem in mednarodnem nivoju
Kategorija C/02 so projekti, ki so namenjeni aktivnostim, ki razširjajo, uveljavljajo in
izmenjujejo projektne dosežke v podporo
ciljem kurikularne prenove ali posodabljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti.
IV. Kategorija D/02 – mrežni projekti
Mrežni projekti so projekti, ki podpirajo
cilje trajnostnega razvoja in se izvajajo v
okviru uveljavljenih nacionalnih mrež in
mednarodnih organizacij, kot so na primer
FEE, UNESCO, WHO.
3. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji projektov
3.1. Splošni pogoji

– na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe s področja vzgoje in izobraževanja, in sicer: vrtci, osnovne, srednje, višje
strokovne in glasbene šole, dijaški domovi
ter šole za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, ki so organizirani v javni
mreži ali so za izvajanje dejavnosti (so)financirani iz državnega proračuna. Prijavijo
se lahko tudi slovenske vzgojno-izobraževalne organizacije in dijaški domovi v zamejstvu, ki delujejo na douniverzitetni ravni, kar pomeni, da izvajajo predšolsko,
osnovnošolsko, srednješolsko, višješolsko
in glasbeno izobraževanje. (v nadaljevanju,
za pravne osebe iz prvega in drugega stavka: šole),
– vsaka šola lahko prijavi največ dva
projekta, od katerih je lahko samo eden
začetni projekt. Izjema so mednarodne
projektne aktivnosti, za katere lahko vsaka
šola, poleg določila iz predhodnega stavka, prijavi en dodaten projekt ter udeležbo
pri mednarodnih aktivnostih,
– vsebina posameznega prijavljenega
projekta se lahko nanaša samo na eno kategorijo; v posamezni kategoriji je lahko
smiselno povezanih več tematskih usmeritev,
– posamezna koordinatorka/koordinator lahko vodi samo en prijavljen projekt,
– šola mora v prijavi za vsak prijavljeni
projekt zagotoviti višino sredstev, ki bo,
skupaj s predvidenim deležem sofinanciranja po tem razpisu, zadoščala za izvedbo
celotnega projekta prijavljenega za šolsko
leto 2003/2004.
3.2. Dodatni pogoji:
· Za začetne projekte: šola predloži celoten dveletni projekt, s tem da se prijavi
po tem razpisu le za sofinanciranje za šolsko leto 2003/2004. Sofinanciranje drugega šolskega leta projekta bo Ministrstvo,
v skladu s proračunskimi možnostmi, izvedlo preko javnega razpisa v letu 2004.
· Za nadaljevalne projekte prijavi šola
nadaljevanje projekta, ki je bil sprejet na
javnem razpisu Skriti zaklad v letu 2002.
Šola prijavi nadaljevanje projekta samo za
šolsko leto 2003/2004.
· Za inovacijske, razvojne, mrežne projekte in projekte širjenja rezultatov zagotovi šola predpisano sestavo projektne skupine in jo v prijavnem obrazcu tudi poimensko navede. Člani projektne skupine s podpisom v prijavnem obrazcu potrdijo
sodelovanje. Projektno skupino sestavljajo
notranji člani in partnerji, pri mrežnih projektih pa je član projektne skupine tudi nacionalni koordinator/nacionalna koordinatorka.
Notranji člani projektne skupine so iz šole, ki je nosilec projekta. Notranji člani so:
– koordinator/koordinatorka projekta,
– odgovorni nosilec/nosilka projekta:
ravnatelj/ravnateljica,
– drugi strokovni delavci/delavke,
– predstavniki/predstavnice učencev in
učenk/dijakov in dijakinj oziroma staršev
(obvezno za mrežne projekte).
Partnerji so lahko fizične ali pravne osebe, in sicer:
– druge institucije, ki izvajajo vzgojno-izobraževalno delo ali se z njim strokovno ukvarjajo,
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– domači ali tuji strokovnjaki/strokovnjakinje z določenega strokovnega področja,
– gospodarske organizacije (zlasti za
kategorijo A.2/03 in B.4/02),
– lokalna skupnost (priporočeno zlasti
za kategorijo projektov C/03 in D/02),
– nevladne organizacije, ki izvajajo
vzgojno-izobraževalno dejavnost.
· Za kategorijo A/03 – razvojno-aplikativni projekti
Projekti ponujajo predloge aplikativnih
rešitev za kakovostno izvajanje in uvajanje
sistemskih in kurikularnih novosti in se vsebinsko nanašajo na obvezni program
osnovne šole in na obvezni program ter
izbirne vsebine srednjih šol ter program
šole v naravi.
· Za kategorijo B/03 – mednarodne
projektne aktivnosti
Ne glede na število projektov prijavljenih v skladu z drugo alineo točke 3.1. lahko šola dodatno prijavi en projekt v tematski usmeritvi B1/03 – mednarodno sodelovanje in udeležbo do treh oseb v tematski usmeritvi B2/03 – aktivna mednarodna
udeležba.
· Za tematsko usmeritev B1/03 mednarodno sodelovanje
Pogoji za projekte tematske usmeritve
mednarodnega sodelovanja so:
– projektne aktivnosti se morajo izvajati
v okviru:
a) bilateralnega/dvostranskega sodelovanja ali
b) regionalnega povezovanja ali
c) multilateralnih/večstranskih organizacij, v katerih ima Slovenija članstvo, pridruženo članstvo ali status opazovalke (Svet
Evrope, Frankofonija, UNESCO).
· Za tematsko usmeritev B.2/03 – aktivna mednarodna udeležba
Pogoji za projekte tematske usmeritve
aktivne mednarodne udeležbe so:
– aktivna udeležba prijavitelja,
– dokazila o dosežkih udeležencev, in
sicer:
a) pisne reference o delu za strokovne
delavce,
b) rezultati učenca/dijaka na državni
ravni. Če učenec/dijak ni dosegel rezultatov na državni ravni, predloži šola obrazložitev predloga z ustreznimi dokazili.
· Za kategoriji D/02 in C/03 mrežni
projekti
Pogoji za projekte tematske usmeritve
mednarodnega sodelovanja so:
– šola lahko prijavi dva projekta nacionalne mreže ali mednarodne organizacije,
od katerih je lahko samo eden začetni projekt,
– šola, ki je prijavila mrežni projekt, izvaja koordinacijo mrežnega projekta, ostale šole v mrežnem projektu imajo vlogo
partneric.
4. Merila za izbor prejemnikov sofinanciranja: merila in postopek za izbor
projektov so sestavni del razpisne dokumentacije.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa v letu
2004 je 24,200.000 SIT, in sicer:

Št.

– 12,000.000 SIT za začetne projekte
v kategorijah A/03, C/03,
– 12,200.000 SIT za nadaljevalne projekte v kategorijah A/02, B/02,
C/02,D/02,
– 4,600.000 SIT za projekte kategorije
B/03.
Projekti bodo sofinancirani največ do
50% vrednosti projekta, in sicer največ:
– do 300.000 SIT za inovacijski, razvojni projekt ali projekt razširjanja dosežkov v kategorijah A/02, B/02, C/02,
A/03,
– do 600.000 SIT za koordinacijo
mrežnega projekta v kategorijah D/02 in
C/03,
– do 500.000 SIT za projekt mednarodno sodelovanje v kategoriji B1/03,
– do 150.000 SIT za stroške bivanja in
potne stroške na posameznega udeleženca v projektu aktivna mednarodna udeležba v kategoriji B2/03.
Način izplačila sredstev, kontrola namenskosti porabe in ostala določila so
opredeljena v pogodbi za posamezno vrsto projekta, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije (priloga št. IV, priloga št. V
in priloga št. VI).
6. Določitev obdobja, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v
obdobju od sklenitve pogodbe do 31. 8.
2004.
7. Vloga za razpis
Vloga za razpis mora vsebovati:
– tri izvode pravilno in v celoti izpolnjenega in podpisanega prijavnega obrazca
št. 1 ali obrazca št. 2 ali obrazca št. 3, ki
so del razpisne dokumentacije. Izbira
obrazca je odvisna od kategorije prijavljenega projekta,
– končno poročilo prvega leta izvajanja
projekta (samo za nadaljevalne projekte),
– podpisana in žigosana soglasja partnerskih šol (samo za mrežne projekte –
C/03 in D/02),
– tri izvode pravilno in v celoti izpolnjenega in podpisanega prijavnega obrazca št.
4 – izjava o nameri za sofinanciranje projektov, ki je del razpisne dokumentacije,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju projektov, ki ustreza prijavljeni kategoriji projekta: obrazec št. 5 ali 6 ali 7.
V vzorcu pogodbe morajo biti izpolnjeni
podatki o prejemniku sredstev (v glavi pogodbe) in naveden skrbnik/ca pogodbe s
strani prejemnika (v členu: skrbništvo pogodbe). Pooblaščeni zastopnik predlagatelja projekta mora na zadnji strani pogodbe izjaviti, da se strinja z določili pogodbe
in to potrditi s podpisom in pečatom.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način
predložitve vlog in opremljenost vlog
8.1. Rok za predložitev vlog in način
predložitve, ne glede na način dostave: vloge morajo prispeti v zapečateni ovojnici v
vložišče Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport, na naslov: Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana, najkasneje do 26. septembra
2003 do 13. ure.
8.2. Opremljenost vloge – na ovojnici
vloge mora biti na sprednji strani jasno označeno:
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– Ne odpiraj – Vloga za javni razpis
“Skriti zaklad“,
– točna oznaka kategorije projekta in
tematske usmeritve iz prijavnega obrazca,
– naslov naročnika – Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Župančičeva 6,
1000 Ljubljana,
– naslov vlagatelja.
8.3. V vsaki pošiljki je lahko vloga le za
en projekt.
8.4. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene vlagatelju.
9. Odpiranje vlog: postopek javnega
razpisa in odpiranje vlog, prispelih na razpis, vodi Strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa. Odpiranje vlog za dodelitev
sredstev bo dne 30. septembra 2003. Odpiranje vlog, glede na pričakovano veliko
število vlog, ne bo javno.
10. Rok, v katerem bodo predlagatelji
vlog obveščeni o izidu javnega razpisa: predlagatelji vlog bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni v roku 45 dni od dneva odpiranja vlog.
11. Razpisna dokumentacija
11.1. Razpisna dokumentacija obsega:
a) besedilo razpisa,
b) pojasnila in opredelitev tematskih
usmeritev in njihovih področij,
c) postopek in merila za izbor projektov,
d) obrazci:
– obrazec št. 1 – prijavni obrazec za
začetne projekte,
– obrazec št. 2 – prijavni obrazec za
nadaljevalne projekte,
– obrazec št. 3 – prijavni obrazec za
aktivno mednarodno udeležbo (kategorija
B2/03),
– obrazec št. 4 – izjava o nameri za
sofinanciranje projektov,
– obrazec št. 5 – vzorec pogodbe za
mrežni projekt (za kategoriji C/03 in
D/02),
– obrazec št. 6 – vzorec pogodbe za
inovacijski projekt, razvojni projekt in projekt širitve dosežkov (za kategorije A/02,
A/03, B/02, C/02),
– obrazec št. 7 – vzorec pogodbe za
aktivno udeležbo v mednarodni aktivnosti
(za kategorijo B/03),
– obrazec št. 8 – vsebina popolne vloge (vsebuje seznam vseh dokumentov, ki
sestavljajo popolno vlogo).
11.2. Kraj, kjer lahko zainteresirani dobijo razpisno dokumentacijo: razpis in razpisna dokumentacija bosta od dneva objave razpisa na voljo na spletni strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport: http://
www.mszs.si/.
11.3. Dodatne informacije
Vsa dodatna vprašanja lahko zainteresirani pošljejo od 8. do 19. septembra
2003 po elektronski pošti na naslednje
naslove:
– za vrtce in osnovne šole: natalija.komljanc@zrss.si,
– za srednje strokovne in poklicne šole: mojca.polak@cpi.si,
– za gimnazije in ostale vrste šol: metka.zevnik@gov.si,
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
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Št. 612-01-221/2003
Ob-100843
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, na podlagi Zakona
o nadzoru državnih pomoči (Ur. l. RS, št.
1/00 in 30/01), Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96, 23/96, 64/00, 108/02,
34/03 in 79/03), 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) ter v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
47/03 in 67/03 – popr.), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje strokovne periodike,
za področje uvajanja devetletke v
Republiki Sloveniji v letu 2003
1. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Trg OF
13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa: predmet
razpisa je sofinanciranje strokovnih periodičnih publikacij, njihovih rednih oziroma
izrednih tematskih številk, ki s svojimi vsebinami pokrivajo področje uvajanja devetletke.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji vlog
Na javni razpis se lahko prijavijo izdajatelji periodičnih publikacij (v nadaljnjem besedilu: revije), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da revija izhaja v Republiki Sloveniji,
v slovenskem jeziku,
– da je revija vpisana v razvid medijev
skladno z 12. členom Zakona o medijih,
(Ur. l. RS, št. 35/01) oziroma je vložila
vlogo za vpis v razvid medijev,
– da revija do dneva objave razpisa izhaja najmanj eno neprekinjeno leto,
– da revija izhaja v nakladi najmanj 400
izvodov na številko,
– da letno izideta vsaj 2 številki,
– da je uredniški program revije skladen s cilji vzgoje in izobraževanja, kot so
opredeljeni z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96, 23/96, 22/00, 64/01,
101/01, 108/02, 34/03 in 79/03),
– da pomoč, ki jo je izdajatelj prejel za
prijavljeno revijo, v obdobju preteklih treh
let kot de minimis pomoč, ne presega
100.000 EUR, ne glede na inštrument ali
namen pomoči (87. člen Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za
upravljanje posameznih shem državnih pomoči – de minimis pomoč.),
– da revija izhaja v tiskani obliki,
– da ima revija zagotovljen stalni prihodek od naročnine oziroma prodaje revije.
4. Postopek in merila za izbor prejemnikov sofinanciranja: postopek in merila za
izbor revij so sestavni del razpisne dokumentacije.
5. Okvirna višina sredstev: okvirna višina sredstev tega razpisa znaša 9,000.000
SIT.
6. Rok, do katerega morajo biti porabljena dodeljena sredstva: strokovne revije,
ki bodo sofinancirane po tem razpisu, mo-
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rajo biti izdane v razdobju od 1. 1. 2003
do 31. 12. 2003.
7. Vloga za razpis
Vloga za razpis mora vsebovati:
7.1. pravilno in v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec MŠZŠ SP/2003;
7.2. obvezne priloge I.:
1. potrjen uredniški program za leto
2003 z zapisnikom seje uredniškega odbora, na kateri je bil program sprejet,
2. recenzijo o ustreznosti revije glede
na področje, ki ga revija pokriva, oddano
na obrazcu za recenzente, ki je del prijavnega obrazca. Recenzent mora biti strokovnjak z znanstvenim nazivom s področja, ki ga pokriva revija in ne sme biti član
uredniškega odbora te revije,
3. predračun tiskarne, ki mora vsebovati vse tehnične podatke, ki vplivajo na
ceno revije; iz predračuna mora biti razvidna cena tiska na izvod revije,
4. reference o reviji za leto 2002 (fotokopije odzivov na revijo oziroma podatki o
citiranosti revije),
5. opis recenzentskih meril za objavo
prispevkov v reviji,
6. pisna izjava predlagatelja vloge, da
skupna vsota de minimis pomoči, ki jih je
prejel v obdobju preteklih treh let, ne glede na inštrument ali namen pomoči, ne
presegajo 100.000 EUR (de minimis pomoč).
Predlagatelji, ki so isto strokovno revijo
prijavili na javni razpis za sofinanciranje
strokovne in mladinske periodike v letu
2003, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
48/03, namesto obveznih prilog I podajo
pisno izjavo o tem, da so priloge posredovali na zgoraj navedenem razpisu in da ne
prijavljajo nobenih sprememb;
7.3. obvezne priloge II.:
1. tri izvode zadnje izdane številke revije,
2. po en izvod vseh številk izdanih v
letu 2002.
Predlagatelji, ki so isto strokovno revijo
prijavili na javni razpis za sofinanciranje strokovne in mladinske periodike v letu 2003,
objavljene v Uradnem listu RS, št. 48/03,
oddajo samo obvezne priloge II. 1 – po tri
izvode zadnje izdane številke revije;
7.4. obvezne priloge III.:
1. utemeljitev uredništva, da revija pokriva področje uvajanja devetletke ter navedba vsebin s tega področja.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način
predložitve vlog ter opremljenost vlog
8.1. Rok za predložitev vlog in način
predložitve, ne glede na način dostave: vloge morajo prispeti v zapečateni ovojnici v
vložišče Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport, na naslov: Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport, Sektor za osnovno
šolstvo, Župančičeva 6, 1000 Ljubljana,
najkasneje do ponedeljka, 15. septembra
2003, do 14. ure.
8.2. Opremljenost vloge
Na ovojnici vloge mora biti:
– vidna označba: “ Ne odpiraj – vloga
na javni razpis za sofinanciranje strokovne
periodike za področje uvajanja devetletke
v Republiki Sloveniji v letu 2003“,
– naslov ministrstva,
– naslov vlagatelja.

8.3. Število vlog na pošiljko
V vsaki poslani pošiljki je lahko vloga le
za eno revijo.
8.4. Nepravilno označene ali nepravilno izpolnjene vloge ter vloge, ki niso oddane v roku, bo komisija v postopku odpiranja vlog zavrnila in jih vrnila predlagatelju
vloge.
9. Odpiranje vlog: postopek javnega
razpisa in odpiranje vlog, prispelih na razpis, vodi Strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa. Odpiranje vlog za dodelitev
sredstev bo dne 16. septembra 2003. Odpiranje vlog, glede na pričakovano veliko
število vlog, ne bo javno.
10. Rok, v katerem bodo predlagatelji
vlog obveščeni o izidu javnega razpisa: predlagatelji vlog bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni v roku 45 dni od dneva odpiranja vlog.
11. Razpisna dokumentacija in informacije o razpisni dokumentaciji
11.1. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec MŠZŠ SP/2003,
– postopek in merila za izbor revij,
– vzorec pogodbe.
11.2. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v vložišču Ministrstva RS
za šolstvo, znanost in šport, Sektor za
osnovno šolstvo, Župančičeva 6, Ljubljana
ali poiščejo na domači internetni strani
MŠZŠ (http://www.mszs.si).
Vse verzije, ne glede na medij, na katerem se nahajajo, so oblikovno in vsebinsko enake. Kandidati s tiskanjem elektronske oblike dokumentacije dobijo verzijo
enako natisnjeni obliki.
11.3. Komunikacije s kandidati o vprašanjih v zvezi z vsebino javnega naročila
potekajo pisno ali po elektronski pošti.
Vprašanja pošljite na naslov: Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, Urad za šolstvo,
Trubarjeva 5, 1000 Ljubljana, s pripisom
Javni razpis za sofinanciranje strokovne periodike za področje uvajanja devetletke v
Republiki Sloveniji v letu 2003 ali preko
elektronske pošte naročnika na internetni
naslov: bostjan.zavrsnik@gov.si. Odgovori
predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije in bodo objavljeni v informacijskem sistemu na navedenih spletnih straneh. Vprašanja lahko kandidati naslavljajo
do najkasneje pet dni pred dnevom oddaje
vlog do 12. ure. Na vprašanja, ki bodo do
naročnika prispela po tem roku, naročnik
ne bo dajal pojasnil v zvezi s kandidatovimi
vprašanji.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 3351-38/2003/5

Ob-100935

Javni razpis
za izbor izvajalca za objavo vsebin
e-uprave na javno dostopnih točkah
do Interneta 2003
1. Ime oziroma naziv in sedež ponudnika: Ministrstvo za informacijsko družbo
(MID), Tržaška 21, 1508 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-00, faks 01/478-83-75,
http://mid.gov.si, e-pošta: mid@gov.si.
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2. Predmet javnega razpisa ter pogoji
in merila za izbor prijaviteljev:
a) Predmet
Namen projekta je zagotovitev ponudbe elektronskih vsebin ter storitev in omogočanje dostopa do le-teh vsem državljanom. Storitve dostopa do dogovorjenega
nabora vsebin e-uprave in drugih vsebin
povezanih z delom in pristojnostmi javne
uprave bodo za državljane brezplačne in
zato tudi omejene predvsem na pridobivanje najrazličnejših informacij povezanih s
področjem dela organov državne uprave.
Ponudnik, ki bo ponudil najbolj optimalno
možnost dostopa do vsebin in bo imel na
razpolago ustrezno infrastrukturo ter opremo, bo s strani MID pridobil nabor brezplačnih povezav. MID bo objavo dogovorjenih vsebin in storitev ponudniku plačeval, na osnovi pavšalnega zneska, enkrat
mesečno. Projekt bo dal za rezultat javen
in brezplačen način za dostop do vsebin in
storitev e-uprave na internetu.
b) Pogoji
Na javno naročilo se lahko prijavijo posamezniki in podjetja z ustrezno registracijo, ki že imajo rešitve in infrastrukturo javno dostopnih točk do Interneta ter le-te že
ponujajo v uporabo po Sloveniji ali tujini.
Rešitev mora biti delujoča in že preizkušena.
Pogoji za sodelovanje na natečaju:
– že izdelana rešitev in infrastruktura
javno dostopnih točk po Sloveniji,
– prisotna lastna vsebina na javno dostopnih točkah,
– razvita podporna logistična infrastruktura (statistika, nadzor dostopov, nadzor
plačevanja, varnostna infrastruktura).
c) Merila
Merila, ki bodo upoštevana pri ocenjevanju in izbiri najugodnejše ponudbe za
izvedbo projekta, so sledeča:
1. razširjenost javno dostopnih točk po
Sloveniji – JDT,
2. povprečna frekventnost obiskov – FO,
3. cena mesečnega pavšala – MP,
4. funkcionalnost – F.
Skupno število točk: T= JDT + FO +
MP + F
Maksimalno število točk je 100.
3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša
8,000.000 SIT z vključenim DDV, izplačljivih v letu 2004, pri čemer se znesek porazdeli na mesečne pavšalne zneske.
4. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: prijave morajo biti izdelane enofazno. Naloge
morajo biti izvedene do 20. 11. 2003. Z
izvedbo del je pogojeno izplačilo dodeljenih sredstev. Le-ta se porabijo v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna za leto 2004.
5. Rok, do katerega morajo biti predložene ponudbe za dodelitev sredstev, način
predložitve ponudb ter opremljenost ponudb:
a) Rok za predložitev ponudb in način
predložitve: ponudba mora dospeti v vložišče Ministrstva za informacijsko družbo, Tržaška 21, 1508 Ljubljana, najpozneje do
22. 9. 2003, do 12. ure, ne glede na način
dostave (s priporočeno pošiljko ali osebno).

Št.

b) Način predložitve in opremljenost ponudb: ponudbo za razpis je potrebno poslati v zaprtem ovitku, na katerem mora biti
jasno vidna označba: “Ne odpiraj –– Objava vsebin e-uprave na javno dostopnih točkah 2003“. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. Uporabite povabilo k oddaji ponudbe (priloga št. 1).
Veljavne bodo ponudbe, ki bodo pravilno opremljene in pravočasno predložene
naročniku.
6. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: odpiranje vlog bo 23. 9. 2003,
ob 13. uri. Odpiranje ponudb ne bo javno.
7. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v roku 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.
Neveljavnih ponudb (nepravilno opremljenih in nepravočasno prispelih) strokovna komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene ponudnikom.
8. Kraj čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
Vsa razpisna dokumentacija je ves čas
trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu
http://mid.gov.si v rubriki Razpisi, oziroma v
vložišču Ministrstva za informacijsko družbo,
Tržaška 21, 1508 Ljubljana, vsak dan od 9.
do 13. ure do vključno 19. 9. 2003.
Dodatne informacije so na voljo vsak
delovni dan od 9. do 10. ure na sedežu
Ministrstva za informacijsko družbo, Tržaška
21,
1508
Ljubljana,
tel.
01/478-83-49, faks 01/478-83-75, kontaktna oseba: mag. Robert Guštin, e-pošta: robert.gustin@gov.si. Ponudnik sofinanciranja močno vzpodbuja uporabo elektronske pošte kot priporočenega načina
komuniciranja s kontaktnimi osebami.
Ministrstvo za informacijsko družbo
Rezultat javnega razpisa
AV RTV 002/2003
Ob-100723
Rezultat javnega razpisa AV-RTV
002/2003 (objavljen v Ur. l. RS, št. 56 z
dne 13. 6. 2003) za odkup avdiovizualnih
del neodvisnih producentov, je naslednji:
Kot najustreznejši ponudnik za odkup
AV del neodvisnih producentov se na podlagi izvedenega javnega razpisa za odkup
AV del neodvisnih producentov AV-RTV
002/2003 in po pregledu in ocenitvi vseh
ponudb, izbere kot najugodnejša ponudba
ponudnika: Produkcijska skupina Mangart
d.o.o., Kranjčeva 22, Ljubljana.
RTV Slovenija
Javni zavod
Št. 090/67
Ob-100844
1. Naročnik: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta
46, 1215 Medvode.
3. (a) Vrsta in količina (blaga, storitev
oziroma gradbenih del): obnova HE Medvode – LOT E:
– sklop A: oprema krmiljenja in vodenja,
– sklop B: programska oprema,
– sklop C: električne zaščite.
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(b) Kraj dobave/izvedbe: HE Medvode.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in možnosti predložitve ponudbe za en sklop, več sklopov ali vse
skupaj: možnost predložitve ponudbe za
posamezni sklop ali vse skupaj.
4. Datum dobave/izvedbe, če je predviden: 2004 – 2006.
5. (a) Naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Mirko Javeršek, univ. dipl. inž.
el., tel. 01/47-49-220, 01/47-49-274,
041/784-083, faks 01/47-49-272.
(b) Pogoji za prevzem razpisne dokumentacije: dvig je možen ob predhodni telefonski najavi in le ob predložitvi potrdila
o plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo, če je predvideno plačilo za razpisno dokumentacijo: znesek
100.000 SIT (v ceni je vključen 20% DDV)
je potrebno plačati na TRR št.
03106-1002519638 pri SKB d.d. banki.
Na virmanu mora biti navedeno “Obnova
HE Medvode, LOT E“.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do 22. 9. 2003, do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbe: Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o., vložišče, Gorenjska cesta 46, 1215
Medvode.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 22. 9. 2003, Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., sejna soba, Gorenjska cesta
46, 1215 Medvode, ob 12. uri.
8. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe.
9. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
10. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba, ki jo sestavljajo:
– ponudbena cena,
– reference.
Merila so natančno definirana v razpisni
dokumentaciji.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
13. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 8. 2003.
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.
Medvode
Ob-100949
Arhitekturni muzej Ljubljana, Pot na Fužine 2, Ljubljana objavlja
javni razpis
za najem prostorov restavracije na
Fužinskem gradu, Pot na Fužine 2,
Ljubljana
Najemodajalec, Arhitekturni muzej daje
v najem prostore restavracije z opremo in
drobnim inventarjem za gostinsko dejavnost visoke kakovostne ravni.
Predmet najema je gostinski lokal površine ok. 170 m2 s pripadajočimi prostori in
z možnostjo gostinske ponudbe ob gradu,
na grajskem dvorišču in na terasah ob Ljubljanici.
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Lokal se daje v najem za 10 let z možnostjo podaljšanja najema. Višina najemnine je določena z uredbo o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin (Ur. l. RS, št. 14/99). Najemnk ima možnost odkupiti opremo in
drobni inventar. Soglasje k izboru najemnika daje Mestna občina Ljubljana.
Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba s sedežem v Republiki Sloveniji.
Fizična oseba mora predložiti potrdilo o
državljanstvu, pravna oseba pa izpisek iz
sodnega registra.
Rok za prijavo na razpis je 15 dni in
začne teči od javne objave. Ponudniki naj
predložijo gostinski program. O izboru bodo obveščeni 15 dni po sprejetju sklepa o
izboru najemnika.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z
gostinskim programom na naslov: Arhitekturni muzej Ljubljana, Pot na Fužine 2,
1000 Ljubljana.
Zainteresirani lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z razspisom v Arhitekturnem
muzeju
Ljubljana
na
tel.
01/54-00-346.
Arhitekturni muzej Ljubljana
Št. 03/411323
Ob-100848
Na podlagi Pravilnika o postopkih izvrševanja proračuna RS (Uradni list RS, št.
47/03) in Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2003 (Uradni list RS,
št. 45/03), objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti okoljskih
nevladnih organizacij
1. Ime oziroma sedež naročnika: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Zavod za varstvo okolja, Linhartova 13, 1000
Ljubljana.
2. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti okoljskih in
naravovarstvenih nevladnih organizacij. Vsebinsko je razpis razdeljen na dva sklopa:
A) Sofinanciranje programov dela okoljskih in naravovarstvenih nevladnih organizacij za leto 2003.
B) Sofinanciranje okoljskih in naravovarstvenih ozaveščevalnih projektov v letu
2003.
Za vrednotenje, ugotovitev primernosti
projekta/programa za sofinanciranje in določitev višine sofinanciranja, bodo uporabljena merila za ocenjevanje vlog. Postopek
ocenjevanja posamezne vloge bo izveden
s točkovanjem po naslednjih kriterijih:
Sklop A: reference nevladne okoljske
ali naravovarstvene organizacije, program
dela za tekoče leto in okvirni program za
naslednje leto, poročilo o delu prijavitelja
na področju varstva okolja ali narave v preteklem letu, preteklo sodelovanje na področju varstva okolja ali narave z lokalno
skupnostjo ali podjetji, pridobljena sredstva na državnih in mednarodnih javnih razpisih, sodelovanje z drugimi sorodnimi organizacijami (domačimi, tujimi), pridobivanje dela sredstev za delovanje nevladne
organizacije s članarino, finančna izvedljivost programa.
Sklop B: reference izvajalca projekta,
ustreznost cene glede na projekt, usklajenost vsebine in ciljev projekta s predme-
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tom razpisa, stopnja doseganja ciljnih javnosti v okviru predlaganega projekta.
Ocenjevanje in vrednotenje vsake popolne vloge bo izvedeno s točkovanjem po posameznem merilu. Dodelitev sredstev sofinanciranja dejavnosti, opredeljenih v posamezni vlogi, je možna največ do 60% vrednosti celotne izvedbe aktivnosti. Izvedena bo
tudi presoja primernosti zneska sofinanciranja z vidikov izvedljivosti, virov financiranja,
strukture predvidenih stroškov, ki bodo poleg skupnega zbira točk osnova za dodelitev
višine sredstev sofinanciranja za posamezno
vlogo. Sredstva sofinanciranja se bodo dodeljevala za vloge z najvišjim številom točk,
okvirno do obsega razpisanih sredstev.
Natančnejši opis predmeta razpisa, pogoji in merila za odobritev sredstev sofinanciranja, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
3. Okvirna višina sredstev: skupna višina sredstev za sofinanciranje je 6 mio SIT;
od tega v višini 3 mio SIT za sklop A in 3
mio SIT za sklop B.
4. Predvideno obdobje porabe sredstev
do konca decembra 2003.
5. Rok, v katerem lahko prosilci predložijo vloge in način predložitve vlog: predlagatelj mora poslati oziroma dostaviti vlogo do torka 30. septembra 2003, do 15.
ure na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Zavod za varstvo okolja,
Linhartova 13, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici,
ki mora biti opremljena in označena tako,
da je na sprednji strani ovojnice navedeno “
Ne odpiraj-vloga“, številka objave razpisa v
Uradnem listu RS, naziv javnega razpisa,
sklop A ali B na katerega se prijavlja predlagatelj. Na hrbtni strani ovojnice naj bo navedeno ime in točen naslov predlagatelja. Za
označbo ovojnice lahko predlagatelj uporabi Obrazec k oddaji vloge, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.
Upoštevane bodo samo pravočasno prispele vloge z zahtevanimi oznakami, ostale bodo zavrnjene in neodprte vrnjene pošiljateljem.
6. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog: odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo
v sredo, 1. oktobra 2003, na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Zavod za varstvo okolja, Linhartova 13, 1000
Ljubljana, s pričetkom ob 10. uri.
Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve oziroma dospetja, s sprotnim pregledom in ocenjevanjem posamezne vloge.
7. Rok za dopolnitev nepopolno predložene vloge je 8 dni od dneva prejema poziva. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v
navedenem roku ne dopolni, se izloči.
8. Vlagatelji bodo o dodelitvi sredstev obveščeni s sklepom najkasneje v 30 dneh od
dneva odpiranja vlog. O dodelitvi sredstev
odloči županja s sklepom. Upravičenec lahko vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti
sklepa v roku 8 dni od prejema sklepa, in
sicer na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Zavod za varstvo okolja, Linhartova 13, 1000 Ljubljana. V pritožbi morajo biti natančno opredeljeni razlogi, zaradi
katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne
morejo biti postavljena merila za dodelitev
sredstev. O pritožbi odloča županja.

9. Razpisna dokumentacija je ves čas
trajanja razpisa na voljo v tajništvu Mestne
občine Ljubljana, Mestne uprave, Zavoda
za varstvo okolja, Linhartova 13, 1000
Ljubljana (III. nadstropje) oziroma na spletnem naslovu www.ljubljana.si/razpisi. Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa
lahko ponudnik zahteva pisno po faksu
01/306-18-97 oziroma po e-pošti: marjana.jankovic@ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
Zavod za varstvo okolja
Ob-100903
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju posojil in subvencioniranju obresti iz sredstev
občinskega proračuna za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Občini Brežice (Ur. l. RS, št. 93/02, 30/03) in
16. člena Statuta Občine Brežice (Ur. l.
RS, št. 49/99) objavljata Občina Brežice
in Razvojni center Brežice
javni razpis
za dodelitev sredstev za subvencije
obrestne mere iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja
malega
gospodarstva v Občini Brežice
za leto 2003
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je subvencioniranje obrestne mere za namenske kredite najete pri
poslovnih bankah. Višina razpoložljive letne kvote sredstev za leto 2003 je
6,000.000 SIT (postavka 4770 – krediti in
subvencije podjetjem in zasebnikom), še
razpoložljivih sredstev do porabe pa je
2,856.233,29 SIT.
2. Pogoji za pridobitev sredstev: subvencioniranje obrestne mere se dodeli za
najete kredite za naslednje namene:
– stroški materialnih investicij, kot so
stroški nakupa opreme, zemljišč, zgradb,
– stroški nematerialnih investicij (stroški nakupa patentov, licenc).
Subvencioniranje obrestne mere se
prednostno odobri prosilcem za najete kredite za investicije s katerimi so:
– zagotovili nova delovna mesta,
– vlagali na demografsko ogroženih območjih občine,
– vlagali v dejavnosti, ki omogočajo razvoj turizma,
– vlagali v razvoj obrtnih in osebnih storitev.
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 (8. člen Pravilnika o dodeljevanju posojil in subvencioniranju obresti iz
občinskega proračuna za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Občini Brežice) in tako znese zgornja meja intenzivnosti pomoči 55 %. Višja stopnja pomoči
je dovoljena, če se investicija v regiji ohrani 5 let in prejemnik pomoči prispeva najmanj 25 % lastnih sredstev za investicijo.
Pri dodelitvi pomoči se ne sme preseči
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zgornja meja intenzivnosti ne glede na to,
iz katerih virov (sredstva občinskega proračuna, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
3. Upravičenci in upravičeni stroški:
Do subvencioniranja obrestne mere so
upravičeni samostojni podjetniki, majhna
in srednje velika podjetja z sedežem v Občini Brežice ali krajem investicije v Občini
Brežice.
Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za
majhna 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), 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.
Do subvencije so upravičena mala in
srednja podjetja , ki niso v težavah.
4. Višina subvencije: subvencionira se
največ 4,0 odstotnih točk realne obrestne
mere (oziroma manj če ima prosilec najet
kredit z nižjo obrestno mero) posojilodajalca za plačane obresti v obdobju 1 leta
pred datumom razpisa (upošteva se zadnji
mesec pred objavo razpisa). Višina subvencije se določi na podlagi amortizacijskega načrta in bo odvisna od rezultatov
ocenjevanja na osnovi meril in ne more
preseči 10 % letne kvote sredstev.
5. Merila za izbor:
Popolne vloge se bodo ocenile v skladu z naslednjimi merili:
1. Zagotavljanje novih delovnih mest
2. Vlaganje na demografsko ogroženih območjih občine
Podlaga: Uredba o območjih, ki se
štejejo za demografsko ogrožena območja
v RS (Ur. l. RS, št. 19/99)
3. Vlaganje v dejavnosti, ki omogočajo razvoj turizma
4. Vlaganje v razvoj obrtnih in osebnih storitev
5. Višina obrestne mere.
6. Vsebina vloge: prijava na razpis mora vsebovati:
1. Kratko predstavitev prosilca
2. Dokazilo o registraciji samostojnega podjetnika oziroma družbe; za obrtne
dejavnosti tudi obrtno dovoljene.
3. Originalno pogodbo v vpogled o
odobrenem namenskem kreditu in fotokopijo le-te (fotokopijo overi RCB) ter amortizacijski načrt;
4. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in prispevkih (za fizične osebe potrdilo
davčne službe, za pravne osebe dokazilo
o boniteti-BON 1 in 2 oziroma BON 3);
5. Izjava o številu zaposlenih v podjetju pred investicijo in kopije M1 obrazcev za vse delavce zaposlene v podjetju
6. Potrdilo banke o že plačanih realnih obresti v obdobju enega leta pred datumom razpisa;
7. Izjava o pridobljenih drugih virih
pomoči.
8. Rok in način prijave: rok za prijavo je
30 dni od datuma objave javnega razpisa.

Št.

Prvo odpiranje vlog bo 30. septembra
2003, nadaljnja odpiranja pa zadnji dan v
mesecu do porabe sredstev. Upoštevale se
bodo pravočasno prispele vloge in sicer za
prvo odpiranje 30 dni od datuma objave
razpisa, za vsa nadaljnja odpiranja se upošteva vloga prejeta na dan pred datumom
odpiranja vlog.
Vloge je potrebno poslati na naslednji 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 subvencije obrestnih mer za malo gospodarstvo“ ter na zadnji strani kuverte ime in
naslov prosilca.
9. Izid javnega razpisa: sklep o dodelitvi subvencij se posreduje prosilcem najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog.
Sklep o odobritvi subvencije je dokončen.
Po odobritvi subvencije sklene vsak posameznik pogodbo z Občino Brežice oziroma pristojnim javnim zavodom, v kateri bodo določene vse medsebojne pravice in
obveznosti pogodbenih strank. Namensko
uporabo sredstev iz posojilne pogodbe
preverja Občina Brežice oziroma pristojni
javni zavod.
10. 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
e-pošti: info@rc-brezice.si.
Razvojni center Brežice
Št. 40301-3/2003
Ob-100932
Na podlagi 4. člena Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega
proračuna za investicije v kmetijsko dejavnost v Občini Puconci (Uradni list RS, št.
71/03) objavlja Občina Puconci, Puconci
80, 9201 Puconci
javni razpis
za subvencioniranje realne obrestne
mere za investicijske kredite v
kmetijstvu v Občini Puconci
1. Predmet javnega razpisa so sredstva
v višini 800.000 SIT, ki se bodo dodelila za
subvencioniranje realne obrestne mere za
investicijske kredite v kvoti 16,000.000 SIT.
2. Upravičenci: upravičenci so fizične
osebe s statusom kmeta in s stalnim prebivališčem na območju Občine Puconci.
3. Nameni: materialne in nematerialne
investicije v kmetijstvu.
4. Upravičeni stroški:
– stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov in zemljišča za opravljanje dejavnosti;
– stroški nakupa in gradnjo poslovnih
prostorov in prostorov za proizvodnjo in
kmetijsko dejavnost;
– stroški nakupa opreme.
5. Osnovni pogoji:
– subvencijo realne obrestne mere lahko pridobijo prosilci, ki imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev;
– investicija, ki je predmet subvencije,
se mora ohraniti v Občini Puconci vsaj 5
let po njenem zaključku;
– posojila odobrena v tekočem letu.
6. Kreditni pogoji:
– višina kredita:
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– do 55% upravičenih stroškov investicije;
– najmanjši znesek kredita 1,000.000
SIT;
– največji znesek kredita 3,000.000
SIT;
– doba vračanja: do tri leta;
– obrestna mera: TOM + bančna realna obrestna mera;
– subvencija obrestne mere: do 5%;
– vračanje kredita: v skladu s kreditno
pogodbo, ki jo sklene kreditojemalec z
banko.
7. Potrebna dokumentacija:
– kratek opis investicije z osnovnimi podatki o investiciji, vključujoč ekonomsko
upravičenost investicije, oceno možnosti
obstoja kmetijskega gospodarstva ter poklicne sposobnosti in zmožnosti upravičenca (izdela kmetijska svetovalna služba);
– posestni list;
– dokazilo o statusu kmeta;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih ter potrdilo o plačilu obveznosti do občine oziroma krajevne skupnosti,
– odvisno od namena porabe:
a) overjena kupoprodajna pogodba ali
predpogodba za nakup kmetijskih zemljišč;
b) veljaven predračun za gradbena dela
oziroma nakup opreme;
– v primeru, da gre za gradnjo, mora
biti priložen ustrezen upravni akt: gradbeno dovoljenje ali lokacijska informacija;
– mnenje kmetijske svetovalne službe;
– izjava, da upravičenec za določen namen ni dobil državne pomoči, oziroma v
kakšni višini je že dobil pomoč.
8. Koriščenje sredstev: krediti se odobrijo na podlagi pozitivne rešitve vloge s
strani občine ter pozitivnega sklepa banke
s katero sklene občina dogovor o poslovnem sodelovanju. Kreditojemalec prične
koristiti sredstva na podlagi ustrezne dokumentacije takoj po sklenitvi kreditne pogodbe z banko.
9. Rok in način vložitve vloge
Rok za vložitev vlog je do izkoriščenosti
sredstev oziroma najkasneje do 30. 10.
2003.
Vloge se pošljejo s priporočeno pošto
na naslov: Občina Puconci, Puconci 80,
9201 Puconci, oziroma vložijo neposredno v sprejemni pisarni Občine Puconci.
Predložena vloga mora biti v zaprti ovojnici
in označena z oznako “Javni razpis – Krediti v kmetijstvu“.
10. Obravnava vlog
Občinska uprava opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi
pogojev, ki so navedeni v razpisu. Na podlagi pozitivne ocene vloge ter pozitivnega
sklepa banke izda župan sklep o odobritvi.
Neutemeljene vloge se zavrnejo, prepozno prispele pa zavržejo. Vlagatelje nepopolnih vlog se pozove, da dopolnijo vloge. Rok dopolnitve je 10 dni od dneva
prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne
dopolnijo se zavržejo.
Vse informacije v zvezi z razpisom se
dobijo na Občini Puconci, Puconci 80,
9201 Puconci, ali na tel. 02/545-91-00.
Kontaktni osebi sta Svetlana Luthar in Geza
Sočič.
Občina Puconci
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Javne dražbe
Ob-100730
Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in
56/02) 39. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03), 18 in 101. člena Statuta Občine
Cerknica (Ur. l. RS, št. 3/00) in sklepa Občinskega sveta Občine Cerknica z dne 6. 3.
2003 in sklepa z dne 3. 4. 2003, Občina
Cerknica s sedežem v Cerknici, C. 4. maja
53, razpisuje
javno dražbo
za prodajo prostorov nedograjene
stavbe zdravstvenega doma v Cerknici
za namen lekarniške dejavnosti
Predmet javne dražbe je prodaja dela
nedograjene stavbe zdravstvenega doma v
Cerknici, ki obsega prostore v skupni izmeri 165,8 m2.
Predmetni prostori se nahajajo v pritličju
stavbe zdravstvenega doma v Cerknici,
parc. št. 924/1, vpisana v vl. št. 2573, k.o.
Cerknica, katere lastnik je Občina Cerknica.
Prostori so v podaljšani III. gradbeni fazi.
Dograditev prostorov v lekarno je obravnavana v projektu št. 2/2003-ŽD, marec
2003, ki ga je izdelal Tringrad Nova d.o.o.,
Projektiranje in inženiring v gradbeništvu,
Vojkovo nabrežje 10, Koper. Za stranke je
možen dostop do teh prostorov preko glavnega vhoda v objekt, službeni dostop pa je
možen iz SZ strani objekta. Kupcu pripada
tudi sorazmerni del funkcionalnega zemljišča.
S sklepom Občinskega sveta občine
Cerknica št. 10-2/7-19/2003 z dne 6. 3.
2003 in sklepom Občinskega sveta Občine
Cerknica št. 17-3/8-32/2003 z dne 3. 4.
2003 so prostori namenjeni za prodajo pod
pogojem, da se v teh prostorih opravlja izključno lekarniška dejavnost.
Za prodajo navedenih prostorov bo javna dražba v ponedeljek, 22. 9. 2003, s
pričetkom ob 12. uri, v sejni sobi Občine
Cerknica v Cerknici, C. 4. maja 53, I. nadstropje.
I. Izklicna cena za del prostorov, ki so
predmet javne dražbe znaša 21,636.900
SIT.
Najnižji znesek vsakokratnega višanja izklicne cene znaša 200.000 SIT.
II. Varščino v višini 10% izklicne cene je
potrebno plačati pred javno dražbo na račun Občine Cerknica 01213-0100002563
UJP Postojna, celotno preostalo kupnino
pa mora uspeli dražitelj plačati v 8 dneh od
sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa.
Varščina znaša 2,163.690 SIT.
III. S potrdilom o plačilu varščine se dražitelj izkaže pred pričetkom dražbe.
Varščina se uspelemu dražitelju vračuna
v kupnino, ostalim udeležencem pa se vrne
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brez obresti najkasneje v osmih dneh po
javni dražbi.
IV. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
pravne osebe s potrdilom, da imajo sedež
na območju Republike Slovenije, in fizične
osebe s potrdilom, da so državljani Republike Slovenije. Pooblaščenci pravnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti potrdilo za
licitiranje.
V. Kupec je dolžan vzpostaviti delovanje
lekarne najkasneje v roku devetih mesecev
po sklenitvi kupoprodajne pogodbe. V
nasprotnem primeru se pogodba razdre.
Kupec je dolžan plačati pogodbeno kazen v
višini 5 mio SIT.
V primeru razdrtja pogodbe, kupec ni
upravičen do vračila že vloženih sredstev
ter izpada dohodka.
VI. Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po
zaključku javne dražbe. Če dražitelj po svoji
krivdi pogodbe ne podpiše v postavljenem
roku, se šteje, da je odstopil od nakupa,
varščina pa zapade prodajalcu.
VII. Po Zakonu o davku na dodano vrednost je za promet nepremičnin potrebno
plačati poleg kupnine dosežene na javni dražbi še 20% davek na dodano vrednost.
Kupec je dolžan plačati tudi stroške, ki
nastanejo v zvezi s prodajno pogodbo in
stroške zemljiškoknjižnega predloga.
Ogled prostorov, ki so predmet prodaje
je možen po predhodnem dogovoru. Prav
tako je možno pridobiti projekt lokacije lekarne v stavbi zdravstvenega doma v Cerknici. Vse dodatne informacije lahko dobite
na tel. 01/70-90-610. Poznejših reklamacij
kupca se ne bo upoštevalo.
Občina Cerknica
Ob-100865
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19,
Radovljica na podlagi 7. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) in
sklepa 7. seje Občinskega sveta Občine
Radovljica z dne 3. 7. 2003, Občina Radovljica ter v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Radovljica, Gorenjska c. št.
19, Radovljica, tel. 04/537-23-00, faks
03/531-24-684.
2. Predmet prodaje
Poslovni objekti bivše vojašnice v Radovljici – Predtrg s pripadajočo komunalno
ureditvijo in zemljiščem: parc. št. 555, poslovna stavba v izmeri 24 m2, poslovna stavba v izmeri 42 m2, odprto skladišče v izmeri
487 m2, garaža v izmeri 74 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 70 m2, funkcionalni
objekt v izmeri 2 m2, dvorišče v izmeri
3.625 m2, zelenica v izmeri 953 m2, pripisani k vlož. št. 894, k.o. Predtrg v Radovljici.
Nepremičnine ležijo vzhodno od Radovljice na Ljubljanski c. 55 v k.o. Predtrg v

predelu »Šmidol«. Zgrajeni so na lokacijsko
izoliranem kompleksu, ki je ločen od ostalih
zazidanih površin naselja. Dostop do nepremičnin je po asfaltirani cesti.
3. Izklicna cena ter najnižji znesek višanja: izklicna cena za nepremičnine znaša
39,359.064 SIT; najnižji znesek višanja
100.000 SIT.
4. Način in rok plačila kupnine: kupnina
se mora plačati v 8 dneh od podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805 sklic
466-44/96.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo 16. 9. 2003 ob 13. uri
v mali sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska c. št. 19.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene
nepremičnine, ki jo bodo dražili. Kavcijo je
potrebno nakazati na transakcijski račun
Občine Radovljica, št. 01302-0100007805
sklic 466-44/96. 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 8 dni od
dneva dražbe.
6. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji
oziroma fizične osebe, ki so državljani RS.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
komisiji predložiti izpisek iz sodnega registra
(pravne osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS (fizične osebe) ter dokazilo o
plačilu kavcije.
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 Radovljica zadrži njegovo kavcijo.
8. Drugi pogoji
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva
(davek, stroške overitve, takse za vpis v
zemljiško knjigo) 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 izvedo javne dražbe bo dražbo izvedla v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03 in 77/03).
9. Informacije: vsa dodatna pojasnila o
nepremičninah in ostalih informacijah interesenti dobijo na Občini Radovljica, kontaktna oseba Marija Habjan, tel. 03/537-2346 v delovnih dneh od 1. do 15. 9. 2003
od 10. do 12. ure.
Občina Radovljica
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Razpisi delovnih
mest
Ob-100725
Nadzorni svet Elektro Primorska, javnega podjetja za distribucijo električne energije, d.d., Nova Gorica, Erjavčeva 22, objavlja na podlagi sklepa Vlade RS javni razpis
za
člana(ico) uprave.
Za člana(ico) uprave je lahko imenovan(a) kandidat(ka), ki poleg z zakonom določenih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba s področja prava, ekonomije, organizacijskih ved ali tehnične smeri,
– pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj
tri leta na vodilnih delovnih mestih,
– znanje slovenskega jezika in vsaj enega tujega jezika,
– sposobnost za uspešno gospodarjenje in organizacijo.
Delovno področje člana(ice) uprave obsega:
– področja povezana s strateškim razvojem podjetja,
– področja povezana z razvojem in izvajanjem tržnih dejavnosti.
Nadzorni svet bo prispele vloge pregledal in ugotovil, ali so pravočasne in popolne
ter jih poslal Ministrstvu za okolje, prostor in
energijo, le-ta pa jih posreduje Vladi Republike Slovenije.
Člana(ico) uprave bo imenovala Vlada
Republike Slovenije. Mandat traja štiri leta z
možnostjo ponovnega imenovanja.
Kandidati(ke) morajo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev poslati v 15 dneh po
objavi razpisa na naslov: Elektro Primorska,
javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova
Gorica – s pripisom »za nadzorni svet – za
razpis«.
Upoštevale se bodo le popolne prijave,
ki bodo vložene pravočasno, z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev.
Kandidati(ke) bodo o izbiri obveščeni v
osmih dneh po imenovanju.
K vlogi je treba priložiti:
1. notarsko overjeno kopijo diplome,
2. potrdilo o delovnih izkušnjah,
3. potrdilo o znanju slovenskega jezika
(samo za tuje državljane),
4. potrdilo o znanju tujega jezika,
5. mnenje za uspešno gospodarjenje in
organizacijo (izda dosedanji delodajalec oziroma nadzorni svet),
6. potrdilo o nekaznovanju,
7. potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
8. izjava, da ni bil obsojen na plačilo
odškodnine upnikom,
9. izpisek iz rojstne matične knjige.
Od kandidatov pričakujemo, da bodo k
vlogi priložili tudi program dela in razvoja
podjetja za obdobje štirih let.

Št.

Dokazila k 6., 7., 8. in 9. ne smejo biti
starejša kot 6 mesecev.
Elektro Primorska, d.d.
Št. 1/02-03
Ob-100727
Svet zavoda Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Lenart Vrtca Lenart, Gubčeva
ulica 3, 2230 Lenart, razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Prijavijo se lahko kandidati, ki ustrezajo
pogojem določil 53. in 145. člena Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96 in
22/00) ter 43. člena sprememb in dopolnitev Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 64/01)
ter imajo pedagoške in organizacijske sposobnosti za vodenje zavoda.
Začetek dela 12. 11. 2003 oziroma skladno s sklepom o imenovanju, oziroma skladno s soglasjem ministra o imenovanju ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjega dela ter
programom razvoja in vizijo zavoda pošljite
v 8 dneh po objavi tega razpisa na naslov:
Javni vzgojno-varstveni zavod Lenart, Svet
zavoda, Gubčeva 3, 2230 Lenart, s pripisom: Za razpis ravnatelja.
Kandidati bodo o izboru obveščeni v zakonitem roku.
Javni vzgojno-varstveni zavod
Lenart
Št. 1/02-03
Ob-100729
Javni vzgojno-varstveni zavod Lenart, Vrtec Lenart, Gubčeva 3, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, razpisuje prosta delovna
mesta:
– pomočnice vzgojiteljice predšolskih otrok – v Enoti Rdeči vrtec Lenart, za
določen čas, s polnim delovnim časom, od
1. 9. 2003 do 31. 8. 2004,
– pomočnice vzgojiteljice predšolskih otrok – v Enoti Voličina, za določen
čas, s polnim delovnim časom, od 1. 9.
2003 do 31. 8. 2004.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki
jih določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Prijave in dokazila o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na
naslov vrtca.
Kandidati bodo obveščeni o izboru v zakonitem roku.
Javni vzgojno-varstveni zavod
Lenart
Ob-100753
Svet Centra za socialno delo Laško razpisuje na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91) prosto delovno
mesto
direktorja/ice Centra za socialno
delo Laško.
Kandidati morajo poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev izpolnjevati še
pogoje, ki jih določa 56. člen Zakona o
socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92):
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– da imajo visoko ali višjo strokovno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške
smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne ali sociološke smeri,
– da imajo opravljen strokovni izpit za
delo na področju socialnega varstva,
– da imajo 5 let delovnih izkušenj.
Direktor bo imenovan za štiri leta.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in kratkim življenjepisom naj kandidati pošljejo v osmih dneh po objavi razpisa
na Center za socialno delo Laško, Kidričeva 1, 3270 Laško, z oznako za razpis.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni od objave razpisa.
Center za socialno delo Laško
Ob-100793
Osnovna šola Bežigrad, Črtomirova 12,
1000 Ljubljana, razpisuje prosta delovna
mesta:
– učitelj v oddelku podaljšanega bivanja – določen čas (šolsko leto
2003/2003), poln delovni čas,
– učitelj FI, KE, računalničar, nedoločen čas, poln delovni čas,
– individualno delo z učenci – določen čas (šolsko leto 2003/2004), polovični delovni čas.
Poskusno delo traja 3 mesece.
Pričetek dela 1. septembra 2003.
Kandidati za razpisana delovna mesta
morajo izpolnjevati pogoje iz Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96 in dalje).
Prošnje s kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter dokazili o izpolnjevanju pogojev pričakujemo v 8
dneh od objave razpisa.
Nepopolnih in prepozno poslanih prošenj ne bomo obravnavali.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonskem roku.
Osnovna šola Bežigrad
Št. 1255/2003
Ob-100851
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) predstojnik Urada Vlade Republike Slovenije za informiranje objavlja javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta sekretarja za področje usklajevanja nalog z
drugimi državnimi organi na področju
odnosov s tujimi javnostmi na Uradu Vlade Republike Slovenije za informiranje,
ki se opravlja v nazivu sekretar.
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava ter 88. člen Zakona o javnih
uslužbencih in mora imeti:
– univerzitetno izobrazbo družboslovne
smeri ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterij kadrovske usmeritve,
– najmanj 11 let delovnih izkušenj.
Izpolnjevati pa mora še posebne pogoje:
– državni izpit iz javne uprave (ki ga mora kandidat opraviti najkasneje v enem letu
po imenovanju v naziv),
– znanje angleškega jezika in
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– poznavanje programov na osebnem računalniku.
Kandidat mora prijavi priložiti diplomo o
uspešno zaključenem univerzitetnem študiju ali pridobljeni visoki strokovni izobrazbi
ter dokazilo o opravljeni specializaciji ali magisteriju kadrovske usmeritve.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo na naslov: Urad
Vlade RS za informiranje, p.p. 632, 1001
Ljubljana ali oddajo osebno na Tržaška 21,
Ljubljana.
Rok za vlaganje prijav je osem dni od
dneva objave javnega natečaja.
Izbrani kandidat bo prejel upravno odločbo o izboru, neizbrani kandidati pa bodo o
tem, da niso izbrani, pisno obveščeni v
osmih dneh po izdaji upravne odločbe.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
bo dajal Zvone Berlot, tel. 01/478-26-25.
Urad Vlade Republike Slovenije
za informiranje
Št. 111-58/03-0515
Ob-100852
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 258.f člena Zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prekrških (Uradni list RS, št.
35/97, 87/97, 31/00, 33/00 in 24/01):
a) 1 prosto mesto sodnika za prekrške pri Sodniku za prekrške Jesenice.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev za sodnika za prekrške
iz 258.d člena Zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o prekrških in pogoje
za izvolitev za sodnika za prekrške določene v drugem odstavku 258.e člena Zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-100856
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
2001 Maribor, Ul. h. Staneta 1 objavlja javni natečaj za več prostih pripravniških mest
v Mestni upravi Mestne občine Maribor za
osebe, ki bodo prvič začele opravljati delo
in se bodo usposabljale za opravo državnega izpita iz javne uprave:
– pripravnik v oddelku za finance, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor,
pogoj: univerzitetna izobrazba ekonomske smeri;
– pripravnik v oddelku za splošne in
pravne zadeve, Ulica heroja Staneta 1,
2000 Maribor,
pogoj: univerzitetna izobrazba pravne
smeri;
– pripravnik v oddelku za družbene
dejavnosti, Ulica heroja Staneta 1, 2000
Maribor,
pogoj: univerzitetna izobrazba kulturne
smeri;
– pripravnik v službi finančnega nadzora, Partizanska 47, 2000 Maribor,
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pogoj: univerzitetna izobrazba ekonomske smeri;
– dva pripravnika v komunalni direkciji, Slovenska 40, 2000 Maribor,
pogoj: univerzitetna izobrazba gradbene
smeri.
Kandidati/ke morajo izpolnjevati še pogoje, določene v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS,
št. 52/02).
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanosti oziroma izpisek iz kazenske evidence, ki ne sme biti
starejše od treh mesecev (dobite ga na Ministrstvu za pravosodje),
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ni starejše od treh mesecev (dobite ga na
pristojnem sodišču),
– potrdilo o opravljenih preizkusih znanja (dobite ga na fakulteti).
Natečajna merila so:
– najvišja povprečna ocena opravljenih
preizkusov znanja,
– komunikativnost.
S kandidatom/ko bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas trajanja pripravniške dobe.
Pisno vlogo z vsemi navedenimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življenjepisom naj kandidati/kandidatke pošljejo
najkasneje do 8. 9. 2003 na naslov: Mestna uprava mestne občine Maribor, Oddelek za splošne in pravne zadeve, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
Kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni v
roku 30 dni po preteku razpisnega roka.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri
Vladki Ribič po tel. 02/220-13-39.
Mestna občina Maribor
Št. 269/03
Ob-100864
Ministrstvo za kulturo objavlja javni razpis prostega uradniškega delovnega mesta
podsekretarja Oddelku za dediščino
v Ministrstvu za kulturo.
1. Javne naloge bo javni uslužbenec
opravljal v nazivu uradnika podsekretarja, ki
se lahko opravlja v nazivih:
– podsekretar,
– sekretar.
2. Delovno razmerje za prosto delovno
mesto bo sklenjeno za nedoločen čas na
sedežu organa na naslovu: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.
3. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– aktivno znanje enega tujega jezika in
pasivno znanje še enega tujega jezika,
– obvladovanje dela z računalnikom.
4. Prednost bodo imeli javni uslužbenci
z izkušnjami s področja muzeologije na območju Evropske unije, poznavanje programov izobraževanja na področju muzeologije
in reference o samostojno izvedbenih projektih na področju muzejske dejavnosti.

Ministrstvo za kulturo bo pisne prijave
kandidatov z opisom delovnih izkušenj, z
dokazili o izobrazbi, delovnimi izkušnjami,
znanju tujih jezikov in znanju računalništva
ter opisom izkušenj, opisanih v 4. točki,
sprejemalo 8 dni od objave razpisa na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica
10, 1000 Ljubljana, z obvezno oznako: »Prijava na razpis – Dediščina«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri pisno
obveščeni v roku 8 dni po opravljenem izbirnem postopku.
Morebitne dodatne informacije dobite na
telefonski številki: 369-59-30, Milena
Knapič.
Ministrstvo za kulturo
Št. 52/03
Ob-100907
Osnovna šola Bistrica ob Sotli, Bistrica
ob Sotli 63a, 3256 Bistrica ob Sotli razpisuje prosta delovna mesta
– učitelja angleškega in nemškega
jezika s polnim delovnim časom za nedoločen čas,
– učitelja zgodovine, geografije, etike in družbe s krajšim delovnim časom za
nedoločen čas (obvezo dopolnjuje v jutranjem varstvu),
– učitelja tehniške vzgoje in učitelja
računalnikarja s skrajšanim delovnim časom za nedoločen čas,
Začetek dela je 1. 9. 2003.
Kandidati pošljite prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, določenih z Zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, v osmih dneh po objavi razpisa.
Osnovna šola Bistrica ob Sotli
Št. 112/2003
Ob-100910
Svet INCE Mengeš razpisuje na podlagi
sklepa Sveta s 3. seje dne 19. 8. 2003, v
skladu z določili 26. člena Statuta Centra
za usposabljanje in varstvo invalidnih oseb
Domžale – Kamnik, 32. členom Zakona o
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 36/00)
in 56. členom Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 54/92, 56/92 in 42/94)
delovno mesto
direktorja.
Kandidat mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje:
– končana VII. ali VI. stopnja strokovne
izobrazbe v skladu z 69. členom Zakona o
socialnem varstvu,
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj pri delu z odraslimi osebami motenimi v telesnem
in duševnem razvoju,
– predložitev programa dela Centra.
Direktor bo imenovan za dobo 4 let.
Prijave z vsemi ustreznimi dokazili pošljite v zaprti kuverti na naslov: Center za usposabljanje in varstvo invalidnih oseb Domžale – Kamnik, Ropretova c. 23, 1234 Mengeš, p. p. 3, v roku 8 dni po objavi s pripisom »Za razpis za direktorja.«
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Svet INCE Mengeš
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Druge objave
Popravek
Ob-100993
V pozivu za javno zbiranje ponudb za
prodajo nepremičnine, dne 18. 8. 2003 objavljenem v Uradnem listu RS, št. 80-81, se
besedilo pod zaporedno št. 4 pravilno glasi:
Javno odpiranje ponudb bo dne 5. 9.
2003 ob 9. uri v sejni sobi Občine Ravne
na Koroškem.
Občina Ravne na Koroškem
Preklic
Št. 108-04-42/2003/43
Ob-100896
V celoti preklicujemo javni poziv za predlaganje članov Sveta za znanost in tehnologijo, ki jih v svet imenuje Vlada Republike
Slovenije, objavljen v Uradnem listu RS, št.
25-27 z dne 14. 3. 2003, Ob-89985, ker
število prijav kandidatov glede zastopanosti
posameznih področij ni bilo ustrezno. Naročnik javni poziv za predlaganje članov Sveta za znanost in tehnologijo ponavlja.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Po sklepu ministra za šolstvo, znanost in
šport, št. 108-04-42/2003/42 z dne 22.
8. 2003 Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport objavlja
javni poziv
za predlaganje članov Sveta za
znanost in tehnologijo, ki jih v svet
imenuje Vlada Republike Slovenije
1. Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02) v 10. členu
določa, da ima Svet za znanost in tehnologijo (v nadaljevanju: Svet) 14 članov, ki so
imenovani in člane po položaju.
Šest članov Sveta imenuje Vlada Republike Slovenije izmed raziskovalcev tako, da
so zastopane vse znanstvene vede, šest članov izmed nosilcev tehnološkega razvoja in
predstavnikov gospodarskih družb, enega
člana kot predstavnika javnosti ter enega
člana kot predstavnika reprezentativnih sindikatov s področja raziskovalne in razvojne
dejavnosti. Člani Sveta po položaju so predsednik Slovenske akademije znanosti in
umetnosti, rektorji univerz, ministri pristojni
za znanost, tehnologijo in finance ter predsednik Gospodarske zbornice Slovenije.
Predloge za članstvo v Svetu podajo raziskovalne organizacije, univerze in samostojni visokošolski zavodi, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, gospodarska
in strokovna združenja ter druge nevladne
organizacije.
2. Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport poziva raziskovalne organizacije, univerze in samostojne visokošolske organizacije, Slovensko akademijo znanosti in umetnosti, gospodarska in strokovna združenja
ter druge nevladne organizacije, da posre-

Št.

dujejo predloge kandidatov, ki se jih bo imenovalo v Svet.
Na podlagi posredovanih predlogov bo
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport oblikovalo predlog kandidatov in ga posredovalo v odločitev Vladi Republike Slovenije.
3. Upravičeni predlagatelji so:
a) raziskovalne organizacije, univerze in
samostojni visokošolski zavodi, ki so vpisani v evidenco raziskovalnih organizacij pri
Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport;
b) Slovenska akademija znanosti in
umetnosti;
c) gospodarska in strokovna združenja;
d) strokovna združenja, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne in
razvojne dejavnosti in so vpisana v evidenco raziskovalnih organizacij pri Ministrstvu
za šolstvo, znanost in šport;
e) druge nevladne organizacije (društva,
ustanove, zadruge, privatni zavodi, itd.), ki
delujejo na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti;
f) reprezentativni sindikati s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti.
Upravičenost predlagateljstva dokazuje
pisna izjava pooblaščene osebe organizacije iz c), e) in f) točke prejšnjega odstavka o
izpolnjevanju navedenih pogojev.
Iz predloga mora biti razvidno, ali je kandidat predlagan kot predstavnik organizacij,
navedenih v prvem odstavku 2. točke tega
poziva.
4. Predloge mora posredovati pooblaščena oseba organizacije.
Za posameznega predlaganega kandidata mora predlagatelj predložiti naslednje
podatke: ime in priimek; dan, mesec, leto
in kraj rojstva; stopnjo izobrazbe; poklic, za
katerega je usposobljen; naziv organizacije, kjer je zaposlen in delo, ki ga opravlja;
stalno prebivališče; izjavo predlaganega
kandidata, da pristaja na kandidaturo; kratko utemeljitev predloga.
5. Predlog s podatki, navedenimi pod 3.
in 4. točko posredujte na naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Urad za znanost (kandidati za Svet za
znanost in tehnologijo), dr. Miloš Komac,
Trg OF 13, Ljubljana.
6. Predloge za javni poziv je treba poslati do vključno 15. septembra 2003.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Ob-100938
Urad Vlade RS za informiranje, Ljubljana, Tržaška 21, objavlja
anonimni javni natečaj
za zbiranje predlogov zamisli za
izvedbo državne počastitve Dneva
reformacije
1. Naročnik: Koordinacijski odbor Vlade
RS za izvedbo protokolarnih pravil (sedež:
Urad Vlade za informiranje, Ljubljana, Tržaška 21, 1000 Ljubljana).
2. Natečajna naloga je naslednja: izdelava zamisli, ki je oblikovana v obliki sinopsisa in opredelitev osnovnih izvedbenih pogojev državne počastitve Dneva reformacije
in režijska izvedba le-te. Koordinacijski odbor vabi k sodelovanju vse tiste fizične in
pravne osebe – avtorje, ki so umetniško in
izvedbeno dovolj usposobljeni, da bi lahko
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zagotovili prepričljivo počastitev tega dne,
ki ima za Slovence izrazit kulturni značaj.
3. Udeleženci natečaja naj v okvirni scenarij vključijo naslednja dva elementa:
– slavnostni govor v trajanju okrog 10
minut: in upoštevajo naslednje splošne organizacijske okvire:
– čas izvedbe: četrtek, 30. oktobra
2003 ob 20. uri v Ljubljani,
– trajanje: skupaj največ 70 minut,
– neposreden televizijski in radijski prenos prireditve.
Ponuba mora poleg scenarija in osnutka
scene navesti tudi:
– predvideno število potrebnih terminov
za vaje in generalko,
– okvirno oceno stroškov (predvse avtorskih honorarjev in materialnih stroškov
za sceno in morebitne scenske učinke),
– morebitne posebne zahteve, ki jih narekuje scenarij in njihovo ceno.
Stroški izvedbe počastitve (vsi avtorski
stroški, stroški scene in ostali stroški, ki so
posledica morebitnih posebnih zahtev, stroški terminov dvorane, ki bi presegli 1 vajo,
generalko in nastop), lahko znašajo največ
4,500.000 SIT brez DDV.
Predloge bo sprejemal Koordinacijski
odbor na naslovu: Urad Vlade RS za informiranje, Tržaška 21, Ljubljana, do 12. septembra 2003 do 12. ure. Zaradi potrebe
anonimnega natečaja oddajte predloge v zaprti kuverti s pripisom »Dan reformacije
2003 – natečaj, Ne odpiraj«, na katero napišete svojo šifro. Predlogu priložite tudi zaprto ovojnico z izpisano šifro, v kateri bo
predlagateljevo ime in naslov.
Izbor bo opravila strokovna komisija Koordinacijskega odbora za izvedbo protokolarnih pravil. Odbor se poleg tega lahko
odloči tudi za odkup enega predloga v višini
30.000 SIT, ki ga ima pravico uporabiti ob
drugi priložnosti.
Avtorji bodo o odločitvah obveščeni do
18. septembra 2003. Z izbranim avtorjem
bo sklenjeno ustrezno pogodbeno razmerje o pripravi in režijski izvedbi počastitve, z
avtorjem predloga, ki bo odkupljen, pa pogodba o odkupu s prednostno pravico avtorja v primeru izvedbe.
Urad Vlade RS za informiranje
Ob-100781
Na podlagi 18. člena Zakona o RTV
Slovenija (Uradni list RS, št. 18 z dne 8. 4.
1994) je Svet RTV Slovenija na redni seji z
dne 10. 7. 2003 sprejel
letno poročilo
o poslovanju Javnega zavoda RTV
Slovenija
Prihodki so znašali
25,055.442
Odhodki so znašali
30,628.300
Presežek odhodkov
v letu 2002
5,572.858
Presežek odhodkov
iz preteklih let
1,542.209
Skupaj presežek odhodkov
7,115.067
Presežek odhodkov nad prihodki v višini
7.115.067 se bo pokrival v naslednjih letih.
Letno poročilo je revidirala revizijska hiša
Ernst & Young.
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
za obdobje od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2002
v tisoč SIT

A)
B)
C)
Č)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)
L)
M)
N)
O)
P)

Prihodki od poslovanja
Finančni prihodki
Izredni prihodki
Prevrednotovalni prihodki
Celotni prihodki
Stroški materiala in storitev
Stroški dela
Amortizacija
Dolgoročne rezervacije
Davek iz dobička
Ostali drugi stroški
Finančni odhodki
Izredni odhodki
Prevrednotovalni odhodki
Celotni odhodki
Presežek prihodkov
Presežek odhodkov

Tekoče leto

Predhodno leto

23,384.073
885.795
166.228
619.346
25,055.442
9,893.455
11,335.238
2,894.483
0
0
1,527.363
3,200.151
158.107
1,619.503
30,628.300
0
5,572.858

23,569.354
1,711.308
221.980
169.176
25,671.818
9,173.692
10,261.162
1,924.954
340.806
0
86.979
543.265
424.499
2,596.871
25,352.228
319.590
0

Tekoče leto

Predhodno leto

468.765
11,861.860
1,742.602
18.275
286.907
912.502
82.977
2,436.555
4.654
545.408
18,360.505

373.871
12,794.815
0
21.871
2,003.525
1,232.029
84.190
2,618.552
37.283
585.773
19,751.909

948.344
6,478.944
2,730.464
28.041
354.448
0
1,127.154
-7,115.067
13,808.177
18,360.505
6,943.209

977.320
2,216.493
2,464.976
30.372
383.995
0
1,268.941
570.276
11,839.536
19,751.909
7,941.960

BILANCA STANJA
v tisoč SIT

Sredstva
Neopredmetena dolgoročna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročne terjatve iz poslovanja
Dolgoročne terjatve iz financiranja
Denarna sredstva in zaloge
Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročne terjatve iz poslovanja
Kratkoročne terjatve iz financiranja
Aktivne časovne razmejitve
Skupaj sredstva
Obveznosti
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Kratkoročne obveznosti iz financiranja
Pasivne časovne razmejitve
Dolgoročne rezervacije
Dolgoročne obveznosti iz poslovanja
Dolgoročne obveznosti iz financiranja
Ugotovljeni poslovni izid
Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje
Skupaj obveznosti
Izvenbilančne evidence

RTV Slovenija, javni zavod

Št. 507/200
Ob-100838
Občina Trbovlje, 1420 Trbovlje, Mestni
trg 4, na podlagi 29. in 45. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03) in načrta prodaje stvarnega premoženja občine, sprejetega z Odlokom o proračunu Občine Trbovlje za leto
2003 (Uradni vestnik Zasavja, št. 6/2003)
objavlja poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje:
A) Poslovna zgradba in poslovni prostori
1. Poslovna zgradba (bivši vrtec Marjetka), Savinjska cesta 14, Trbovlje (prazna), v
skupni površini 553,64 m2, s pripadajočimi

zemljišči v skupni površini 2.050 m2, na
parc. št. 988 – stavbišče 381 m2, parc. št.
134/1 – njiva 270 m2, parc. št. 134/4 –
dvorišče 883 m2, parc. št. 134/5 – travnik
516 m2, z.k. vložek 9 k.o. Trbovlje. Izklicna
cena je 18,200.000 SIT.
2. Poslovni prostor št. 1, obstoječa trgovina, v pritlično-kletni etaži, Ulica 1. junija
28, Trbovlje (v najemu), v skupni površini
37,98 m2, na parc. št. 581, z.k. vložek
1806 k.o. Trbovlje. Izklicna cena je
3,100.000 SIT.
3. Poslovni prostor št. 2, obstoječi frizerski salon, v pritličju, Ulica 1. junija 28,
Trbovlje (v najemu), v skupni površini
23,81 m2, na parc. št. 581, z.k. vložek
1806 k.o. Trbovlje. Izklicna cena je
3,500.000 SIT.

4. Poslovni prostor št. 3, gostinski lokal,
v pritličju, Ulica 1. junija 28, Trbovlje (prazen), v skupni površini 35,74 m2, na parc.
št. 581, z.k. vložek 1806 k.o. Trbovlje. Izklicna cena je 5,500.000 SIT.
5. Poslovni prostor št. 68, bivša trgovina, v pritličju s pripadajočo kletjo, Kešetovo
4, Trbovlje (prazen), v skupni površini 65,95
m2, vpisan kot etažna lastnina v vložku
2481/2 k.o. Trbovlje. Izklicna cena je
8,950.000 SIT.
6. Poslovni prostor št. 70, bivši frizerski
salon, v pritličju s pripadajočo kletjo, Kešetovo 4, Trbovlje (prazen), v skupni površini
30,56 m2, vpisan kot etažna lastnina v vložku 2481/4 k.o. Trbovlje. Izklicna cena je
4,100.000 SIT.
7. Poslovni prostor št. 69, obstoječe pisarne, v pritličju s pripadajočo kletjo, Kešetovo 4, Trbovlje (v najemu), v skupni površini 39,29 m2, vpisan kot etažna lastnina v
vložku 2481/3 k.o. Trbovlje. Izklicna cena
je 6,080.000 SIT.
8. Poslovni prostor v pritlično-kletni etaži, Rudarska cesta 1, Trbovlje (v najemu), v
skupni površini 71,98 m2, na parc. št.
404/1 – stavbišče 129 m2, poslopje 58
m2, dvorišče 71 m2, z.k. vložek 1477 k.o.
Trbovlje. Izklicna cena je 2,600.000 SIT.
B) Stanovanjska zgradba in stanovanja
1. Stanovanjska zgradba v skupni površini 205,34 m2, s pripadajočim zemljiščem
v skupni površini 240 m2, Dom in vrt 3,
Trbovlje (v najemu), na parc. št. 319/29
stavba 121 m2, dvorišče 64 m2, dvorišče
55 m2, z.k. vložek 764 k.o. Trbovlje. Izklicna cena je 9,150.000 SIT.
2. Stanovanje v pritlični etaži, s pripadajočo kletjo in drvarnico, Rudarska cesta 1,
Trbovlje (v najemu), v skupni površini
90,70 m2, na parc. št. 404/1 – stavbišče
129 m2, poslopje 58 m2, dvorišče 71 m2,
z.k. vložek 1477 k.o. Trbovlje. Izklicna cena
je 4,300.000 SIT.
3. Stanovanje v podstrešju, s pripadajočo drvarnico, v skupni površini 57,39 m2,
Loke 23, Trbovlje (v najemu), na parc. št.
762 – stavbišče 67 m2, g. poslopje 12 m2,
g.poslopje 25 m2, dvorišče 61 m2, njiva
26 m2, z.k. vložek 426 k.o. Trbovlje. Izklicna cena je 3,380.000 SIT.
II. Rok za zbiranje ponudb je vključno
do srede 17. 9. 2003 do 9. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do roka
prispele na prodajalčev naslov.
III. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov Občina Trbovlje,
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine – ne odpiraj«.
IV. Ponudniki morajo najkasneje en dan
pred dnevom odpiranja ponudb plačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, in jo
nakazati na vplačilni račun pri UJP št.
01329-0100018122, s sklicem na javno
zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine.
V. V pisni ponudbi morajo ponudniki navesti svoje točne osebne podatke (ime, priimek, naslov, davčno številko, matično številko), priložiti potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, izpisek iz sodnega registra, ki
ne smejo biti starejši od 30 dni (pravne osebe), priglasitveni list (samostojni podjetniki)
ter potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(pravne osebe), potrdilo o plačani varščini,
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ponudbeno ceno v SIT ter natančno navedbo nepremičnine z zaporedno številko.
VI. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh od sprejema sklepa o izbiri, in plačati kupnino v enkratnem znesku
najkasneje v 8 dneh od dneva podpisa kupoprodajne pogodbe, v nasprotnem primeru lahko prodajalec k podpisu kupoprodajne pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki odstopi od namere za sklenitev
kupoprodajne pogodbe s prodajalcem.
VII. Izbrani ponudnik plača vse stroške v
zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe,
plačilom davčnih dajatev na promet in drugih davščin, notarsko overitvijo prodajalčevega podpisa na kupoprodajni pogodbi in
vpisom v zemljiško knjigo.
VIII. Najemniki nepremičnin imajo pod
enakimi pogoji predkupno pravico. Prodaja
na obstoječa najemna razmerja ne vpliva.
IX. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe, kupoprodajne
pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom,
župan ali občinski svet Občine Trbovlje pa
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
že začeti postopek ustavita.
X. Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
17. 9. 2003 ob 12. uri, v občinski upravni
zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje, soba št. 37/II.
XI. Nepremičnine se prodajajo po principu videno-kupljeno.
XII. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. O najugodnejšem
ponudniku bo odločal župan Občine Trbovlje.
XIII.Odpiranje ponudb bo opravila posebna komisija. Komisija bo po zaključku
postopka predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika.
XIV. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake
ali višje od izklicne cene.
XV. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.
XVI. Uspelemu ponudniku bo vplačana
varščina všteta v kupnino, neuspelim pa
brez obresti vrnjena v 8 dneh od odpiranja
ponudb.
XVII.Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem tel. dogovoru na št. 03/562-79-81,
kjer so na voljo tudi druge informacije. Kontaktna oseba je Jadranka Žagar.
Občina Trbovlje
Ob-100855
Ordinacija za ušesa, nos in grlo, Gosposvetska 12, 4000 Kranj, tel. 04/20-17-222
razpisuje: podiplomski študij – magisterij na
temo: vpliv stresa na regeneracijo perifernega živca po poškodbi.
Pogoji:
– končana medicinska fakulteta,
– opravljen strokovni izpit,
– odobrena specializacija iz področja
ORL,
– opravljeni splošni izpit 1. letnika magisterija,
– državljanstvo RS,
– tekoče znanje slovenskega jezika,
– starost do 30 let.
Prijave: 1 teden po objavi razpisa.
Ordinacija za ušesa, nos in grlo
Kranj

Št.

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 209/2002-120
Ob-100775
Republika Slovenija, Upravna enota
Brežice na podlagi prvega odstavka 51.
člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00
in 96/02) in pooblastila načelnika Upravne enote Brežice št. 031-1/03-1 z dne
19. 5. 2003 v upravni zadevi ugotavljanje
dejanskega stalnega prebivališča Siniša
Kotur, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika Siniši Kotur,
roj. 16. 7. 1974, s prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu Gornji Lenart 3a, sedaj neznanega prebivališča, se postavi Danica Henigman Ban, delavka Upravne enote Brežice.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 209/2002-120
Ob-100776
Republika Slovenija, Upravna enota Brežice na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 96/02)
in pooblastila načelnika Upravne enote Brežice št. 031-1/03-1 z dne 19. 5. 2003 v
upravni zadevi ugotavljanje dejanskega stalnega prebivališča Marjana Unetića, sedaj
neznanega prebivališča, izdaja naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika Marjanu
Unetiću, roj. 31. 10. 1974, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na naslovu Vinji vrh
3, sedaj neznanega prebivališča, se postavi
Danica Henigman Ban, delavka Upravne
enote Brežice.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 209/2002-120
Ob-100777
Republika Slovenija, Upravna enota Brežice na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 96/02)
in pooblastila načelnika Upravne enote Brežice št. 031-1/03-1 z dne 19. 5. 2003 v
upravni zadevi ugotavljanje dejanskega stalnega prebivališča Roberta Račiča, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika Robertu Račiču, roj. 20. 8. 1974, s prijavljenim stalnim
prebivališčem na naslovu Črešnjice pri Cerkljah 38a, sedaj neznanega prebivališča, se
postavi Danica Henigman Ban, delavka
Upravne enote Brežice.
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2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 209/2002-120
Ob-100778
Republika Slovenija, Upravna enota Brežice na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 96/02)
in pooblastila načelnika Upravne enote Brežice št. 031-1/03-1 z dne 19. 5. 2003 v
upravni zadevi ugotavljanje dejanskega stalnega prebivališča Romana Finka, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika Romanu
Finku, roj. 28. 2. 1969, s prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu Černelčeva
cesta 9, sedaj neznanega prebivališča, se
postavi Danica Henigman Ban, delavka
Upravne enote Brežice.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 209/2002-120
Ob-100779
Republika Slovenija, Upravna enota Brežice na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 96/02)
in pooblastila načelnika Upravne enote Brežice št. 031-1/03-1 z dne 19. 5. 2003 v
upravni zadevi ugotavljanje dejanskega stalnega prebivališča Daniela Dogša, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika Danielu
Dogši, roj. 10. 11. 1983, s prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu Vrhovska vas
19, sedaj neznanega prebivališča, se postavi Danica Henigman Ban, delavka Upravne enote Brežice.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 209/2002-120
Ob-100780
Republika Slovenija, Upravna enota Brežice na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 96/02)
in pooblastila načelnika Upravne enote Brežice št. 031-1/03-1 z dne 19. 5. 2003 v
upravni zadevi ugotavljanje dejanskega stalnega prebivališča Daniela Vebleta, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika Danielu Vebletu, roj. 12. 12. 1976, s prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu Bizeljska cesta 25, sedaj neznanega prebivališča, se
postavi Danica Henigman Ban, delavka
Upravne enote Brežice.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
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Št. 2/05-08-21102-119/2002-11
Ob-100831
Upravna enota Ljubljana na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Selman Kemala, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep;
1. Za začasnega zastopnika stranki Selman Kemalu, roj. 17. 11. 1956, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Kamnogoriška cesta 88, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Evidenca statutov
sindikatov
Ob-100943
1. Upravna enota Gornja Radgona sprejme v hrambo pravila Sindikata kmetijstva
in živilske industrije Slovenije Sindikata
družbe Kapela d.d. s sedežem Paričjak
22a, Radenci vpisana v evidenco statutov
sindikatov dne 19. 8. 2003 pod zaporedno
številko 61, z nazivom Pravila sindikata
KŽI Slovenije Sindikat družbe Kapela
d.d.
2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil iz prve točke izreka postane sindikat
pravna oseba.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-35/03-7
Ob-100745
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 18. 8.
2003 na podlagi priglasitve koncentracije
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list
RS, št. 56/99; ZPOmK) odločil, da je nameravana koncentracija družb Primorje
d.d., družba za gradbeništvo, inženiring
in druge poslovne storitve, Vipavska cesta 3, Ajdovščina (v nadaljevanju: Primorje), in Cestno podjetje Nova Gorica,
družba za gradnjo in vzdrževanje cest,
d.d., Prvomajska ulica 52, Nova Gorica
(v nadaljevanju: Cestno podjetje Nova
Gorica), skladna s pravili konkurence in da
ji Urad ne bo nasprotoval.
Koncentracija se bo izvedla z nakupom
večinskega deleža družbe Cestno podjetje
Nova Gorica s strani družbe Primorje, s
čimer bo slednja pridobila možnost izvaja-
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nja nadzora nad družbo Cestno podjetje
Nova Gorica.
Na podlagi podatkov iz priglasitve, drugih dostopnih podatkov ter iz značilnosti ponudbe in povpraševanja na trgu nizkih gradenj je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o
neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 30724-6/03-9
Ob-100746
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi vloge za izdajo negativnega izvida, ki so
jo 6. 8. 2003 vložile družbe Istrabenz,
holdinška družba d.d., Cesta Zore Perello-Godina 2, Koper, Istrabenz energetski sistemi, energetske storitve,
d.o.o., Delpinova ulica 18, Nova Gorica
in Impakta, trgovina in inženiring d.d.,
Kersnikova 2, Ljubljana, izdal sklep o
uvedbi postopka za izdajo negativnega izvida v smislu določb 8. člena ZPOmK, da
glede na dejstva, ki jih Urad pozna, v zvezi
s sklenitvijo Pogodbe o skupnem nastopu –
konzorciju, ni bil kršen prvi odstavek 5. člena ZPOmK.
Priglasitelji se v vlogi sklicujejo na Pogodbo o skupnem nastopu – konzorciju in
jo v vlogi tudi prilagajo.
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v 30 dneh od objave in da pošljejo pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki bi bili lahko pomembni za odločitev,
ne da bi formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s 26.
členom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavitelja
za udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3073-13/02-29
Ob-100748
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je v zadevi ugotavljanja zlorabe prevladujočega
položaja Pogrebnega podjetja Maribor
d.d., Cesta XIV 39a, 2000 Maribor (v
nadaljevanju: Pogrebno podjetje Maribor), na zahtevo Pogrebnega podjetja
Yamaco d.o.o, Pogrebne storitve,
Masarykova 16, Maribor, Alzis Pogrebne storitve Jožica Coif s.p., Mariborska cesta 100, Orehova vas, Pogrebna
in pokopališka dejavnost Slavko Jančič s.p., Jurovska cesta 23, Lenart v
Slov. Goricah, Help d.o.o, Štihovec 6,
Šentilj in Maher M+M, Pogrebne in pokopališke storitve Maher Marijan s.p.,
Mejna 2a, Sp. Duplek (v nadaljevanju:
prijavitelji), izdal odločbo z naslednjim izrekom:
Urad RS za varstvo konkurence ugotavlja, da je Pogrebno podjetje Maribor d.d.,
Cesta XIV 39a, 2000 Maribor, zlorabilo prevladujoči položaj na upoštevnem trgu pogrebnih storitev, ki sodijo v javno gospodarsko službo Mestne občine Maribor, na pokopališčih Pobrežje in Dobrava, s tem da
je:
1. vsaj od leta 1999 do dneva izdaje te
odločbe zavračalo naročilo za storitev po-

kopa, prijave in plačila pogreba na podlagi
pooblastila stranke, s katerim so stranke –
fizične osebe pooblastile posamezno podjetje izmed prijaviteljev, da v njihovem imenu in za njihov račun naročijo in plačajo
pogrebne storitve na pokopališčih Pobrežje
in Dobrava pri Pogrebnem podjetju Maribor;
2. vsaj od leta 1999 do dneva izdaje
odločbe zavračalo izdajo računov za opravljene storitve na pokopališčih Pobrežje in
Dobrava iz prejšnjega odstavka neposredno
prijaviteljem in s tem otežkočalo poslovanje
le-teh kot družb, registriranih za opravljanje
pogrebne dejavnosti, kar pomeni kršitev prve alinee 5. odstavka 10. člena ZPOmK;
3. vsaj od leta 1999 do dneva izdaje te
odločbe zahtevalo, da prijavitelji kot pravne
osebe plačujejo račune z gotovino, kar pomeni neposredno kršitev prve alinee 5. odstavka 10. člena ZPOmK;
4. vsaj od leta 1998 do dneva izdaje
odločbe zaračunavalo prijaviteljem dodatno
postavko »sprejem umrlega- zunanji« kar
pomeni neposredno kršitev četrte alinee 5.
odstavka 10. člena ZPOmK;
5. vsaj od leta 1999 do dneva izdaje
odločbe pogojevalo oddajo grobov v najem
z naročilom pogreba in/ali nakupom in montažo nagrobnega spomenika pri Pogrebnem
podjetju Maribor, kar pomeni neposredno
kršitev pete alinee petega odstavka 10. člena ZPOmK.
Glede priglašenih stroškov postopka
pred Uradom, bo izdan poseben sklep.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-85/02-7
Ob-100754
Urad RS za varstvo konkurence je 18. 8.
2003 v zadevi priglašene koncentracije podjetij Telemach, družba za komunikacijske storitve d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Telemach), in Boma Novo mesto
d.o.o., Vorančeva ulica 19, 8000 Novo
mesto (v nadaljevanju: Boma Novo mesto), sprejel odločbo kot sledi iz izreka v
nadaljevanju:
1. Urad priglašeni koncentracij podjetja
Telemach v zvezi z nakupom družbe Boma
Novo mesto ne nasprotuje in izjavlja, da je
skladna s pravili konkurence, če bodo izpolnjene dodatne obveznosti in pogoji iz
druge točke izreka.
2.Dodatne obveznosti in pogoji, s katerimi se zagotovi skladnost koncentracije s
pogoji ZPOmK:
– Podjetje Telemach mora v roku devetdesetih dni od dneva vročitve odločbe zagotoviti ustrezno organizacijsko in računovodsko ločitev, ki bo na eni strani omogočila delitev prihodkov, odhodkov in stroškov
po opravljanju posameznih storitev, ki jih
nudi preko kabelsko-komunikacijskega sistema, in delitev prihodkov, odhodkov in
stroškov v povezavi z upravljanjem kabelsko-komunikacijskega sistema na drugi strani.
– Podjetje Telemach mora v 18 mesecih od dneva vročitve odločbe omogočiti
najmanj enemu drugemu ponudniku prenosa radijskih in televizijskih signalov preko kabelsko-komunikacijskega sistema
opravljanje teh storitev pod enakimi pogoji, kot veljajo za podjetje Telemach, na ka-
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belsko-komunikacijskih sistemih, s katerimi upravlja samo oziroma s katerimi upravlja družba, nad katero Telemach izvršuje
nadzor, in na katerih je hkratno opravljanje
obravnavanih storitev s strani dveh ali več
ponudnikov tehnično izvedljivo. Podjetje
Telemach mora sprejeti pogoje in cene za
opravljanje obravnavanih storitev in jih pred
iztekom navedenega roka objaviti v Uradnem listu RS in v dnevniku, ki izhaja na
celotnem območju Republike Slovenije.
Podjetje Telemach mora Uradu hkrati posredovati natančne podatke o tehnični
usposobljenosti omrežja za namen izpolnitve obravnavanega pogoja.
– Podjetje Telemach mora v 12 mesecih
od dneva vročitve odločbe omogočiti najmanj enemu dodatnemu ponudniku storitev
dostopa do interneta preko kabelsko-komunikacijskega sistema opravljanje teh storitev pod enakimi pogoji, kot veljajo za podjetje Telemach oziroma za drugega ponudnika, če ima ta zagotovljene ugodnejše pogoje, na kabelsko-komunikacijskih sistemih, s
katerimi upravlja samo oziroma s katerimi
upravlja družba, nad katero Telemach izvršuje nadzor, in na katerih je hkratno opravljanje obravnavanih storitev s strani dveh ali
več ponudnikov tehnično izvedljivo. Podjetje Telemach mora sprejeti pogoje in cene
za opravljanje obravnavanih storitev in jih
pred iztekom navedenega roka objaviti v
Uradnem listu RS in v dnevniku, ki izhaja na
celotnem območju Republike Slovenije. Podjetje Telemach mora Uradu hkrati posredovati natančne podatke o tehnični usposobljenosti omrežja za namen izpolnitve
obravnavanega pogoja.
– Podjetje Tlemach mora Uradu nemudoma, najkasneje pa v osmih dneh po izteku rokov iz prve, druge in tretje alinee drugega odstavka izreka odločbe, Uradu predložiti ustrezen dokaz o izpolnitvi postavljenega pogoja.
– Podjetje Telemach mora nemudoma,
najkasneje pa v roku osmih dni, Urad obvestiti o vsaki prejeti ponudbi s strani drugih
ponudnikov in/ali zavrnitvi možnosti za ponujanje storitev iz druge in tretje alinee drugega odstavka izreka odločbe.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-18/2003-10
Ob-100756
Urad RS za varstvo konkurence (Urad)
je 18. 8. 2003 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o
preprečevanju omejevanja konkurence (Ur.
l. RS, št. 56/99; v nadaljevanju ZPKOmK)
odločil, da je kncentracija družb PRIFO,
podjetje za financiranje, d.o.o., Pristaniška 8, 6000 Koper (v nadaljevanju: PRIFO) in Modra linija holding, finančna
družba, d.d., Pristaniška 12, 6000 Koper (v nadaljevanju: Modra linija holding), skladno s pravili konkurence in da ji
ne bo nasprotoval.
S pridobitvijo 57,18% vseh delnic družbe Modra linija holding ( družba PRIFO direktno 47,58% delnic in 9,6% delnic preko
odvisne družbe Primorski skladi), je družba PRIFO pridobila v družbi Modra linija
holding možnost odločilnega vpliva na glasovanje ali sklepe organov podjetja, kar
predstavlja pridobitev nadzora in koncen-
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tracijo v smislu drugega in tretjega odstavka 11. člena ZPOmK.
Dejavnosti udeleženk koncentracije in z
njimi povezanih družb se ne prekrivajo, zato
na trgih, kjer delujejo, ne bo prišlo do sprememb tržnih deležev. Na podlagi podatkov
iz priglasitve in drugih dostopnih informacij
Ura ugotavlja, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Koncentracija ne bo ustvarjala oziroma krepila prevladujočega položaja, ki bi hkrati pomenil zmanjšanje ali onemogočanje učinkovite konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

nina Ptuj in Agrokombinat MB, postopek
pripojitve bo izveden z zamenjavo delnic.
Na dan izdaje odločbe pogodba o pripojitvi
še ni bila sklenjena.
Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podatkov o strukturi in delovanju upoštevnega trga proizvodnje in prodaje krmil ni izkazan
resen sum, da bi bila koncentracija neskladna s pravili konkurence. Razlogi in cilji koncentracije so v skladu z določili veljavne
zakonodaje in pravili konkurence, zato Urad
ni sprejel sklepa o ugotavljanju skladnosti
koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-44/2003-4
Ob-100758
Urad RS za varstvo konkurence (Urad)
18. 8. 2003 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s
tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l.
RS, št. 56/99; v nadaljevanju ZPOmK)
odločil, da je koncentracija družb Cestno
podjetje Murska Sobota, d.d., Lendavska ulica 64, 9000 Murska Sobota (v
nadaljevanju: CP Murska Sobota), in Mura Javno vodnogospodarsko podjetje
d.d. Murska Sobota, Ciril Metodova ulica 34, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju: Mura JVGP), skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.
Priglasitev koncentracije temelji na pridobitvi nadzora družbe CP Murska Sobota
nad družbo Mura JVGP. Na podlagi pogodbe o pripojitvi družbe Mura JVGP, sklenjene 24. 6. 2003, bo CP Murska Sobota pripojilo družbo Mura JVGP, ki bo tako prenehala obstajati. Pridobitev nadzora nad drugim podjetjem pomeni koncentracijo
podjetij v smislu določila druge alinee drugega odstavka 11. člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih informacij Urad ugotavlja, da
kljub sorodni (dopolnjujoči) dejavnosti v koncentraciji udeleženih družb, ni nevarnosti
ustvarjanja oziroma krepitve prevladujočega položaja. V zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti
koncentracije s pravili konkurence. Koncentracija ne bo povečala moč enega ali več
podjetij, posamično ali skupno, ki bi pri tem
bistveno zmanjšala ali onemogočala učinkovito konkurenco na upoštevnem trgu.
Urad obravnavani koncentraciji zato ne bo
nasprotoval.
Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-5/03-11
Ob-101055
Urad RS za varstvo konkurence je 18. 8.
2003 v zadevi priglašene koncentracije podjetij Telemach, družba za komunikacijske storitve d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Telemach), in Panda KKS, komunikacijski sistemi d.o.o., Ročevnica 61,
4290 Tržič (v nadaljevanju: Panda KKS),
sprejel odločbo kot sledi iz izreka v nadaljevanju:
1. Urad priglašeni koncentracij podjetja
Telemach v zvezi z nakupom družbe Panda
KKS ne nasprotuje in izjavlja, da je skladna
s pravili konkurence, če bodo izpolnjene
dodatne obveznosti in pogoji iz druge točke
izreka.
2. Dodatne obveznosti in pogoji, s katerimi se zagotovi skladnost koncentracije s
pogoji ZPOmK:
Podjetje Telemach mora v roku 90 dni
od dneva vročitve odločbe zagotoviti ustrezno organizacijsko in računovodsko ločitev,
ki bo na eni strani omogočila delitev prihodkov, odhodkov in stroškov po opravljanju
posameznih storitev, ki jih nudi preko kabelsko-komunikacijskega sistema, in delitev prihodkov, odhodkov in stroškov v povezavi z upravljanjem kabelsko-komunikacijskega sistema na drugi strani.
Podjetje Telemach mora v 18 mesecih
od dneva vročitve odločbe omogočiti najmanj enemu drugemu ponudniku prenosa
radijskih in televizijskih signalov preko kabelsko-komunikacijskega sistema opravljanje teh storitev pod enakimi pogoji, kot
veljajo za podjetje Telemach, na kabelsko-komunikacijskih sistemih, s katerimi
upravlja samo oziroma s katerimi upravlja
družba, nad katero Telemach izvršuje nadzor, in na katerih je hkratno opravljanje
obravnavanih storitev s strani dveh ali več
ponudnikov tehnično izvedljivo. Podjetje
Telemach mora sprejeti pogoje in cene za
opravljanje obravnavanih storitev in jih pred
iztekom navedenega roka objaviti v Uradnem listu RS in v dnevniku, ki izhaja na
celotnem območju Republike Slovenije.
Podjetje Telemach mora Uradu hkrati posredovati natančne podatke o tehnični
usposobljenosti omrežja za namen izpolnitve obravnavanega pogoja.
Podjetje Telemach mora v 12 mesecih
od dneva vročitve odločbe omogočiti najmanj enemu dodatnemu ponudniku storitev
dostopa do interneta preko kabelsko-komunikacijskega sistema opravljanje teh storitev pod enakimi pogoji, kot veljajo za podjetje Telemach oziroma za drugega ponudni-

Št. 3071-29/03-11
Ob-100942
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi priglasitve koncentracije dne 22. 8. 2003
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list
RS, št. 56/99; v nadaljevanju: ZPOmK)
odločil, da je koncentracija družb Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, Ptuj (v
nadaljevanju: Perutnina Ptuj) in Agrokombinat Maribor d.d., Tržaška cesta
14A, Maribor (v nadaljevanju: Agrokombinat MB) skladna s pravili konkurence in
da ji Urad ne bo nasprotoval.
Koncentracija se bo izvedla na podlagi
pogodbe o pripojitvi med družbama Perut-

Stran

5102 / Št. 84-85 / 29. 8. 2003

ka, če ima ta zagotovljene ugodnejše pogoje, na kabelsko-komunikacijskih sistemih, s
katerimi upravlja samo oziroma s katerimi
upravlja družba, nad katero Telemach izvršuje nadzor, in na katerih je hkratno opravljanje obravnavanih storitev s strani dveh ali
več ponudnikov tehnično izvedljivo. Podjetje Telemach mora sprejeti pogoje in cene
za opravljanje obravnavanih storitev in jih
pred iztekom navedenega roka objaviti v
Uradnem listu RS in v dnevniku, ki izhaja na
celotnem območju Republike Slovenije. Podjetje Telemach mora Uradu hkrati posredovati natančne podatke o tehnični usposobljenosti omrežja za namen izpolnitve
obravnavanega pogoja.
Podjetje Telemach mora Uradu nemudoma, najkasneje pa v osmih dneh po izteku rokov iz prve, druge in tretje alinee drugega odstavka izreka odločbe, Uradu predložiti ustrezen dokaz o izpolnitvi postavljenega pogoja.
Podjetje Telemach mora nemudoma,
najkasneje pa v roku osmih dni, Urad obvestiti o vsaki prejeti ponudbi s strani drugih
ponudnikov in/ali zavrnitvi možnosti za ponujanje storitev iz druge in tretje alinee drugega odstavka izreka odločbe.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Št. 11/200600-0001/02
Ob-100763
1. Ime medija: Naš časopis.
2. Imena članov organa za upravljanje:
odgovorni urednik – Krištof Dovjak.
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Ob-100867
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg. št.
2003/04903, dne 24. 7. 2003 pri subjektu vpisa Peri International d.o.o. Ljubljana,
Trg republike 3, pod vložno številko
1/12158/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča začetek likvidacijskega postopka
nad subjektom. Likvidacijski upravitelj Bončina Igor, Ljubljana, Brilejeva 9, poziva vse
upnike da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju v roku 45 dni od objave
tega oklica. Prijave je potrebno vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazili o obstoju terjatve in jih poslati na naslov:
Igor Bončina, likvidacijski upravitelj Bonig
d.o.o., Valjhunova 11, 1000 Ljubljana.
Dolžnike pozivamo, da takoj poravnajo
svoje dolgove do likvidacijske mase.
Peri International d.o.o. v likvidaciji,
Ljubljana
Likvidacijski upravitelj
Igor Bončina

Odkupi poslovnih deležev
družb
Ob-101057
Uprava družbe CTJ d.d. Ljubljana, Vilharjeva ulica 21, na podlagi 465.4 člena
ZGD objavlja, da je dne 25. 8. 2003 prejela od družbe Poteza Naložbe d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana sporočilo, v katerem jo le ta obvešča, da je pridobila
18.430 delnic izdajatelja CTJ d.d., kar predstavlja 36% delnic družbe CTJ d.d.
CTJ d.d.
uprava

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Objave
gospodarskih družb
Ob-100866
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg. št.
2003/04880, dne 24. 7. 2003 pri subjektu vpisa Velico d.o.o. Ljubljana, Trg republike 3, pod vložno številko 1/18425/00 vpisalo v sodni register tega sodišča začetek
likvidacijskega postopka nad subjektom. Likvidacijski upravitelj Bončina Igor, Ljubljana, Brilejeva 9, poziva vse upnike da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju v
roku 45 dni od objave tega oklica. Prijave
je potrebno vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazili o obstoju terjatve in jih poslati na naslov: Igor Bončina,
likvidacijski upravitelj Bonig d.o.o., Valjhunova 11, 1000 Ljubljana.
Dolžnike pozivamo, da takoj poravnajo
svoje dolgove do likvidacijske mase.
Velico d.o.o. v likvidaciji, Ljubljana
Likvidacijski upravitelj
Igor Bončina

Ob-100788
Na podlagi sklepa družbenika družbe
Peter’s Teleurh telekomunikacijski inženiring
in trgovina Ljubljana, d.o.o., s sedežem Drenikova 33, Ljubljana, mat. št. 5406978 z
dne 25. 7. 2003, se zmanjša osnovni kapital družbe za 60,000.000 SIT, iz dosedanjih 147,931.000 SIT na 87,931.000 SIT.
Na podlagi drugega odstavka 454. člena
ZGD pozivam upnike, da se zglasijo na sedežu družbe ter izjavijo ali soglašajo z navedenim zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Notar Jože Dernovšek

Sklici skupščin
Št. 69/2003
Ob-100761
Na podlagi 11.3. točke Statuta delniške
družbe Smelt, vodenje invsticijskih projektov d.d., Pot k sejmišču 30, Ljubljana–Črnuče, uprava družbe objavlja sklic
10. seje skupščine
delničarjev družbe Smelt, vodenje
investicijskih projektov d.d., Pot k
sejmišču 30, Ljubljana–Črnuče,

ki bo dne 30. 9. 2003 ob 10. uri v sejni
sobi v III. nadstropju upravne stavbe PC
Promont, Pot k sejmišču 30, Ljubljana–Črnuče.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje, potrditev verifikacijske
komisije in ugotovitev sklepčnosti skupščine na podlagi poročila verifikacijske komisije. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: potrdi se tričlansko verifikacijsko komisijo, izvoli se predsednika skupščine in preštevalca glasov po predlogu.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
družbe in poročilom nadzornega sveta za
leto 2002.
3. Uporaba dobička.
Predlog sklepa:
3.1. Na predlog uprave in na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta se dobiček
poslovnega leta 2002 v višini 4,951.521,43
SIT razporedi za pokrivanje izgube iz leta 1999
v višini 4,951.521,43 SIT.
4. Sklep o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
upravi in nadzornemu svetu družbe razrešnico za opravljeno delo v letu 2002.
5. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2003 imenuje družba Iteo Abeceda
d.o.o. Ljubljana.
6. Nadomestilo za delo v nadzornem
svetu.
Predlog sklepa: nadomestilo za delo v
nadzornem svetu v letu 2002 znaša za predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta 150.000 SIT neto in za čana
nadzornega sveta 100.000 SIT neto.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem na sedežu
družbe Smelt d.d. Ljubljana–Črnuče, Pot k
sejmišču 30, v tajništvu uprave družbe vsak
delovni dan od 8. do 13. ure do dneva seje
skupščine delničarjev družbe.
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji sami ali njihovi pooblaščenci oziroma
zastopniki. Pooblaščenci morajo predložiti
pisno pooblastilo.
Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine – drugi sklic skupščine – dne 30. 9.
2003 ob 11. uri na istem kraju z istim dnevnim redom. Na drugem sklicu skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala (11.6. točka Statuta družbe).
Smelt d.d.
uprava družbe
Ob-100762
Na podlagi VII/3 točke Statuta družbe
IBT projektiranje in inženiringi, d.d. Trbovlje, Gimnazijska c. 16 in v skladu z določili
Zakona o gospodarskih družbah uprava
družbe sklicuje
7. sejo skupščine
delniške družbe IBT projektiranje in
inženiringi d.d. Trbovlje, Gimnazijska
16,
ki bo v torek, 30. septembra 2003, ob
12. uri na sedežu družbe na Gimnazijski
cesti 16, Trbovlje ter predlaga naslednji
dnevni red:
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1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles skupščine po predlogu uprave in seznanitev o
prisotnosti notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli predsedujočega skupščine in dva preštevalca glasov ter notarja po
predlogu uprave.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za leto 2002 in poročilom nadzornega sveta.
3. Pokrivanje bilančne izgube iz poslovnega leta 2002.
Predlog sveta: bilančna izguba iz
poslovnega leta 2002 se pokrije iz
splošnega prevrednotovalnega popravka
kapitala.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2002.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se bodo udeležili skupščine, morajo svojo udeležbo prijaviti najmanj 3 delovne dni pred sejo skupščine na sedežu družbe.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v tajništvu družbe
eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
Glasovalno pravico lahko uresničujejo vsi
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
dne 30. 9. 2003.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe IBT,
Gimnazijska cesta 16, vsak delovni dan od
11. do 13. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne
nasprotne predloge z utemeljitvijo nasprotnega predloga k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih
dneh od objave sklica skupščine.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
IBT projektiranje in inženiringi, d.d.
Trbovlje
uprava družbe
Št. 9/2-8/2003
Ob-100894
Na podlagi 7.2. točke, sedmega poglavja statuta delniške družbe Konstruktor
splošno gradbeno podjetje d.d. in v skladu
z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
8. sejo skupščine
delniške družbe Konstruktor d.d.,
ki bo v torek, dne 30. septembra 2003
ob 13. uri na sedežu družbe v sejni sobi,
Sernčeva ulica 8, 2000 Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli za

Št.

predsedujočo skupščine Neveno Teo Gorjup in verifikacijsko komisijo v sestavi Franc
Štiberc predsednik, Lilijana Žel in Mira Maherl preštevalki glasov. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Dušica Kalinger.
2. Obravnava in sprejem predloga Sprememb in dopolnitev stututa družbe Konstruktor d.d.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta
družbe Konstruktor d.d. v predloženem besedilu.
3. Spremembe članov nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa 3.1.: skupščina se seznani, da na podlagi podanih odstopnih izjav
z dnem sprejema sklepa na skupščini preneha mandat članom nadzornega sveta –
predstavnikom delničarjev Simonu Černetiču, Inge Zebec – Bertalanič, Jolandi Škrabelj in Jožetu Babiču.
Za nove člane nadzornega sveta se z
dnem sprejema sklepa na skupščini imenujejo Tomaž Jeršič, Brigita Hrnčič, Viktor Lednik in Milan Petek.
Mandat novih članov nadzornega sveta
traja 4 leta in nastopi z dnem imenovanja na
skupščini družbe.
Predlog sklepa št. 3.2.: na osnovi sprejetih sprememb in dopolnitev statuta družbe Konstruktor d.d. in spremembe točke
6.1. do sedaj veljavnega statuta družbe se
zmanjša število članov nadzornega sveta.
Na osnovi tega z dnem registracije sprememb statuta preneha mandat članom nadzornega sveta – predstavnikoma delničarjev Viktorju Ledniku in Brigiti Hrnčič. Svet
delavcev bo sprejel ustrezen sklep v zvezi z
zmanjšanjem števila članov nadzornega sveta – predstavnikov delavcev in o tem seznanil skupščino preko uprave.
Udeležba in uveljavljanje glasovalne pravice na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe. Pravico do udeležbe na skupščini
in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu uprave Konstruktor d.d., Sernčeva ulica 8, 2000 Maribor in ki so vpisani v delniško knjigo družbe v centralnem registru pri
Centralno klirinško depotni družbi (KDD).
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine na sedežu družbe Konstruktor d.d., in sicer najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili sojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda skupščine se glasuje z glasovnicami razen o prvi
točki. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa še s pisnim pooblastilom ter zakoniti zastopniki z izpiskom
iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da se
o njih pravočasno seznani vse delničarje,
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pisno sporočijo upravi družbe v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
ter predlog sprememb in dopolnitev statuta
družbe je delničarjem na vpogled v tajništvu
uprave družbe Konstruktor d.d., Sernčeva
ulica 8, 2000 Maribor, in sicer vsak delavnik od 10. do 13. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Konstruktor d.d.
uprava – generalni direktor
Marjan Pinter, dipl. inž. grad.
Ob-100900
Na podlagi določil statuta družbe Ljubljanski kinematografi d.d. uprava sklicuje
7. skupščino družbe
Ljubljanski kinematografi d.d.,
ki bo dne 30. 9. 2003, ob 11. uri v
prostorih kinocentra Kolosej, Šmartinska
152, Ljubljana z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se sklepčnost skupščine in izvolijo se predlagani organi po predlogu uprave.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka,
mag. Nina Češarek.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2002 z mnenjem revizorske družbe in pisnega poročila nadzornega sveta po 274.
členu ZGD-F.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju družbe za leto
2002, z mnenjem revizijske družbe in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila v predloženem besedilu.
3. Obravnava in sprejem predloga o
uporabi bilančnega dobička ter podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
– sprejme se predlog uprave in nadzornega sveta o uporabi bilančnega dobička,
– skupščina podeli razrešnico upravi
družbe in članom nadzornega sveta družbe
za leto 2002.
4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe statuta družbe po predlogu uprave in
nadzornega sveta: spremeni se prvi odstavek 37. člena Statuta družbe, ki naj se
glasi: Skupščina se skliče vsaj mesec dni
pred sejo z objavo v dnevnem časopisju, v
katerem se navedejo dnevni red ter čas in
kraj seje.
5. Imenovanje revizorske družbe za leto
2002.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revidiranje poslovanja družbe za poslovno
leto 2003 skupščina imenuje revizorsko
družbo po PricewaterhouseCoopers d.o.o.
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6. Predlog sklepa o razrešitvi člana nadzornega sveta in izvolitvi novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina se seznani z odstopom člana nadzornega sveta Matjaža Prinčiča z dnem 30. 9.
2003.
Skupščina izvoli novega člana nadzornega sveta, Matjaža Gantarja, predstavnika
delničarjev, z dnem 1. 10. 2003 s štiriletnim mandatom.
7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem so na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik od 10. do
12. ure, v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo in so vpisani v delniško knjigo družbe pri KDD – Centralni klirinško
depotni družbi d.d. Ljubljana.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Dvorana bo odprta 15 minut pred začetkom zasedanja skupščine.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Ljubljanski kinematografi d.d.
direktor Goran Kodelja
Ob-100909
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah sklicuje uprava delniške
družbe INDE d.d. Vransko, Vransko 136
6. skupščino
družbe INDE d.d. Vransko,
ki bo v torek dne 30. 9. 2003 ob 14.15
na sedežu podjetja Vransko 136, 3305
Vransko.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, seznanitev z dnevnim redom in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Albert Predovnik, za preštevalki glasov Anica Drehovec in Marija Turnšek.
Seji bo prisostvoval notar Srečko Gabrilo, iz Žalca. Potrdi se predlagani dnevni red.
2. Obravnava in sprejem poslovnega poročila uprave o poslovanju za poslovno leto
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2002 s poročilom uprave in nadzornega
sveta in za poslovno leto, ki se je končalo
31. 12. 2002.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno poročilo uprave za leto 2002 in poročilo nadzornega sveta za poslovno leto, ki se je
končalo 31. 12. 2002.
3. Obravnava in sprejem sklepov o ugotovitvi in uporabi bilančnega dobička po letnem obračunu za leto 2002.
Predlog sklepa: čisti dobiček v znesku
2,807.000 SIT za leto 2002 ostane nerazporejen oziroma se bo o njem odločalo v
prihodnjih poslovnih letih.
4. Razrešnica upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 282.a členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2002 in
jima podeljuje razrešnico.
5. Odkup lastnih delnic
Predlog sklepa: skupščina družbe pooblašča upravo, da lahko kupuje delnice INDE d.d. Vransko v skladu z 240. členom
Zakna o gospodarskih družbah – novela F,
in skladno z 2. členom Pravil o odkupu lastnih delnic INDE d.d. Vransko, z namenom:
– da bi družba preprečila neposredno
škodo,
– da se delnice ponudijo v odkup delavcem družbe,
– da bi delničarjem zagotovili odpravnino po določbah Zakona o gospodarskih
družbah.
Nominalni znesek odkupljenih delnic ne
sme presegati 10% osnovnega kapitala.
Družba bo na dan 31. 12. 2003 oblikovala
rezerve za lastne delnice.
Najnižja odkupna cena delnice je 500
SIT in najvišja 2.200 SIT.
6. Spremembe in dopolnitve Statuta
družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve Statuta INDE
d.d. Vransko po predlogu uprave v predloženem besedilu.
Čistopis statuta je priložen vabilu.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 25. 9. 2003
in bodo svojo pisno prijavo udeležbe na
skupščini osebno ali s priporočeno pošto
dostavili družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave na sedežu
družbe, Vransko 136, Vransko, vsak delovnik od ponedeljka do petka od 10. do 12.
ure.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine podajo upravi družbe
predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne predloge. Predlogi morajo
biti v pisni obliki in razumno utemeljeni.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo za pol ure odložena, čez pol
ure pa je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
INDE d.d. Vransko
uprava družbe

Ob-100948
Uprava delniške družbe A-MB d.d., Maribor, Jadranska cesta 25, sklicuje na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe
6. skupščino
družbe A-MB d.d.,
ki bo v torek 30. 9. 2003, ob 13. uri, na
sedežu družbe, Jadranska cesta 25, 2000
Maribor, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Izvolijo se organi skupščine: predsednik skupščine in dva preštevalca glasov. Na skupščini bo prisoten notar.
2. Seznanitev s predloženim letnim poročilom o poslovanju družbe v letu 2002 z
mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta iz 274. člena ZGD-F.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
predloženim letnim poročilom uprave o poslovanju družbe v letu 2002 z mnenjem
revizorja in poročilom nadzornega sveta o
sprejemu letnega poročila za leto 2002.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: odobri se delo uprave
družbe in nadzornega sveta za leto 2002
ter se jima podeli razrešnico.
4. Preoblikovanje družbe v družbo z
omejeno odgovornostjo z dnem 1. 1. 2004.
Predlog sklepa: Družba A-MB d.d. se z
dnem 1. 1. 2004 iz delniške družbe preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo,
ki bo poslovala:
– s firmo A-MB, trgovina in storitve,
d.o.o.,
– s skrajšano firmo A-MB d.o.o.,
– s sedežem Jadranska cesta 25, 2000
Maribor,
– ter drugimi značilnostmi, razvidnimi iz
Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo A-MB, trgovina in storitve,
d.o.o. (prečiščenega besedila), ki je priloga tega sklepa.
Vse delnice družbe A-MB d.d., se spremenijo v poslovne deleže in jih prevzamejo
družbeniki, in sicer vsak delničar oziroma
po preoblikovanju družbenik dobi in prevzame en poslovni delež, ki je enak skupni
nominalni vrednosti vseh njegovih delnic.
Delniški kapital družbe A-MB, trgovina
in storitve, d.d. v višini 486,487.000 SIT se
vpiše kot osnovni kapital družbe A-MB, trgovina in storitve, d.o.o.
Družba ne bo imela nadzornega sveta,
zato se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni
register razrešijo dosedanji člani nadzornega sveta, in sicer Primož Butinar, Margareta
Barle in Mihael Iglar.
Družbo bo zastopal direktor, zato z dnem
vpisa preoblikovanja v sodni register preneha pooblastilo za zastopanje uprave družbe. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni
register se za direktorja družbe imenuje
Bojan Košar, stanujoč Efenkova ulica 28,
2000 Maribor, ki zastopa družbo brez omejitev.
Skupščina sprejme Pogodbo o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo
A-MB, trgovina in storitve, d.o.o. (prečiščeno besedilo), v tekstu in vsebini, ki je prilo-
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ga tega sklepa, s tem, da se kot družbeniki
vpišejo:
– v prvem členu družbeniki, ki v skladu
z drugim odstavkom tega sklepa prevzamejo poslovne deleže,
– v petem členu družbeniki z višino
osnovnih vložkov v skladu z drugim odstavkom tega sklepa.
Za podpis Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo A-MB, trgovina in storitve, d.o.o. (prečiščenega besedila), skupščina pooblašča predsednika te
skupščine.
5. Izplačilo sejnin članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta se iz naslova udeležbe na sejah in priprav
nanje, za pretekla tri leta in tekoče leto,
izplača sejnina v skupni višini 600.000 SIT
bruto, in sicer za vsakega člana v višini
200.000 SIT bruto, v dveh delih do 31. 12.
2003.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški knjigi družbe na dan izvedbe
skupščine in ki se pisno prijavijo osebno ali
priporočeno pošiljko dostavijo najpozneje
tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvo uprave družbe. Pooblastilo mora biti
pisno in shranjeno na sedežu družbe. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na
skupščino javijo v tajništvu uprave družbe,
kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili 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. Če skupščina ob napovedani uri
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine eno uro za prvim sklicem, z enakim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala. Gradivo
za skupščino s predlogi sklepov in predlogom Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo A-MB, trgovina in storitve, d.o.o. (prečiščeno besedilo), je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave družbe
od 29. 8. 2003 do 30. 9. 2003 vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
A-MB d.d. Maribor
uprava
Bojan Košar
Ob-100951
Na podlagi Zakona o gospodarskih
družbah in na podlagi 33. člena in 35 člena
statuta družbe Tiskarne Jože Moškrič d.d.
– v likvidaciji, likvidacijski upravitelj sklicuje
12. redno skupščino
družbe Tiskarna Jože Moškrič, d.d. –
v likvidaciji,
ki bo v ponedeljek, 6. oktobra 2003 ob
14. uri v prostorih Tiskarne Jože Moškrič
d.d. – v likvidaciji, Kajuhova 55, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.

Št.

Predlog sklepa št. 1: za predsednika
skupščine se izvoli Malnar Zdravko, za
preštevalca glasov pa Milena Kozjan in Tomo Kovačič. Seji skupščine prisostvuje vabljena notarka Nataša Erjavec.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2002 in odločanje
skupščine o sprejemu letnega poročila za
poslovno leto 2002 ter seznanitev skupščine z letnim poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila za poslovno leto
2002.
Predlog sklepa št. 2: skupščina družbe
ne sprejme letnega poročila za poslovno
leto 2002.
Predlog sklepa št. 3: skupščina ne podeli razrešnico upravi družbe za poslovno
leto 2002.
Predlog sklepa št. 4: skupščina podeli
razrešnico članom nadzornega sveta za poslovno leto 2002.
Gradivo za skupščino z letnim poročilom
in poročilom nadzornega sveta je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Ljubljana, Kajuhova 55, vsak delovni dan od 8.
do 10. ure od dneva objave sklica skupščine do dneva skupščine.
Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo, lahko delničarji pisno sporočijo
upravi družbe v sedmih dneh od dneva
objave sklica.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine evidentirani v delniški knjigi.
Glasovalno pravico lahko uresničujejo
delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki so vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavili svojo udeležbo. Kot datum prijave se šteje datum, ko je
družba prejela obvestilo.
Kolikor se zasedanja skupščine udeleži
pooblaščenec, mora predložiti družbi pooblastilo v pisni obliki, najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine. Pooblastilo se hrani v družbi.
Glasovanje na skupščini bo javno. Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Dvorana bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) istega dne ob 15. uri na istem kraju.
Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Tiskarna Jože Moškrič d.d. – v
likvidaciji
likvidacijski upravitelj
Ob-100969
Na podlagi 41. člena statuta družbe JEM,
jeseniške mesnine, d.d., uprava sklicuje
7. skupščino
družbe JEM, jeseniške mesnine, d.d.
Jesenice, Spodnji plavž 14,
ki bo v ponedeljek, 29. 9. 2003 ob 12.
uri v prostorih uprave družbe Spodnji plavž
14, Jesenice z naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– preštevalki glasov: Mihaela Černe in
Olga Cimperšek.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.
2. Seznanitev lastnikov o spremembah
lastništva delnic osnovnega kapitala družbe.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: skupščina se seznani s
strukturno spremembo lastništva delnic
osnovnega kapitala družbe.
3. Sprejem sklepa o razrešitvi dveh članov nadzornega sveta in izvolitev nadomestnih članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: na podlagi pisne
odstopne izjave z dne 24. 7. 2003 se razreši članica nadzornega sveta Boštjančič Dušica inž. živ. in na podlagi pisne odstopne
izjave z dne 5. 8. 2003 se razreši član
nadzornega sveta Adlešič Igor.
Skupščina izvoli:
– Janša Aleksander,
– Vodnjov Mitja;
za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, do konca mandatnega obdobja, 19. 7. 2006.
4. Seznanitev skupščine s poslovanjem
družbe za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2003.
Skupščina se seznani s poslovanjem
družbe v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2003.
5. Sprememba dejavnosti družbe, dopolnitev statuta in sprejem čistopisa statuta.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep:
a) Dejavnost družbe se razširi z dejavnostjo s šifro “55.304 Dejavnost premičnih
in provizoričnih gostinskih obratov”.
b) Dopolni se 2. člen statuta družbe
tako, da se doda dejavnost s šifro “55.304
Dejavnost premičnih in provizoričnih gostinskih obratov”.
Skupščina sprejme čistopis statuta družbe.
Skupščinsko gradivo s predlogi sklepov
delničarjem,bo na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
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Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
JEM, jeseniške mesnine, d.d.
Jesenice
uprava družbe
Št. 33/03
Ob-100992
Uprava delniške družbe Vodnogospodarski biro Maribor d.d., Glavni trg 19/c,
Maribor, na podlagi 6.3. točke statuta in
Zakona o gospodarskih družbah sklicuje
8. sejo skupščine
delniške družbe Vodnogospodarski
biro Maribor d.d.,
ki bo v sredo, 1. oktobra 2003 ob 13.
uri, na sedežu družbe VGB Maribor, d.d., v
Mariboru, Glavni trg 19/c, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
2. Imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine izvoli Iztok Čuješ,
za preštevalca glasov Miran Murovec in Mojca Bratuša.
Na seji bo prisotna vabljena notarka Breda Horvat za sestavo notarskega zapisnika.
3. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe za leto 2002, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega
poročila ter sklepom nadzornega sveta o
potrditvi letnega poročila uprave za leto
2002.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom uprave o poslovanju za leto 2002, s pisnim poročilom nadzornega
sveta o preverbi letnega poročila in sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnega
poročila uprave za leto 2002.
4. Razrešnica upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in članov nadzornega
sveta v poslovnem letu 2002 ter jim podeljuje razrešnico.
5. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve Statuta delniške družbe Vodnogospodarski biro Maribor, d.d.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
osebno ali po svojih pooblaščencih oziroma zastopnikih. Pooblastilo mora biti pisno
in mora vsebovati splošne podatke o pooblastitelju in pooblaščencu ter podpis pooblastitelja. Gradivo za skupščino, vključno s
predlaganimi spremembami statuta, bo na
vpogled delničarjem na sedežu dužbe vsak
delovni dan od 8. do 10. ure od dneva
objave sklica dalje pa do vključno na dan
zasedanja skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
poslani upravi družbe v roku enega tedna
po objavi tega sklica na naslov: VGB Maribor d.d., Glavni trg 19/c, 2000 Maribor.
Vodnogospodarski biro Maribor d.d.
uprava
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Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 16/98-14
S-100734
To sodišče je s sklepom opr. št. St
16/98 z dne 18. 8. 2003 začelo likvidacijski postopek nad Rados, obrtno zadrugo,
p.o., Cankarjeva 1, Radovljica, matična
številka 5279640 in postopek z istim dnem
zaključilo.
Sklep se objavi na oglasni deski tega
sodišča.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Proti temu sklepu se upniki lahko pritožijo v 15 dneh po objavi tega oklica.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 18. 8. 2003
St 136/2003
S-100736
To sodišče je s sklepom z dne 16. 7.
2003 pod opr. št. St 136/2003 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
O.D.I., zastopstva, trgovina in storitve
d.o.o., Ljubljana, Šišenska 131, Ljubljana, matična številka 1527193, šifra dejavnosti 51.140.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
se poziva, 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 (16. 7.
2003).
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 se opozarja, 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 Andrej Razdrih, odvetnik iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– TA-BU d.o.o., Rožna dolina V/16,
Ljubljana,
– Palian Dunja, Chengdujska 2, Ljubljana,
– Iva d.o.o., Pod hribom 78, Ljubljana,
– F.O.R.T.I.S. d.o.o., Vošnjakova 10,
Ljubljana,
– No Peter, Obirska 19, Ljubljana, kot
predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 16. 7. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 7. 2003
St 98/2003
S-100738
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Dizajn studio Humek, Prešernova
11, Maribor, se v skladu s 99/I členom
ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 8. 2003
St 1/2003-13
S-100740
To sodišče je na seji senata dne 12. 8.
2003 pod opr. št. St 1/2003 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Avtoprevozništvo Režek Matjaž s.p, Belokranjska cesta 62, Novo mesto, matična
številka 1432818, šifra dejavnosti 55.302,
se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Avtoprevozništvo Režek Matjaž s.p., Belokranjska cesta 62, Novo mesto, 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 12. 8. 2003
St 104/2003
S-100782
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Lopem, Proizvodnja, gradbeništvo
in trgovina d.o.o., Lesjakova 52, Pekre
Limbuš se v skladu z 99/I členom ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 8. 2003
St 222/2002
S-100783
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Montaža naravnega in umetnega
kamna, Barny, Skledar Jožef s.p., Prešernova c. 27, Oplotnica se v skladu z
99/I členom ZPPSL začne in takoj zaključi,
saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 8. 2003
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St 239/2002
S-100784
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Corner Partners d.o.o., Poštna ul.
1, Maribor se v skladu z 99/I členom
ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 8. 2003
St 120/2002
S-100785
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Elektroinštalacije, Zlatko Šafer s.p.,
Dolnja Počehova 16, Pesnica se v skladu
z 99/I členom ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, ne zadošča niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 8. 2003
St 204/2002
S-100786
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Milan Kolednik s.p., Servis in priklopi plinskih štedilnikov, Vrazova 40,
Maribor se v skladu z 99/I členom ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 8. 2003
St 124/2002
S-100787
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Asani Baškin, Trgovina na drobno,
sadje in zelenjava, Lackova c. 162, Maribor, se v skladu z 99/I členom ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 8. 2003
St 28/2003-37
S-100857
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Laser, podjetje za poslovne storitve in trgovino Bled, d.o.o., Kajuhova cesta 1, Bled, ki bo dne 22. 9.
2003 ob 13. uri v sobi 12/pritličje tega
sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo v stečajni pisarni tega sodišča v času uradnih ur v ponedeljek,
sredo in petek med 9. in 12. uro, ob sredah
pa tudi popoldne od 14. do 16. ure.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 19. 8. 2003
St 10/2003
S-100858
V postopku prisilne poravnave med dolžnikom Novoteks Tkanina, izdelovanje
preje in tkanin d.d., Foersterjeva 10, No-

Št.

vo mesto in njegovimi upniki vabi poravnalni senat upnike na narok za prisilno poravnavo, ki bo dne 27. 10. 2003 ob 9. uri v
sobi 108 tega sodišča.
Upniki si lahko ogledajo predlog načrta
finančne reorganizacije v stečajni pisarni tega sodišča, soba št. 15, v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 19. 8. 2003
St 40/2002
S-100859
To sodišče je dne 21. 8. 2003 izdalo
sklep opr. št. St 40/2002, da se začne
stečajni postopek zoper dolžnika Okrepčevalnica »Victoria« Plahuta Robert, s.p.,
Tolminskih puntarejv 4, Nova Gorica.
Stečajna upraviteljica je Ksenja Toplikar
Zorn, univ. dipl. ek. iz Vrtojbe, Obmejna
cesta 58.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno
takso v višini 2% tolarske vrednosti od vsote
prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000
SIT. Do vrednosti 10.000 SIT se sodna taksa poravna s sodnimi koleki, ki se nalepijo
na original priajve, nad navedenim zneskom,
pa so upniki dolžni sodno takso poravnati
na TRR št. 01100-1000-339014 sklic na
št. 11 42218-7110006-00004002. Prijava
terjatev in vsi dokazi morajo biti predloženi v
dveh izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
14. 11. 2003 ob 8.30 v sobi 108/I tega
sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 21. 8. 2003.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 8. 2003
St 18/03
S-100860
To sodišče je dne 21. 8. 2003 izdalo
sklep opr. št. St 18/2003, da se začne
stečajni postopek zoper dolžnika Copro
Consulting, zastopstvo, trgovina d.o.o.,
Šempter, Pod Lazami 1.
Stečajna upraviteljica je Ksenja Toplikar
Zorn, univ. dipl. ek. iz Vrtojbe, Obmejna
cesta 58.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% tolarske vrednosti od vsote
prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000
SIT. Do vrednosti 10.000 SIT se sodna taksa poravna s sodnimi koleki, ki se nalepijo
na original prijave, nad navedenim zneskom,
pa so upniki dolžni sodno takso poravnati
na TRR št. 01100-1000-339014 sklic na
št. 11 42218-7110006-00001803. Prijava
terjatev in vsi dokazi morajo biti predloženi v
dveh izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
14. 11. 2003 ob 9.30 v sobi 108/I tega
sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
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Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 21. 8. 2003.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 8. 2003
St 12/03
S-100861
To sodišče je dne 21. 8. 2003 izdalo
sklep opr. št. St 12/2003, da se začne
stečajni postopek zoper dolžnika Ličen gostinstvo in trgovina Ozeljan d.o.o., Ozeljan 62a, Šempas.
Stečajna upraviteljica je Ksenja Toplikar
Zorn, univ. dipl. ek. iz Vrtojbe, Obmejna
cesta 58.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% tolarske vrednosti od vsote
prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000
SIT. Do vrednosti 10.000 SIT se sodna taksa poravna s sodnimi koleki, ki se nalepijo
na original prijave, nad navedenim zneskom,
pa so upniki dolžni sodno takso poravnati
na TRR št. 01100-1000-339014 sklic na
št. 11 42218-7110006-00001203. Prijava
terjatev in vsi dokazi morajo biti predloženi
v dveh izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
14. 11. 2003 ob 9.15 v sobi 108/I tega
sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 21. 8. 2003.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 8. 2003
St 39/2002
S-100862
To sodišče je dne 21. 8. 2003 izdalo
sklep opr. št. St 39/02, da se začne stečajni postopek zoper dolžnika Lemut Transport d.o.o., Gradišče 31/a, Ajdovščina.
Stečajna upraviteljica je Ksenja Toplikar
Zorn, univ. dipl. ek. iz Vrtojbe, Obmejna
cesta 58.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% tolarske vrednosti od vsote
prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000
SIT. Do vrednosti 10.000 SIT se sodna taksa poravna s sodnimi koleki, ki se nalepijo
na original prijave, nad navedenim zneskom,
pa so upniki dolžni sodno takso poravnati
na TRR št. 01100-1000-339014 sklic na
št. 11 42218-7110006-00003902. Prijava
terjatev in vsi dokazi morajo biti predloženi
v dveh izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
14. 11. 2003 ob 9. uri v sobi 108/I tega
sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 21. 8. 2003.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 8. 2003
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St 28/01
S-100863
To sodišče je dne 21. 8. 2003 izdalo
sklep opr. št. St 28/2001, da se začne
stečajni postopek zoper dolžnika Rusjan
Commerce, uvoz in izvoz, d.o.o., Žigoni
39, Renče.
Stečajna upraviteljica je Ksenja Toplikar
Zorn, univ. dipl. ek. iz Vrtojbe, Obmejna
cesta 58.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% tolarske vrednosti od vsote
prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000
SIT. Do vrednosti 10.000 SIT se sodna taksa poravna s sodnimi koleki, ki se nalepijo
na original prijave, nad navedenim zneskom,
pa so upniki dolžni sodno takso poravnati
na TRR št. 01100-1000-339014 sklic na
št. 11 42218-7110006-00002801. Prijava
terjatev in vsi dokazi morajo biti predloženi
v dveh izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
14. 11. 2003 ob 8.45 v sobi 108/I tega
sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 21. 8. 2003.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 8. 2003
St 19/2003
S-100944
To sodišče je na seji senata dne 20. 8.
2003 pod opr. št. St 19/2003 sprejelo naslednji sklep:
stečajni postopek nad dolžnikom Slikopleskarstvo Jože Pirh s.p., Ratež 6/b,
Brusnic, matična številka 5829458, šifra
dejavnosti 45.442, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Slikopleskarstvo Jože Pirh s.p., Ratež 6/b,
Brusnic, 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 20. 8. 2003
St. 108/2001
S-100945
Stečajnega upravitelja Ignaca Marinič se
z dne 21. 8. 2003 razreši funkcije stečajnega upravitelja v stečajni zadevi System
gradnje d.o.o. – v stečaju, Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 8. 2003

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Lukežič Franc stanujoč Beričevo 35A, 1262
Dol pri Ljubljani, preklicujem štampiljko z naslednjo
vsebino:
AVTOPREVOZNIŠTVO
FRANC LUKEŽIČ s.p. Beričevo 35A, 1262 Dol
pri Ljubljani. Ob-100853
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STTC d.d., Tržaška cesta 53, 2000 Maribor, preklicuje štampiljko, pravokotne oblike,
podolgovata, na kateri je na levi strani znak
kvadratne oblike, ob njem, spodaj, številka 16,
na desni pa je po celotni dolžini in višini z velikimi tiskanimi črkami napis: SKLADIŠČNO TRANSPORTNI IN TRGOVINSKI CENTER d.d. MARIBOR, Tržaška cesta 53. Ob-100976
Upravna enota Ljubljana, Adamič Lundrovo
nabrežje 2, Ljubljana, v skladu z določili drugega odstavka 10. člena Pravilnika o obliki in
besedilu pečatov državnih organov v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 17/90), Upravna
enota Ljubljana razglaša za neveljavne naslednje pečate:
1. mali pečat z zaporedno številko 1 in z
besedilom: REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA Sektor za upr. notr.
zadeve KRAJEVNI URAD VODICE
2. mali pečat z zaporedno številko 2 in z
besedilom: REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA Sektor za upr. notr.
zadeve KRAJEVNI URAD VODICE
3. veliki pečat z zaporedno številko 1 in z
besedilom: REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA Sektor za upr. notr.
zadeve KRAJEVNI URAD VODICE Ob-100952

Priglasitveni list
Avtoprevoznik Remec Pavel s.p., Cesta II.
grupe odredov 27/b, Ljubljana-Dobrunje, priglasitveni list, opravilna št. 16-224/94, izdan dne
25. 10. 2000. gny-128722
Butalin Božidar s. p. - avtoprevozništvo, Ob
Težki vodi 32, Novo mesto, priglasitveni list,
opravilna št. 038/2197-98, mat. št. 1091743,
izdan dne 1. 2. 1998. gnl-128789
Butalin Božidar s. p. - avtoprevozništvo, Ob
Težki vodi 32, Novo mesto, obrtno dovoljenje,
št. 059443/2619/01-48/1998, izdano dne
10. 2. 1998 pri OZS, Območna enota Novo
mesto. gno-128786
Čeranič Mladen s.p., Minke Bobnar 11, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 26-14/93,
izdan dne 7. 6. 1995, 26. 1. 1994 in 13. 10.
1993. gnt-128777
Drača Dušan, Levstikova 3/a, Rogaška Slatina, priglasitveni list, opravilna št. 0540531/1994, izdan dne 7. 12. 1994.
gne-128267
Frizerska hiša Stevo, Stevan Pavlović s.p.,
Trubarjeva 55, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 25-0806/96, mat. št. 5698658, izdan dne 22. 10. 1999. gnr-128829
Gurra, Trgovina na drobno, Abazaj Iftiman
s.p., Riharjeva 28, Ljubljana, priglasitveni list,
opravilna št. 28-2691/98, izdan dne 4. 5.
1998. gnk-128436
Jabločnik Maksimiljan, Pivkova 12/a, Ptuj,
odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št.
060467/2202/01-52/1998, izdana dne 1. 4.
1998 pri OZS. gnb-128720
Klemen Alenka, Cesta v Debro 14, Laško,
priglasitveni list, opravilna št. 20-0259/94,
ERO 5557120, izdan dne 17. 10. 1994 pri
DURS DU Celje. gnd-128422
Klemen Alenka, Cesta v Debro 14, Laško,
priglasitveni list, opravilna št. 20-0259/94,
ERO 5557120, izdan dne 22. 11. 1994 pri
DURS DU Celje. gnc-128423
Klemen Alenka, Cesta v Debro 14, Laško,
priglasitveni list, opravilna št. 20-0259/94,
ERO 5557120, izdan dne 31. 3. 1999 pri
DURS DU Celje. gnw-128424
Kopušar Ivan, Apače 86, Lovrenc na Dravskem
polju,
obrtno
dovoljenje,
št.
045207/0124/00-52/1995 - reprezentativno
obrtno dovoljenje, izdano dne 6. 3. 1995.
gnr-128529
Korpar Albina, Tržec 27/a, Videm pri Ptuju,
odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št.

045408/0386/00-52/1995, izdana dne 6.
3. 1995 pri OZS. gni-128413
Oblak Bojan s.p., Maistrova 10, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 25-0009/94, izdan dne 29. 5. 2000. gnu-128526
Vasiljević Nedeljko, Žlebej 17, Novo mesto,
priglasitveni list, opravilna št. 038-2700-01, izdan dne 16. 11. 2001. gnq-128230

Potne listine
Bajželj Igor, Poljanska cesta 66/b, Ljubljana, potni list, št. P735938. gng-128265
Barišič Ivo, Ozeljan 95, Šempeter pri Gorici, potni list, št. P 96315. gno-128307
Barl Vlasta, Dogoška 77, Maribor, potni list,
št. P00996677. gnm-128259
Berisha Age, Slovenska ulica 16, Maribor,
potni list, št. P00624227. gne-128367
Blažič Matija, Krožna cesta 27, Koper - Capodistria, potni list, št. P00081460.
gne-128467
Blažič Mojca, Krožna cesta 27, Koper Capodistria, potni list, št. P00081435.
gnd-128468
Blažič Urška, Krožna cesta 27, Koper - Capodistria, potni list, št. P00081432.
gnf-128466
Budisavljević Miloš, Gmajna 50, Notranje
Gorice, potni list, št. P00306448. gnx-128573
Černe Alojzija, Zadobrovška 18/a, Ljubljana-Polje, potni list, št. P00126331. gnj-128312
Černe Marijan, Zadobrovška 18/a, Ljubljana-Polje, potni list, št. P00691551.
gnh-128314
Dular Tomislav, Veliki kamen 18, Koprivnica, potni list, št. P00318073. gni-128563
Đurović Justina, Clevelandska 17/a, Ljubljana, potni list, št. P00252365. gnb-128745
Ganiu Ramiz, Škalska cesta 9, Slovenske
Konjice, potni list, št. P00623403.
gne-128567
Ilič Branko, Košnica pri Celju 51/l, Celje,
potni list, št. P00622219. gnf-128816
Iršič Aleš, Hrenova 25, Maribor, potni list,
št. P00270901. gnl-128485
Klobučar Urška, Veliki Nerajec 15, Dragatuš, potni list, št. P00499852. gnc-128569
Kofol Rudenko, Cesta na Markovec 1/c,
Koper - Capodistria, potni list, št. P00871066.
gnh-128464
Kovačič Klemen, Zasip, Sebenje 84, Bled,
potni list, št. P00737754, izdala UE Radovljica. gnh-128814
Kramer Andrej, Na zelenici 9, Celje, potni
list, št. P 365698. gnv-128325
Kristančič Aleš, Ceglo 18, Dobrovo v Brdih,
maloobmejno prepustnico, št. AI 30735.
gnu-128301
Kristančič Vesna, Ceglo 18, Dobrovo v Brdih,
maloobmejno prepustnico, št. AI000111485, izdala UE Nova Gorica. gng-128790
Krušič Gašper, Pod hrasti 11, Ljubljana, potni list, št. P00768930. g nb-128320
Kurtović Maja, Cuber 7, Ljutomer, potni list,
št. P00091064, izdala UE Ljutomer. gne-128792
Mavrič Anton, Šlovrenc 9, Dobrovo v Brdih,
maloobmejno prepustnico, št. AI 65340.
gno-128557
Miklavčič David, Bilečanska 4, Ljubljana,
potni list, št. P00358748. gnz-129021
Milinković Dajana, Proletarska 23, Kidričevo, potni list, št. P00253368, izdala UE Ptuj.
gno-128457
Musić Sabina, Novakova 11, Mengeš, potni
list, št. P00263949. gnd-128618
Novak Špela, Brestova ulica 31, Cerknica,
potni list, št. P00709390. gnb-128420
Pegan Danilo, Kajuhova 13, Portorož - Portorose, maloobmejno prepustnico, št. AI
145447, izdala UE Piran. gnx-128448
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Pesek Albinca, Vrečarjeva 15, Škofljica, potni list, št. P00337020. gnv-128875
Popović Mitja, Belokranjska 17, Ljubljana,
potni list, št. P00295268. gnm-128484
Primožič Jana, Ulica Molniške čete 15, Ljubljana, potni list, št. P00771255. gnl-128835
Radešić Ana, Kidričeva 27, Koper - Capodistria, potni list, št. P00905852. gnn-128558
Raduha Silvia, Čentiba 416, Lendava - Lendva, potni list, št. P00050837. gnb-128645
Selič Lucija, Krmčeva 8, Ljubljana-Polje, potni list, št. P00102930. gnv-128425
Sirnik Marija, Draveljska 28, Ljubljana, potni list, št. P00570069. gnw-128574
Šuligoj Tadej, Milojke Štukelj 8, Solkan, potni list, št. P000390647, izdala UE Nova Gorica. gny-128447
Tabaković Asim, Ig 47, Ig, potni list, št.
P00707284. gnq-128305
Veit Tadeja, Dravska pot 12, Miklavž na Dravskem polju, potni list, št. P00857341.
gnz-128571

Osebne izkaznice
Arnuš Ludvik, Žabjak 42, Ptuj, osebno izkaznico, št. 780398. gnl-128610
Auer Andreja, Gosposvetska 32, Maribor,
osebno izkaznico, št. 85349. gnr-128754
Avsenak Ogorevc Matej, Ulica 15. aprila 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1254621.
gns-128878
Babnik Anica, Fužinska cesta 19, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 511219. gnf-128841
Bajuk Anton, Radovica 68, Metlika, osebno
izkaznico, št. 377119. gnj-128462
Barl Vlasta, Dogoška 77, Maribor, osebno
izkaznico, št. 1479466. gnn-128258
Baštjančič Kazimir, Železničarska pot 3,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 618492.
gnv-128275
Bečaj Irena, Dolenja Brezovica 12, Preserje,
osebno
izkaznico,
št.
334425.
gnd-128843
Bitenc Drago, Gradišče 16, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 778013. gng-128440
Bračko Rupert, Mihe Zidanška 15/b, Limbuš, osebno izkaznico, št. 710033.
gng-128515
Bračko Violanta, Rosinova ulica 5, Maribor,
osebno izkaznico, št. 413257. gnf-128641
Brezavšček Marko, Toma Brejca 16, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 1440284.
gnn-128308
Brezic Ernest Danijel, Gerbičeva 21, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 228770.
gnm-128759
Brežnik Amalija, Rožni vrh 21, Šmartno v
Rožni dolini, osebno izkaznico, št. 529523.
gnh-128514
Burnik Edvard, Kranjska cesta 12, Šenčur,
osebno izkaznico, št. 60486. gnw-128299
Cafuta Damijan, Majski vrh 47, Videm pri
Ptuju, osebno izkaznico, št. 744055.
gnk-128586
Cencič Brumat Martina, Lemutova 21, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 350536.
gnl-128310
Centa Andraž, Mala Slevica 24, Velike Lašče, osebno izkaznico, št. 1414521.
gnr-128429
Cerar Primož, Pelechova cesta 24/a, Radomlje, osebno izkaznico, št. 381971.
gnf-128241
Cerjak Aleksander, Ločica ob Savinji 85,
Polzela, osebno izkaznico, št. 1582736.
gnd-128493
Cerkvenič Vlado, Prade X/6, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 1332061.
gnq-128455
Cizej Tjaša, Gomilsko 16, Gomilsko, osebno izkaznico, št. 1296415. gnh-128364

Št.

Čavić Milan, Trg prekomorskih brigad 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 281647.
gnt-128427
Čekić Mirvet, Vikrče 30, Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št. 233284.
gns-128853
Čermelj Ervin, Vrtovce 18, Branik, osebno
izkaznico, št. 1223339. gnw-128449
Černe Jasminka, Senožeti 94, Dol pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 314146.
gnk-128336
Čop Karmen, Levčeva ulica 13/b, Mengeš,
osebno izkaznico, št. 932158. gnb-128870
Demirović Zilhada, Volčja Draga 103, Volčja Draga, osebno izkaznico, št. 1455790.
gnm-128459
Denžič Terezija, Žolgerjeva 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1282323. gnj-128437
Dolenc Branko, Lovrenc na Dr. polju 122/e,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 1182173.
gno-128807
Doljak Ivana, Smrečnikova 34, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št.
123548.
gnw-128599
Drolc Marica, Rozmanova 3, Kamnik, osebno izkaznico, št. 231122. gnb-128570
Džafić Mina, Matjaževa ulica 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 119417. gnz-128446
Đogić Elvis, Šalek 81, Velenje, osebno izkaznico, št. 1325454. gnx-128498
Fabiani Maruška, Tomažičeva 38, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 130807. gni-128263
Fajfar Mateja, Partizanska cesta 45, Škofja
Loka, osebno izkaznici, št. 870900. gny128947
Fajs Matjaž, Tržaška 11, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 1032775. gnl-128635
Felicijan Alojzija, Goriška 55, Velenje, osebno izkaznico, št. 608034. gnt-128752
Felicijan Robi, Vinska gora 12, Velenje, osebno izkaznico, št. 1520051. gnr-128604
Ferjančič Marija, Planina 73, Ajdovščina,
osebno izkaznico, št. 623686. gnm-128559
Florijančič Uroš, Gotovlje 193, Žalec, osebno izkaznico, št. 221218. gny-128472
Francesconi David, Kmečka 11, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 782381.
gnr-128804
Fras Damjan, Orehovski Vrh 37, Gornja Radgona, osebno izkaznico, št. 892419.
gns-128453
Godler Darja, Buče 37, Buče, osebno izkaznico, št. 251085. gnf-128516
Gradišnik Franc, Ulica bratov Vošnjakov 22,
Celje, osebno izkaznico, št. 1635610.
gnv-128750
Grenc Alenka, Zgornje Pirniče 5/g, Medvode, osebno izkaznico, št. 854775.
gnh-128289
Gros Jurček, Celjska cesta 15, Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št. 199401.
gnv-128450
Habulin Danilo, Ljubljanska 94/b, Maribor,
osebno izkaznico, št. 965439. gny-128822
Halas Majda, Otroška ulica 7, Črenšovci,
osebno izkaznico, št. 736432. gnp-128506
Horvat Marko, Jugovska ulica 25, Odranci,
osebno izkaznico, št. 414963. gnb-128620
Hribar Jožef Nikolaj, Ponova vas 7/b, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 527103.
gng-128765
Ivkovič Etelka, Bela 15 , Pušča, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 338588.
gne-128592
Jaksetič Peter, Bač 74, Knežak, osebno
izkaznico, št. 1567813. gnb-128370
Jakšić Sandra, Vogelna ulica 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 267969. gnl-128435
Janc Alojz, Cesta Kozjanskega odreda 22,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 950554.
gnm-128509
Janc Flora, Cesta Kozjanskega odreda 22,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 1175364.
gnp-128510
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Jekler Sandra, Hrušica 57, Hrušica, osebno izkaznico, št. 966256. gnn-128583
Jernejčič Jolanda, Mlakarjeva 18, Kranj,
osebno izkaznico, št. 1097999. gnz-128371
Juračić Andrej, Ul. svobode 42, Miklavž na
Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
393323. gnv-128600
Kadiš Dimitrij, Vič 11, Dravograd, osebno
izkaznico, št. 1242557. gnq-128755
Kajta Aleksander, Mariborska cesta 76/a,
Celje, osebno izkaznico, št. 334913.
gnp-128831
Kaker Anton, Zgornji Tuhinj 51, Laze v Tuhinju, osebno izkaznico, št. 116522.
gny-128322
Kalar Andrej, Tržaška 2, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 328330. gns-128553
Keber Tomaž, Studenec 17, Ljubljana-Polje,
osebno
izkaznico,
št.
707279.
gns-128278
Kerš Zdenka, Lahova 4, Šentjur, osebno
izkaznico, št. 237162. gns-128328
Kerš Žan, Lahova 4, Šentjur, osebno izkaznico, št. 1498496. gnq-128330
Kindlhofer Jožefa Marija, Petrovče 163, Petrovče, osebno izkaznico, št. 1434526.
gnk-128636
Klabjan Kostja, Osp 89, Črni Kal, osebno
izkaznico, št. 751259. gnc-128594
Klanšek Niko, Levstikova 16, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1103994. gnz-128871
Klemenčič Aleš, Celovška cesta 172, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1147403.
gnl-128360
Klemenčič Ivan, Grabrovec 42, Metlika,
osebno izkaznico, št. 23554. gnp-128806
Klemenčič Martin, Krška vas 4/e, Krška
vas, osebno izkaznico, št. 622021.
gnd-128643
Kobal Špela, Vino 49, Škofljica, osebno
izkaznico, št. 285875. gnr-128379
Kokotec Lijana, Višnja vas 11/c, Vojnik,
osebno izkaznico, št. 1101384. gne-128617
Kolenc Brigita, Rodetova 8, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 707277. gnb-128345
Kolenc Jana, Cesta Andreja Bitenca 167,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 639518.
gno-128282
Korent Brigita, Čmrlja 20, Trnovska vas,
osebno izkaznico, št. 363667. gnp-128606
Korošak Branko, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1367228.
gnm-128784
Kosi Aljoša, Milčinskega 14, Maribor, osebno izkaznico, št. 99968. gnc-128519
Košnik Matjaž, Brengova 76, Cerkvenjak,
osebno izkaznico, št. 248269. gnt-128302
Kotnik Marko, Janževski vrh 27, Radlje ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 720139.
gny-128847
Kovač Herman, Tržaška cesta 527, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 227005. gni-128713
Kozjek Nevenka, Cesta Staneta Žagarja 9,
Kranj, osebno izkaznico, št. 828138.
gno-128757
Koželj Kristijan, Zlateče 21, Nova Cerkev,
osebno izkaznico, št. 1633668. gnx-128823
Krašovec Nataša, Ulica bratov Židan 28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 373838.
gng-128740
Krečič Damjana, Partizanska ulica 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 388862.
gnq-128780
Kremžar Dragica, Brodarjev trg 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1417562.
gnf-128741
Krnel Manca, Kuzmičeva 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1401794. gnp-128656
Kuhar Andreja, Kupšinci 3/a, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 173552. gnl-128785
Kuhar Luka, Kupšinci 3/a, Murska Sobota,
osebno izkaznico, št. 1258722. gnj-128787
Lamovec Blaž, Malija 99, Izola - Isola, osebno izkaznico, št. 1264311. gng-128465
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Lampič Boštjan, Savska 47/b, Domžale,
osebno izkaznico, št. 303509. gnz-128271
Lapanja Danijel, Pečine 20, Slap ob Idrijci,
osebno izkaznico, št. 530898. gnx-128298
Lavrič Klemen, Na jasi 21/a, Tržič, osebno
izkaznico, št. 184965. gnq-128505
Leber Viljem, Škedenj 13, Loče pri Poljčanah, osebno izkaznico, št. 1476362.
gnk-128511
Legat Francka, Primožičeva ulica 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1117708.
gnp-128431
Lenič Katarina, Hudovernikova 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 597221. gny-128372
Lepin Nevenka, Cankarjeva cesta 16, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1240338.
gnk-128861
Lesnika Ljudmila, Breg pri Polzeli 32, Polzela, osebno izkaznico, št. 317600.
gno-128257
Levstik Andreja, Tesarska 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1265481. gnw-128649
Loboda Daniel, Cesta v staje 86, Ljubljana
Šmartno, osebno izkaznico, št. 438908.
gno-128582
Lugariček Franjo, Cesta na Ostrožno 12,
Celje, osebno izkaznico, št. 261404.
gnu-128601
Lunder Tone, Črnomaljska 15, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 1014869. gnw-128499
Majer Edvard, Borštnikova 3, Maribor, osebno izkaznico, št. 1415658. gns-128628
Marguč Majda, Sp. Laže 2, Loče pri Poljčanah, osebno izkaznico, št. 2808. gnx-128473
Marolt Boštjan, Tržaška 69, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 291513. gnl-128710
Mažič Matej, Škofja vas 50/a, Škofja vas,
osebno izkaznico, št. 1549167. gnz-128321
Mertuk Boris, Gerečja vas 81, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 1462986. gni-128588
Metličar Mirko, Laporje 76, Laporje, osebno izkaznico, št. 223825. gni-128313
Miklavčič David, Bilečanska 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 31825. gny-129022
Milan Stude Ivan, Kapucinski trg 21, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 1437208.
gnc-128844
Milinković Dajana, Proletarska 23, Kidričevo, osebno izkaznico, št. 1494676. gnr-128504
Mirt Tjaša, Cesta Kozjanskega odreda 6,
Štore, osebno izkaznico, št. 915656.
gno-128332
Mlakar Marjan, Novo naselje 14, LjubljanaDobrunje, osebno izkaznico, št. 1591775.
gnm-128709
Močnik Štefan, Ambrož pod Krvavcem 1,
Cerklje na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
746701. gnu-128826
Moretti Marko, Ježa 56, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 269011. gnz-128496
Murkovič Franc, Krčevinska ulica 101/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 546333.
gnq-128830
Nahtigal Iris, Tovarniška pot 9, Šoštanj, osebno izkaznico, št. 1696197. gnj-128812
Nahtigal Melani, Tovarniška pot 9, Šoštanj,
osebno izkaznico, št. 1459276. gni-128813
Nemanič Ljubica, Podutiška 91, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 981319. gnd-128443
Nginja Rangichi, Šarhova ulica 34, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 236498. gnu-128326
Nikl Danica, Sladki vrh 8, Sladki Vrh, osebno izkaznico, št. 1549825. m-951
Nišandžić Ranko, Kajuhova ulica 6, Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št. 1045909.
gns-128503
Novaković Gregor, Onek 7, Kočevje, osebno izkaznico, št. 511562. gnz-128471
Oberč Andrej, Trnovski pristan 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1640387.
gnu-128776
Oberč Cvetka, Trnovski pristan 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1436769.
gnv-128775
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Osolnik Smiljan, Medvedova 23, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 1556755. gnb-128820
Papić Ivan, Orešje 20/a, Bizeljsko, osebno
izkaznico, št. 52680. gnc-128644
Pašić Polona, Terčeva 53, Maribor, osebno
izkaznico, št. 967364. gnm-128609
Pejković Niko, Srednje Gameljne 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 521237. gnj-128837
Pergar Janez, Slomškova ulica 35, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 773008.
gnu-128551
Perič Pero, Prisoje 8, Koper - Capodistria,
osebno izkaznico, št. 226893. gng-128340
Petrič Magda, Cesta v kostanj 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 100505. gnp-128581
Pintar Marija, Rožna dolina, Cesta VI/5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 579697.
gnv-128375
Pirc Milan, Dunajska 101, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1494973. gnj-128737
Pirš Zdravko, Opekarniška ulica 1, Radomlje, osebno izkaznico, št. 1065037.
gnr-128704
Pivk Špela, Beblerjev trg 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 592190. gne-128867
Plevnik Antonija, Kajuhova 7, Celje, osebno izkaznico, št. 50605. gnz-128346
Plut Frančiška, Gotska 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 28522. gnd-128418
Podlinšek Tomaž, Povšetova ulica 88/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1113652.
gnc-128294
Podlogar Branko, Šmartinska 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1609173. gnm-128834
Pogačnik Gregor, Zlato polje 12, Kranj, osebno izkaznico, št. 91182. gnj-128637
Poljšak Frančiška Rada, Reboljeva 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1523126.
gns-128728
Pregelj Marija Doroteja, Cankarjev drevored 16/a, Izola - Isola, osebno izkaznico, št.
756406. gnp-128306
Prezelj Gregor, Goriška 34, Cerkno, osebno izkaznico, št. 1186168. gnc-128344
Prislan Silva, Radmirje 4, Ljubno ob Savinji,
osebno izkaznico, št. 949722. gnt-128327
Pušnik Branko, Brezno 2, Podvelka, osebno izkaznico, št. 815106. gni-128513
Pušnik Darja, Brezno 2, Podvelka, osebno
izkaznico, št. 1059505. gnj-128512
Ratoša Lilia, F. Bidovca 5, Izola - Isola, osebno izkaznico, št. 1455247. gnf-128591
Rauch Robert, Janeza Puharja 3, Kranj,
osebno izkaznico, št. 362094. gny-128622
Ravnik Franc, Vandotova 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1073368. gnt-128877
Renko Pavla, Tržišče 7, Tržišče, osebno
izkaznico, št. 783820. gnz-128646
Repe Anže, Zg. Gorje 69, Zgornje Gorje,
osebno izkaznico, št. 23041. gnu-128451
Ribnikar Franc, Srednja vas, Goriče 10, Golnik, osebno izkaznico, št. 150036.
gni-128338
Ropoša Nuša, Matjaševci 30, Kuzma, osebno izkaznico, št. 1211396. gnk-128561
Rupnik Jože, Voklo 80, Šenčur, osebno
izkaznico, št. 126217. gnv-128825
Senčar Maša, Medno 29, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št. 1551421.
gnh-128589
Skerlovnik Dragutin, Na rebri 10, Celje, osebno izkaznico, št. 279678. gnw-128474
Smerdu Katja, Strunjan 131, Portorož - Portorose, osebno izkaznico, št. 160222.
gng-128315
Smolnikar Branko, Tomšičeva ulica 15, Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št. 503616.
gnr-128454
Stanković Zoran, Hotedrščica 77, Hotedršica, osebno izkaznico, št. 1625341.
gnb-128270
Stipančević Gregor, Zalarjeva cesta 52/a,
Borovnica, osebno izkaznico, št. 356789.
gnm-128859

Strahovnik Petra, Dobriša vas 50/a, Petrovče, osebno izkaznico, št. 389862.
gnu-128476
Sušec Rafaela, Ivice Pirjevčeve 33, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1311329.
gnd-128818
Šalej Jure, Celovška cesta 143, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1369246. gnr-128729
Škrlj Alda, Volaričeva 5/b, Postojna, osebno izkaznico, št. 647122. gng-128590
Šmit Saša, Gomilsko 16, Gomilsko, osebno izkaznico, št. 1300533. gnx-128348
Šolman Dušan, Vrh 6, Šmarje pri Jelšah,
osebno izkaznico, št. 919689. gnn-128758
Šorn Robert, Polje pri Vodicah 4, Vodice,
osebno izkaznico, št. 694352. gnj-128862
Šparl Janja, Dolenjskega odreda 45, Ivančna Gorica, osebno izkaznico, št. 60792.
gnm-128534
Špenko Danilo, Na Dole 18, Vodice, osebno izkaznico, št. 1626860. gnt-128452
Štefančič Bojanka, Tugomerjeva 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
183476.
gnh-128264
Štulac Zdenko, Pod gozdom 2/6, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 449078.
gnn-128658
Talić Mirzet, Kolajbova ulica 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1539690. gny-128772
Težak Dušan, Krčevina pri Vurbergu 170,
Spodnji Duplek, osebno izkaznico, št. 303084.
gnj-128612
Tirić Damjan, Kasaze 87, Petrovče, osebno izkaznico, št. 1684625. gnl-128260
Travnikar Ivan, Žihovo selo 10, Otočec, osebno izkaznico, št. 220084. gnw-128603
Trček Ivan, Bevke 139, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 1368429. gnc-128769
Trilar Matej, Groharjeva ulica 11, Maribor,
osebno izkaznico, št. 948285. gnu-128701
Trstenjak Tanja, Krapje 9, Veržej, osebno
izkaznico, št. 603842. gnk-128461
Uranič Teodor, Ribnik 28, Kisovec, osebno
izkaznico, št. 225729. gnt-128502
Uršič Patrik, Soška ulica 9, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 1359982. gnx-128273
Vahčič Maja, Blejska Dobrava 53, Blejska
Dobrava, osebno izkaznico, št. 358597.
gnt-128477
Velikajne Mihael, Pečnik 6, Spodnja Idrija,
osebno izkaznico, št. 852884. gnc-128369
Videnič Anja, Dolomitska 26, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1374895. gnw-128824
Vidergar Ambrož, Čeplje 7, Lukovica, osebno izkaznico, št. 1407879. gny-128522
Vidergar Domen, Čeplje 7, Lukovica, osebno izkaznico, št. 1407885. gnz-128521
Vidergar Miha, Čeplje 7, Lukovica, osebno
izkaznico, št. 1407898. gnb-128520
Vidergar Nataša, Čeplje 7, Lukovica, osebno izkaznico, št. 1407867. gnx-128523
Vidovič Andrej, Sredma 128, Bresternica,
osebno izkaznico, št. 851225. gnb-128495
Vrtačnik Urban, Trg svobode 32, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 1378363. gnu-128501
Zlatković Mirica, Kolodvorska 2, Ormož,
osebno izkaznico, št. 338870. gnz-128596
Zonta Simon, Štorje 26/c, Sežana, osebno
izkaznico, št. 1259197. gnd-128568
Zorman Andreja, Zgornji Brnik 43, Cerklje
na Gorenjskem, osebno izkaznico, št. 871052.
gny-128297
Zupanc Nace, Kaplja vas 42, Prebold, osebno izkaznico, št. 591963. gnj-128566
Zurc Janja Marija, Ragovska 6, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 1110886.
gnx-128598
Žakelj Burke Ana, Mlinska pot 19, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1124581.
gnc-128319
Železnik Franc, Sušnikova ulica 16, Muta,
osebno izkaznico, št. 1131486. gnc-128494
Želko Vida, Brodarjev trg 15, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1494880. gnp-128481
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Žilavec Marija, Iljaševci 12, Križevci pri Ljutomeru, osebno izkaznico, št. 1417709.
gnz-128296
Žitko Simon, Selce 72, Pivka, osebno izkaznico, št. 186323. gnr-128479
Žitnik Emilija, Mašera Spasičeva 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1506903.
gnt-128277
Živanović Ilija, Vrstna ulica 51, Notranje Gorice, osebno izkaznico, št. 127020.
gnh-128864
Živko Anja, Cesta VII/4, Velenje, osebno
izkaznico, št. 1612732. gnx-128748
Žurman Jaka, Ul. Borisa Kalina 56, Solkan,
osebno izkaznico, št. 190049. gnk-128311

Vozniška dovoljenja
Ajdič Miran, Skoke, Uskoška 76, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 001740375, izdala UE Maribor.
gnf-128491
Andolšek Tomaž, Pod rebrom 24, Bohinjska
Bistrica, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 83/2003. gnt-128227
Ažman Miloš, Riklijeva 11, Bled, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 75/2003. gnk-128390
Bastar Sonja, Krištofova ulica 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 886023,
reg. št. 69415, izdala UE Ljubljana.
gns-128653
Belofastov Igor, Partizanska cesta 37, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1460734, reg. št. 53481, izdala UE Kranj.
gnk-128261
Benko Slavko, Domajinci 16/a, Cankova,
vozniško dovoljenje, št. 16520. gnp-128381
Bistrović Darko, Cesta v Zeleni log 26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1760337, reg. št. 213451, izdala UE Ljubljana. gng-128290
Bitenc Drago, Gradišče 16, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BFGH, št.
9910, izdala UE Vrhnika. gnh-128439
Bjelošević Snežana, Zalog 19, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 36893,
izdala UE Novo mesto. gnn-128858
Bohinc Furlan Nina, Hacetova ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1525946, reg. št. 212562, izdala UE Ljubljana. gnc-128419
Bolte Miloš, Peske 10, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 001299720, reg.
št. 183184, izdala UE Ljubljana. gny-128272
Borišek Andreja, Ulica Prvoborcev 11, Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 684747. gnw-128549
Branc Jana, Naselje pod hribom 8, Gozd
Martuljek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1176381, izdala UE Jesenice. gni-128388
Bratuš Erik, Hotedršica 77, Hotedršica, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH, št.
8321, izdala UE Logatec. gnx-128873
Bregar Tanja, Stehanja vas 14, Veliki Gaber, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001257975, reg. št. 10081, izdala UE Trebnje. gns-128303
Bručan Marko, Ulica bratov Učakar 108,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1611439, reg. št. 171468, izdala UE Ljubljana. gnv-128700
Bukovnik Matej, Gradiška 97, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001360331, reg. št. 12750, izdala UE Pesnica. m-970
Cepak Bojan, Cepki 21/a, Dekani, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 1319721,
reg. št. 42262. gnj-128562
Curk Milan, Cesta oktobrskih žrtev 43/a,
Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 42259, izdala UE Novo mesto. gnx-128798

Št.

Čamernik Nataša, Posavskega ulica 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 17014800, reg. št. 11205, izdala
UE Vrhnika. gnr-128654
Čampa Boštjan, Spodnje Gamelje 103, Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1715464, reg. št. 143619, izdala
UE Ljubljana. gnw-128874
Čavić Milan, Trg prekomorskih brigad 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1820293, reg. št. 15849,
izdala UE Ljubljana. gnu-128426
Čeranič Andraž, Ulica Minke Bobnar 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1869697, reg. št. 237758,
izdala UE Ljubljana. gns-128782
Čop Karmen, Levčeva ulica 13/b, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH,
št. S 001748876, reg. št. 39293, izdala UE
Domžale. gnc-128869
Čosić Goran, Dvorski trg 3, Preddvor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 638852, reg.
št. 43579, izdala UE Kranj. gnz-128796
Čotar Sara, Tureli 47, Renče, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 43368, izdala UE Nova
Gorica. gny-128247
Dolenc Branko, Lovrenc na Dravskem polju
122/e, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 465423, reg. št. 10514, izdala UE Ptuj.
gnd-128793
Drobne Anton, Laziše 33, Rimske Toplice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 816849.
gnu-128751
Dular Tomislav, Veliki kamen 18, Koprivnica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 14951.
gnh-128564
Dvoršak Mladen, Pekel 23/a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1444330, reg. št. 94046, izdala UE Maribor.
gno-128607
Džafić Mina, Matjaževa ulica 15, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 139321,
izdala UE Ljubljana. gnb-128445
Eržen Milan, Vrh pri Trebelnem 1, Trebelno,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 991760,
reg. št. 4489, izdala UE Trebnje. gnz-128721
Frelih Milena, Dolenčeva ul. 1, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1603654, reg.
št. 1205, izdala UE Kranj. gny-128797
Gorenšek Konrad, Janeče 28, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 8728, izdala UE Ravne na Koroškem.
gns-128253
Goručan Marijan, Kraigherjeva ulica 6, Celje, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 81/2003. gnw-128699
Grenc Alenka, Zgornje Pirniče 5/g, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
263574, reg. št. 140763, izdala UE Ljubljana.
gni-128288
Harc Slavko, Ruška cesta 11, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BCGH,
št. S 001644568, reg. št. 123758, izdala UE
Maribor. gnq-128605
Hauptman Petra, Belovo 4/e, Laško, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1576594.
gni-128638
Hedžet Emil, Pod gabri 3, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 18758.
gng-128640
Hrvatin Simon, Elerji 1, Škofije, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1394078, reg. št.
352068. gnh-128714
Jaksić Almir, Brilejeva ulica 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 690195,
reg. št. 196003, izdala UE Ljubljana.
gnq-128730
Jakšić Sandra, Vogelna ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1588828,
reg. št. 249419, izdala UE Ljubljana.
gnm-128434
Jarm Gobec Saša, Perovo 2/b, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4608, izdala UE Kamnik. gnf-128441
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Jašić Zlatko, Zaloška cesta 15, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1328758, reg. št. 213256, izdala UE Ljubljana. gne-128846
Jeglič Anja, Novi trg 32/a, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 001575056,
reg. št. 23541, izdala UE Kamnik. gno-128507
Jeglič Luka, Martinova ulica 33, Ljubljana,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 70/2003. gnx-128323
Jurjevec Martina, Vir, Bukovčeva 26, Domžale, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 81/2003. gnv-128250
Jurjevič Andrej, Ig 310, Ig, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1049876, reg. št.
208223, izdala UE Ljubljana. gnc-128819
Jurlin Helena, Malečnik, Metava 26, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
11194, reg. št. 6772, izdala UE Piran.
gnv-128500
Jursinovič Ferda, Kvedrova 12, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, št. SI 32707,
reg. št. 23830. gnu-128251
Karlovčec Vida, Florjan 185, Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 744339, reg.
št. 10362, izdala UE Velenje. gnf-128595
Katić Sandra, Prvomajska ulica 4, Litija, vozniško dovoljenje, št. S 1322635, izdala UE
Litija. gnj-128387
Kavčič Martin, Lipa 13/a, Kostanjevica na
Krasu, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
47207, izdala UE Nova Gorica. gnk-128386
Kavčič Robert, Orehovlje 71/a, Miren, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 11704, izdala
UE Nova gorica. gnb-128470
Keber Tomaž, Studenec 17, Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
1794509, reg. št. 58012, izdala UE Ljubljana.
gnr-128279
Kesten Sanela, Kraška 20, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10623, izdala
UE Izola. gnh-128539
Klarič Maja, Nova sela 22, Vas, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 13751, izdala UE Kočevje. gnn-128383
Klemenčič Aleš, Celovška cesta 172, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1593173, reg. št. 253681, izdala UE Ljubljana. gnm-128359
Kolenc Jana, Cesta Andreja Bitenca 167,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1051159, reg. št. 149153, izdala UE Ljubljana. gnp-128281
Kolšek Albertina, Ob Koprivnici 63, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1620182,
reg. št. 1032. gnp-128256
Korošak Branko, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1871555, reg. št. 123997, izdala
UE Ljubljana. gnn-128783
Kozjek Nevenka, C. Staneta Žagarja 9, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
808742, reg. št. 24355, izdala UE Kranj.
gnc-128244
Kozole Terezija, Rožno 54, Blanca, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4419.
gng-128565
Koželj Žiga, Kogojeva ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1460078, reg.
št. 242699, izdala UE Ljubljana. gni-128763
Kralj Anton, Kresniške polje 16, Kresnice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 647899,
izdala UE Litija. gny-128497
Krečič Damjana, Partizanska ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1797100, reg. št. 96230, izdala
UE Ljubljana. gnr-128779
Kristančič Aleš, Ceglo 18, Dobrovo v Brdih,
vozniško dovoljenje, kat. ABF, št. 24434, izdala UE Nova Gorica. gnd-128243
Kurić Gorazd, Poljanska cesta 66/b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1103783, reg. št. 212974, izdala UE Ljubljana. gnp-128856
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Kurtovič Maja, Cuber 7, Ljutomer, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1260745, reg. št.
11912, izdala UE Ljutomer. gns-128803
Kutnjak Tibor, Kranjčeva ulica 3, Lendava Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15691, izdala UE Lendava. gnp-128756
Kužina Simon, Goriška 6, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 38174. gnl-128810
Kvar Matej, Sadjarska ulica 25/b, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
001290211, reg. št. 71192, duplikat 1
01101998, izdala UE Maribor. gnf-128266
Legat Francka, Primožičeva ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 91655,
reg. št. 66436, izdala UE Ljubljana. gnq-128430
Logar Matej, Roševa 7, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1081879, izdala UE
Žalec. gnw-128524
Lovšin Mojca, Goriča vas 29, Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7964, izdala
UE Ribnica. gno-128857
Lučić Slavko, Cesta 1. maja 26/b, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
605840, izdala UE Jesenice. gnv-128800
Lugariček Franjo, Cesta na Ostrožno 12,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
36285. gnt-128602
Lulić Đulse, Arze 8, Piran - Pirano, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. SI 54153, reg. št.
9835, izdala UE Piran. gne-128742
Magajne Alenka, Borisa Kalina 77, Solkan,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 34500, izdala UE Nova Gorica. gns-128378
Magyar Vika, Vinji vrh 251, Škocjan, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 31109, izdala UE
Novo mesto. gnn-128533
Majer Edvard, Borštnikova 3, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1443941, reg.
št. 118445, izdala UE Maribor. gnr-128629
Marič Anuša, Ojstro 3/a, Trbovlje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 11957, izdala UE Trbovlje. gnj-128287
Marinković Petar, Solinska pot 10, Portorož
- Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 46513, reg. št. 12879, izdala UE Piran.
gnl-128535
Markoja Leon, Lipa 148, Beltinci, vozniško
dovoljenje, št. 38318. gnh-128389
Marolt Boštjan, Tržaška cesta 69, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1610572,
reg. št. 253461, izdala UE Ljubljana. gni-128738
Matejčić Katarina, Omersova ulica 48, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1364161, reg. št. 225918, izdala UE Ljubljana. gnq-128555
Mavhar Branka, Nova Cerkev 125, Nova
Cerkev, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
180329, reg. št. 36251. gns-128753
Mavrič Matjaž, Mala Hubajnica 3, Studenec, vozniško dovoljenje, št. S 1669713, reg.
št. 9740. gnc-128619
Merlak Žiga, Novi svet 28, Hotedršica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 7195, izdala
UE Logatec. gnf-128866
Mihalič Vesna, Čopova ulica 23, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 49082.
gnz-128421
Miklavc Luka, Bočna 29, Gornji grad, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 11330, izdala UE
Mozirje. gnq-128355
Miklavčič David, Bilečanska 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1487480,
reg. št. 243892, izdala UE Ljubljana. gnu129026
Močnik Danijel, Slaptinci 26/a, Sveti Jurij ob
Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
14663, izdala UE Gornja Radgona. gne-128817
Močnik Štefan, Ambrož pod Krvavcem 1,
Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje,
kat. BCEFGH, št. S 1720801, reg. št. 45198,
izdala UE Kranj. gng-128815
Moge Karmen, Janževa gora 36, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 001808132,
reg. št. 8366. m-956
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Mulec Edvard, Streliška 71, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 305098, reg.
št. 49868, izdala UE Maribor. gnm-128334
Murkovič Franc, Krčevinska ulica 101/a,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 909567, reg. št. 36372, izdala UE Maribor.
gnt-128827
Nginja Rangichi, Šarhova ulica 34, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1368846, reg. št. 234949, izdala UE Ljubljana. gnw-128324
Nikl Danica, Sladki vrh 8, Sladki Vrh, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 509576, reg.
št. 5767, izdala UE Pesnica. m-950
Novak Tomaž, Radomerščak 19, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, reg. št.
11668. gnb-128795
Obelšer Franc, IX. korpus 26, Piran - Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12288, izdala UE Piran. gnu-128801
Oberč Ana, Florjan 184, Šoštanj, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 763940, reg. št.
8665, izdala UE Velenje. gnd-128593
Oberč Cvetka, Trnovski pristan 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1612703, reg. št. 254614, izdala UE Ljubljana. gnw-128774
Pahor Ivan, Gregorčičeva 21, Piran - Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI 1872,
reg. št. 2704, izdala UE Piran. gnq-128255
Paljić Zoran, Na Zelenici 3/b, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13168, izdala
UE Vrhnika. gnv-128650
Partlič Matjaž, Cesta 14. divizije, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 874170,
reg. št. 96958, izdala UE Maribor. gns-128353
Pašić Polona, Terčeva 53, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001534284, reg.
št. 120922, izdala UE Maribor. gnr-128608
Paulin Damjana, Poljanski nasip 32, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1589094, reg. št. 165062, izdala UE Ljubljana. gnv-128850
Pavlev Rade, Cankarjeva 28, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 30486.
gng-128840
Pergar Janez, Slomškova ulica 35, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1189316, reg. št. 48498, izdala UE Ljubljana.
gnv-128550
Perič Pero, Prisoje 8, Koper - Capodistria,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI 58265,
reg. št. 17640. gnf-128341
Petek Dušan, Miklošičeva 1, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 8801189, reg.
št. 17697, izdala UE Celje. gnt-128627
Pezdirc Andrej, Griblje 62, Gradac, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10853.
gnv-128525
Pirš Zdravko, Opekarniška ulica 1, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000700332, reg. št. 12374, izdala UE Domžale. gnq-128705
Plavec Andrej, Ribiška pot 43, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1885244, izdala UE Lenart. gnw-128799
Plazl Simon, Graška gora 26, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 81/2003.
gnt-128527
Plemeniti Ivica, Vrablova ulica 11, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000915701, reg. št. 85607, izdala UE Maribor. gns-128703
Podlinšek Tomaž, Povšetova ulica 88/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
823227, reg. št. 7445, izdala UE Ljubljana.
gnb-128295
Pogačnik Gregor, Zlato polje 12, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1603251,
reg. št. 56147, izdala UE Kranj. gnw-128624
Poropat Alojzij, Ljubljanska 50/a, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1123.
gni-128517

Posavec Vaupotič Bojana, Zimica 24/g,
Zgornja Korena, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1560843, reg. št. 123058, izdala UE
Maribor. gne-128342
Potnik Vinko, Koritno 22, Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1308434, reg.
št. 21772, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnq-128380
Potočnik Lilijana, Plintovec 1/g, Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
61417, reg. št. 1085, izdala UE Pesnica. m-945
Pukl Anja, Pregljeva ulica 83, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH, št.
S 1707958, reg. št. 236190, izdala UE Ljubljana. gni-128463
Puškar Redžo, Oražnova ulica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 632973,
reg. št. 131060, izdala UE Ljubljana.
gnl-128585
Ratej Anton, Draža vas 41, Loče pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 9000,
izdala UE Slovenske Konjice. gnw-128274
Rauch Robert, Janeza Puharja 3, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1122751,
reg. št. 36151, izdala UE Kranj. gng-128540
Rek Jožef, Javornik 37, Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
5250, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnk-128536
Repe Anže, Zg. Gorje 69, Zgornje Gorje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1267144,
reg. št. 26177. gnl-128385
Ribnikar Franc, Srednja vas, Goriče 10, Golnik, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1194359, reg. št. 13542, izdala UE Kranj.
gnj-128337
Rigler Metodij, Ulica Marka Šlajmerja 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 64201, reg. št. 25637, izdala UE Ljubljana.
gnt-128377
Rozman Darko, Delavska 14, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 639279, reg.
št. 22688. gnz-128246
Savić Djordje, Beblerjev trg 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
732244, reg. št. 95398, izdala UE Ljubljana.
gnz-128396
Senica Marija, Ipavčeva 39, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3782, izdala UE
Šentjur pri Celju. gnz-128621
Skender Gregor, Kostel 6, Vas, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 11376, izdala UE Kočevje. gno-128382
Smolnikar Branko, Tomšičeva 15, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
10683, izdala UE Slovenj Gradec. gnf-128391
Spačaj Jožef, Škapinova ulica 7, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1144834,
reg. št. 35844. gno-128832
Stermenszky Boris Jožef, Novo Polje, Cesta IV/11, Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 689234, reg. št. 37010,
izdala UE Ljubljana. gnk-128286
Šešet Igor, Dolinska c. 17/b, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
SI 46428, reg. št. 27779. gnc-128794
Šmid Sonja, Društvena ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH,
št. S 1778107, reg. št. 259285, izdala UE
Ljubljana. gnn-128283
Šorn Alojzij Slavko, Luize Pesjakove ulica
17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50 km/h, BGH, št. S 1706832, reg. št. 71130,
izdala UE Ljubljana. gnm-128284
Štetner Tatjana, Šorlijeva 7, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1876913, reg. št.
19366, izdala UE Kranj. gnu-128276
Štulac Zdenko, Pod gozdom, Cesta II/6,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
189545, reg. št. 3690, izdala UE Grosuplje.
gny-128747
Šturm Marko, Šalka vas 17, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 9258, izdala
UE Kočevje. gnd-128226
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Šubic Roman, Šentjošt nad Horjulom 33,
Horjul, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BCEFGH, št. S 1797356, reg. št. 171539,
izdala UE Ljubljana. gno-128482
Šušteršič Peter, Cesta na Svetje 44, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1460370, reg. št. 231854, izdala UE Ljubljana. gnb-128849
Talić Mirzet, Kolajbova ulica 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1352357, reg. št. 229900, izdala UE Ljubljana. gnz-128771
Tič Edo, Zikova ulica 5, Kamnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 15631, izdala UE Kamnik. gnp-128331
Trček Ivan, Bevke 139, Vrhnika, vozniško
dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 5844, izdala UE
Vrhnika. gnb-128770
Trilar Matej, Groharjeva ulica 11, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001560594, reg. št. 121198, izdala UE Maribor. gnt-128702
Turk Elvis, Sv. Anton Klanec 5, Pobegi, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1858349,
reg. št. 22809. gnc-128544
Vasiljević Labud, Dajnkova ulica 26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1791398, reg. št. 98967, izdala
UE Ljubljana. gnn-128433
Vaupotič Goncz Elvira, Gaberje, Gornja ulica 64, Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50 km/h BGH, št. 11522, izdala UE
Lendava. gnv-128254
Velikajne Mihael, Pečnik 6, Spodnja Idrija,
vozniško dovoljenje, št. S 1291914, reg. št.
11535. gnd-128368
Vengušt Janez, Svetelka 11, Dramlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1356838, izdala UE Šentjur pri Celju. gnz-128625
Vidmar Tjaša, Breg ob Savi 33/a, Mavčiče,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1412315,
reg. št. 53178, izdala UE Kranj. gnb-128245
Vodovnik Karmen, Bevkova 7, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1411719, izdala UE Žalec. gnt-128252
Vogrič Matjaž, Idrija pri Bači 34, Most na
Soči, vozniško dovoljenje, št. S 0018197, izdala UE Tolmin. gnw-128249
Volk Bojana, Zapuže 94, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1512519, reg.
št. 13063, izdala UE Ajdovščina. gni-128613
Zadnikar Peter, Nova vas 23, Preddvor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1603137,
reg. št. 24858. gne-128392
Završnik Ladislav, Grbinska cesta 34/b, Litija, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1782794, izdala UE Litija. gns-128828
Žakelj Burke Ana, Mlinska pot 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1193293, reg. št. 29473, izdala UE Ljubljana.
gnd-128318
Živanović Ilija, Vrstna ulica 51, Notranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
844710, reg. št. 114155, izdala UE Ljubljana.
gni-128863
Živko Anja, Cesta VII/4, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50 km/h BGH, št.
S001735501, reg. št. 30383, izdala UE Velenje. gnw-128749

Zavarovalne police
Grašič Simon, Bistriška cesta 33, Kamnik,
zavarovalno polico, št. 772469, izdala zavarovalnica Tilia. gnh-128764
Haliti Viktorija, Sokolska 41, Maribor, zavarovalno polico, št. AO 558357, izdala zavarovalnica Slovenica. m-976
Kočnik Jože, Slatina 16, Šmartno ob Paki,
zavarovalno polico, št. AO 00101542926, izdala zavarovalnica Slovenica. gnw-128528

Št.

Kovač Marjan, Arclin 60, Škofja vas, zavarovalno polico, št. AO 638102, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. Ljubljana. gnn-128408
Markovič Jožef, V brezov log 43, Novo mesto, zavarovalno polico, št. 00101428835, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gne-128717
Novak Edita, Palmejeva ulica 18, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. AO 00101333997, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnk-128811
Ocvirk Franc, Vir, Zrinjskega ulica 7, Domžale, zavarovalno polico, št. AK 00001183773,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnx-128623
Sivec Andrej, Cesta talcev 28, Medvode,
zavarovalno polico, št. 553682, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnh-128614
Stankovič Goran, Medno 29, Ljubljana-Šentvid, zavarovalno polico, št. 968844, izdala
zavarovalnica Tilia. gnx-128248
Tišma Branko, Bratov Greifov 6, Maribor,
zavarovalno polico, št. AO 00101530783, izdala zavarovalnica Slovenica. m-955
Zalokar Karmen Rebeka, Šmarješka 34,
Novo mesto, zavarovalno polico, št. AO
979293, izdala zavarovalnica Tilia Novo mesto. gnu-128405
Žičkar Ivan, Cesta 4. julija 85, Krško, zavarovalno polico, št. 884861 in kupone, izdala
zavarovalnica Tilia. gnd-128543

Spričevala
Amon Aleš, Olimje 24, Podčetrtek, spričevalo 3. letnika Gimnazije Celje Center, izdano
leta 1997/98. gng-128865
Bačovnik Bojan, Pirešica 7, Velenje, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra Slovenj Gradec, Poklicne gostinske in lesarske
šole, izdano leta 1997. gni-128642
Baranašić Uroš, Clevelandska ulica 49, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje trgovske
šole v Ljubljani, izdano leta 2002. gnp-128456
Baranašić Uroš, Clevelandska ulica 49, Ljubljana, obvestilo o uspehu pri poklicni maturi,
Srednja trgovska šola, izdano leta 2002.
gnn-128458
Božiček Jože, Bračičeva 4, Velenje, spričevalo o zaključnem izpitu Centra srednjih šol
Velenje, program strojni tehnik, št. 1, izdano
20. 9. 1995. gnh-128839
Bregar Tanja, Stehanja vas 14, Veliki Gaber, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Trgovske
akademije, izdano leta 1996, 1997 in 1998.
gnr-128304
Brelih Mateja, Gorska pot 24/a, Idrija, spričevalo o končani OŠ Idrija, izdano leta 1988,
izdano na ime Čibej Mateja. gnk-128711
Brezavšček Tanja, Kopitarjev trg 2, Vodice,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Šentvid, izdano
leta 2003. gnl-128860
Bric Alenka, Budanje 2/g, Vipava, spričevalo 1. in 2. letnika Kmetijsko živilske šole Šempeter, izdano leta 2000/02 in 2001/02.
gnn-128358
Cafuta Andreja, Stanetinci 35/a, Cerkvenjak, spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 2000. m-962
Ceglar Lavra, Ulica Stanka Škalerja 17, Brežice, spričevalo 2. letnika Srednje šole Krško,
izdano leta 1996. gnd-128718
Cevzar Franc, Letuš 80, Šmartno ob Paki,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje rudarske šole Velenje, izdano leta 1991. gnr-128404
Cimerman Mateja, Podsmreka 6/b, Dobrova, maturitetno spričevalo Gimnazije Vič, izdano leta 1996. gng-128615
Colarič Brigita, Oražnova 11, Kostanjevica
na Krki, spričevalo o zaključnem izpitu št.
23/75-76, izdala SŠGT Novo mesto, poklic
natakar. gnn-128833
Crnić Tamara, Ulica IX. korpusa 13, Izola Isola, maturitetno spričevalo Gimnazije A. Sema
Piran, izdano leta 2002/03. gno-128232

84-85 / 29. 8. 2003 / Stran 5113
Čepon Sara, Gregorinova ulica 8, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Vič, izdano
leta 2003. gnt-128652
Čreslovnik Evgen, Čečovje 24, Ravne na
Koroškem, indeks, št. 41042020, izdala Fakulteta za organizacijske vede. gnc-128469
Črnko Mateja, Prisojna ulica 14, Maribor,
spričevalo 1. letnika Ekonomske šole Ptuj, podjetniško poslovanje, smer poslovni tehnik - tajnik. gnp-128231
Djikanović Miloš, Prisoje 7/b, Koper - Capodistria, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole Koper, izdano leta 1982/83.
gnb-128545
Dolič Leonida, Mali Lipoglav 33, ŠmarjeSAP, diplomo Centra strokovnih šol v Ljubljani,
izdano leta 1986. gnt-128852
Dovečer Tanja, Delavska ulica 11, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje frizerske šole
v Ljubljani, izdano leta 2000. gnc-128744
Dražetič Renata, Mlaka 4, Stara Cerkev,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje tekstilne šole.
gny-128547
Drlič Jadranka, Brdo 69, Bovec, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje šole Veno Pilon
Ajdovščina, št. 59, izdano 27. 6. 1994, smer
šivilja krojač. gnm-128809
Drobnak Barbara, Boletina 25/a, Ponikva,
spričevalo 2. letnika SŠGT Celje, smer turistični tehnik, izdano leta 2000. m-971
Džaferagić Jasmin, Ižanska cesta 400/d,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Prežihov
Voranc v Ljubljani, izdano leta 1991/92.
gnp-128781
Džamastagič Barbka, Zg. Gornje 5/b, Zgornje Gorje, spričevalo 3. letnika Gimnazije Kranj, izdano na ime Krmelj Barbka. gnn-128733
Džepina Branimir, Ljubljanska cesta 104,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje živilske šole, izdano leta 1993. m-952
Eržen Tomaž, Tomičeva cesta 4, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje mlekarske
in kmetijske šole Kranj, izdano leta 1998/99.
gnp-128356
Fanc Maša, Cankarjeva 28, Radovljica, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomsko turistične šole Radovljica, izdano leta 2001/02.
gni-128538
Farkaš Suzana, Puhova ulica 1, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Krznarsko usnjarske srednje šole v Domžalah, izdano leta 1995/96.
gnx-128648
Flisar Alenka, Tešanovci 30, Moravske Toplice, letno spričevalo 3. letnika srednješolskega centra Murska Sobota, konfekcijski tehnik,
izdano leta 1982/83. gnk-128411
Flisar Alenka, Tešanovci 30, Moravske Toplice, letno spričevalo 4. letnika Srednješolskega centra Murska Sobota, konfekcijski tehnik, izdano leta 1983/84. gnj-128412
Frangež Mitja, Židankova 1, Ljubljana Šmartno, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu Srednje elektrotehniške
šole v Ljubljani, izdano leta 1991, 1992 in
1993. gnp-128335
Frešer Štefka, Morje 41, Fram, zaključno
spričevalo 8. razreda OŠ Ljudska univerza v
Mariboru, izdano leta 1994. m-967
Furlan Klemen, Černetova ulica 5, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ , izdano leta 2001
in izkaz OŠ Ledina. gnf-128366
Gabor Franc, Ob gozdu 40, Lenart v
Slov.goricah, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kovinarske in prometne šole Koper,
poklic voznik, izdano leta 1982/83.
gnp-128406
Gabršček Žiga Bor, Bratovševa ploščad 21,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, izdano leta 2000/2001. gnp-128631
Galić Sandi, Trg Prešernove brigade 8, Kranj, spričevalo 1. letnika SLŠ Škofja Loka, izdano leta 1997/98. gnr-128229
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Galin Mitja, Jakopičeva ulica 29, Kamnik,
spričevalo 2. letnika Srednje lesarske šole Ljubljana, izdano leta 1998/99. gne-128242
Galun Milan, Tomšičeva 25, Slovenska Bistrica, diplomo SŠC Dušana Kvedra Ptuj, Srednje kovinarske, metalurške in kmetijske šole
Veljka Vlahovič, smer strojni tehnik, izdana leta
1989 v Ptuju. gnl-128560
Gašperin Sebastjan, Triglavska cesta 15,
Bled, spričevalo 2. letnika Srednje agroživilske
šole, Cene Štupar, izdano leta 1999.
gno-128707
Glavič Marko, Valična vas 12, Zagradec, spričevalo 3. in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Josip Jurčič Ivančna Gorica, oblikovalec kovin-orodjar, izdano leta 1994. gnq-128309
Gobec Anže, Dalmatinska ulica 15, Maribor, spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene
šole Maribor, izdano leta 2000. m-963
Goričan Mojca, Veljka Vlahoviča 83, Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 1990 in 1991.
m-979
Gornik Suzana, Primostek 3, Gradac, indeks, št. 81498156, izdala Ekonomsko poslovna
fakulteta Maribor. gnk-128736
Graj Marjan, Lendavske gorice 23, Lendava - Lendva, diplomo Srednje gostinske šole
Radenci, smer natakar, izdana leta 1986.
gnl-128235
Grbajs Blaž, Smrjene 105, Škofljica, spričevalo 3. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta
2002. gnf-128316
Gršič Rozalija, Rodine 5, Črnomelj, spričevalo 1. letnika SŠGT Novo mesto, št. 3386,
izdano leta 2002. gng-128415
Habič Samo, Izletniška 3, Ljubljana, indeks, št. 20202559, izdala Pravna fakulteta.
gnu-128351
Hausmeister Danijel, Ulica 30. maja 8, Limbuš, indeks, št. 93509038, FERI Maribor.
m-981
Herakovič Milan, Oražnova 11, Kostanjevica na Krki, spričevalo št. 5/73, izdala SŠGT
Novo mesto, pomožni kuhar, izdano leta 1973.
gnk-128836
Holzknecht Marjan, Škale 86, Velenje, spričevalo o zaključnem izpitu Centra srednjih šol
v Velenju, št. 127, izdano 31. 8. 1978.
gnh-128639
Horvat Dejvid, Gibina 29, Ljutomer, spričevalo 1., 2., 3. letnika ter zaključni izpit Srednje
strojne šole Maribor, izdano leta 1992, 1993,
1994 in 1995. m-973
Hvasti Robert, Kovor, Kriška cesta 12, Tržič, spričevalo 1. letnika Srednje kovinarske in
cestnoprometne šole, izdano leta 1991.
gnd-128393
Hvasti Robert, Kovor, Kriška cesta 12, Tržič, spričevalo 2. letnika Srednje kovinarske in
cestnoprometne šole, izdano leta 1993.
gng-128394
Ilić Dragan, Pince Marof 10/a, Lendava Lendva, spričevalo 3. letnika Poklicne lesne
šole v Škofji Loki, izdano leta 1974/75.
gnn-128508
Ilić Jelica, Ulica 5. prekomorske 12, Ptuj,
indeks, št. 61185478, izdala Pedagoška fakulteta Maribor. gnl-128735
Jaklin Urška, Črešnjevec 59, Slovenska Bistrica, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 1999 in
2000. m-953
Jamšek Primož, Razbor 46, Loka pri Zidanem Mostu, indeks, št. 06210178, izdala Fakulteta za socialno delo. gnc-128269
Javornik Klemen, Struževo 14/g, Kranj, letni spričevali, izdani leta 1988 in 1989 ter zaključno spričevalo izdano leta 1989 pri Srednji
kovinarski in cestnoprometni šoli Škofja Loka.
gns-128532
Jecelj Mitja, Meljski hrib 87, Maribor, letno
spričevalo 3. letnika Srednje gradbene šole,
izdano leta 2002 v Mariboru. m-949
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Jenčič Tomislav, Bevke 61/d, Vrhnika, maturitetno spričevalo I. gimnazije Celje, izdano
leta 1979. gnk-128611
Jenko Jan, Zgornje Pirniče 89/g, Medvode, spričevalo 4. letnika Gimnazije Šentvid,
izdano leta 2003. gnc-128444
Jesenšek Tomaž, Koroška 64, Maribor, indeks, št. 29007178, izdala FERI. m-983
Jonke Boris, Žerjavec 1, Jesenice, spričevalo 3. letnika SŠGT Celje, izdano leta
1982/83. gno-128407
Kalan Miha, Partizanska cesta 43, Škofja
Loka, maturitetno spričevalo gimnazije Škofja
Loka, izdano leta 2001. gnj-128716
Katarinčič Marija, Taborska cesta 40, Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Ledina, izdano leta 1995, izdano na ime
Blažeka Marija. gnr-128554
Klobasa Marija, Negova 106, Spodnji Ivanjci, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 2003. m-948
Klobčar Slavica, Vidmarjeva 8, Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške
šole za kemijsko, metalurško in papirno stroko, kemijski odsek, izdano leta 1979, izdano
na ime Cimermančič Slavica. gnh-128414
Knific Katja, Jamnikova ulica 5, Medvode,
spričevalo o končani OŠ Medvode, izdano leta
1999/2000. gns-128478
Koceli Kaja, Partizanska ulica 9, Žalec,
spričevalo 3. letnika I. gimnazije Celje, izdano
leta 2001. gnd-128743
Kočevar Andreja, Trboje 2, Kranj, spričevalo Tekstilne in obutvene šole Kranj, poklic
šivalka zg. delov, izdano leta 1977, izdano na
ime Petrič Andreja. gnj-128537
Koren Ana, Dobja vas 73, Ravne na Koroškem, spričevalo 2. letnika Gimnazije Ravne
na Koroškem, izdano leta 2000. gns-128228
Korošec Božiček Manica, Bračičeva 4, Velenje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, št.
13/E/1994/1995, izdano 31. 8. 1995, izdano na ime Korošec Manica. gni-128838
Kostelac Mojca, Dobrava ob Krki 18, Podbočje, spričevalo 1., 2. in 3. letnika SŠ tiska
in papirja. gng-128715
Kovačič Boštjan, Podgorica pri Šmarju 13,
Šmarje-SAP, spričevalo 2. letnika Centra za
permanentno izobraževanje, poklic živilski delavec v mesarstvu, izdano leta 1994/95.
gny-128376
Kovačič Eva, Vrbnje 68, Radovljica, indeks, št. 18980323, izdala Filozofska fakulteta
v Ljubljani. gnq-128805
Kozjek Jure, Sneberska 8, Ljubljana, spričevalo 3. letnika ŠC PET, izdano leta 2002.
gnj-128762
Kožar Neža, Brod 6, Podbočje, spričevalo
1. letnika Šolskega centra Novo mesto, izdano leta 2001. gnw-128224
Krajnc Goran, Rečica ob Paki 4/a, Šmartno ob Paki, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje, izdano leta 1997. gng-128365
Kramar Miran, Latkova vas 9, Prebold, spričevalo o zaključnem izpitu ter spričevalo 3.
in 4. letnika Srednje tehniške šole Celje, izdano leta 1992/93, 1993/94. gnm-128438
Krivec Barbara, Jačka 67, Logatec, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Bežigrad,
izdano leta 1992 in 1993, izdano na ime Pirc
Barbara. gnj-128362
Križovnik Bruno, Prešernova 50, Slovenj
Gradec, spričevalo o končani Gostinski šoli
Slovenj Gradec, smer kuhar-natakar, izdano
leta 1981/82. gne-128842
Krmpotić Ana, Župančičeva ulica 20, Piran - Pirano, indeks, št. 50980013, izdala
Teološka fakulteta v Ljubljani. gnd-128343
Kunstek Branko, Hrastje 69, Kranj, diplomo Srednje šole za trgovinsko dejavnost Kranj, št. I. 371, izdana 3. 12. 1990.
gno-128657

Kurbegovič Senad, Regentova 6, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu gostinske šole
Maribor, izdano leta 1980. m-982
Lah Irena, Komen 118/c, Komen, indeks,
št. 71114023, izdala Pravna fakulteta v Mariboru. m-958
Lakner Boštjan, Levstikova ulica 2, Mengeš, spričevalo 3. letnika Srednje gostinske
šole v Ljubljani, izdano leta 1992. gnr-128579
Lekše Rok, Pot ob Homšnici 2, Slovenj Gradec, diplomo SŠ za prodajalce Slovenj Gradec, izdana leta 1989. gnh-128239
Lesnik Anja, Kolodvorska ulica 35, Ruše,
spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene šole
v Mariboru, izdano leta 2001. m-946
Lešnik Vanja, Celjska cesta 19, Vojnik, letno spričevalo 1. in 2. letnika Srednje trgovske
šole Celje, izdano leta 1990/91 in 1991/92.
gnl-128410
Lovrinović Marina, Ragovska ulica 12, Novo
mesto, spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske šole v Novem mestu, smer upravni tehnik,
izdano leta 1999/2000. gnd-128572
Marinovič Maja, Hrušica 171, Hrušica, obvestilo o uspehu 4. letnika Gimnazije Jesenice,
izdano leta 2003. gnf-128541
Martinović Nikolina, Ul. Tončka Kežmana
17, Dobova, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za farmacijo in zdravstvo v Ljubljani, izdano leta
1998. gnp-128531
Mastnak Petra, Celovška cesta 124, Ljubljana, indeks, št. SŠGT v Ljubljani, 1987/88.
gno-128432
Matanović Igor, Trg revolucije 2/a, Trbovlje,
spričevalo 3. letnika in diplomo Srednje šole za
elektrotehniko in gostinstvo Zagorje ob Savi,
izdano leta 1999/2000. gnr-128854
Maučec Petra, Zg. Bistrica 104, Slovenska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole, ekonomski tehnik, izdano leta
2001. m-980
Medved Dragica, Titova ulica 60, Radeče,
spričevalo o končani OŠ Janeza Levca v Ljubljani, izdano leta 1974, izdano na ime Šalamon
Dragica. gnm-128584
Mesarič Ema, Lipovci 100/a, Beltinci, spričevalo 4. letnika Gimnazije Murska Sobota,
izdano leta 1999/2000, izdano na ime Mesarič Ivan. gng-128240
Midžan Tahira, Poklukarjeva ulica 6, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Trnovo, izdano
leta 1982, izdano na ime Kukavica Tahira.
gnt-128577
Mladenović Katarina, Jakopičeva ulica 22,
Kamnik, spričevalo 2. letnika Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano leta
2000/2001. gne-128767
Mujezinović Nedima, Opekarna 28, Trbovlje, spričevalo 2. letnika Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev, izdano leta 1996/97.
gnz-128746
Mušić Elvira, Turnše 40, Dob, spričevalo 1.
in 2. letnika Srednje šole tehničnih strok in
osebnih storitev, izdano leta 1994 in 1995.
gne-128417
Natek Majda, Na Jelovcu 43, Bresternica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kmetijske šole Maribor, izdano leta 1967. m-977
Nose Milan, Mihov Štradon 16, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za
elektroenergetiko, št. I-5/90, izdano leta 1990.
gnf-128291
Novak Anton, Šentpavel na Dolenjskem 12,
Šentvid pri Stični, spričevalo o končani OŠ Ferda Vesela, Šentvid pri Stični. gnh-128739
Oberman Ivanka, Želebej 13, Metlika, spričevalo 2. letnika Ekonomske šole Novo mesto.
gnm-128734
Ocepek Anja, Kolodvorska cesta 9/a, Domžale, spričevalo 2. letnika Srednje frizerske šole v
Ljubljani, izdano leta 2000/2001. gno-128632
Omanović Ajdin, Tavčarjeva 1/b, Jesenice,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje kmetijske
šole v Kranju, smer mlekar. gno-128732
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Omanović Elma, Opekarksa cesta 18, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 2001. gnh-128339
Opara Jože, Ulica Milana Majcna 16, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Tehnične šole
za strojništvo v Ljubljani, izdano leta 1982 in
1983. gnd-128768
Ornik Marijan, Dravska ulica 8, Maribor, indeks, št. 81294268, izdala EPF Maribor.
m-965
Pajič Valter, Satahovci 58/b, Murska Sobota, letno spričevalo 4. letnika Gimnazije Murska Sobota, izdano na ime 2001/2002.
gnt-128402
Papler Jaka, Suhadole 47/c, Komenda, spričevalo 3. letnika Šolskega centra Ljubljana, Srednje strojne šole, izdano leta 2001. gnh-128268
Paravinja Jure, Homec, III. ulica 7, Radomlje, spričevalo 1. letnika Srednje agroživilske
šole, izdano leta 2000/2001. gnn-128808
Pečar Marjan, Senčna pot 2, Portorož Portorose, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gostinske in turistične šole Izola, št.
KN/12, izdano leta 1996. gnw-128374
Pihler Davorina, Ciglence 30, Spodnji Duplek, indeks Srednje kmetijske šole Maribor, izdan leta 1986, 1987 in 1988. m-960
Plazl Sašo, Zg. kraj 7, Prevalje, indeks, št.
61197877, izdala Pedagoška fakulteta v Mariboru. m-957
Poboljšaj Luka, Melikova ulica 18, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje elektrotehniške in računalniške šole, izdano leta 2001.
gnm-128634
Pogačar Andrej, Tomaj 12, Dutovlje, spričevalo 3. letnika Srednje agroživilske šole v
Ljubljani, izdano leta 2001/02. gnk-128361
Polak Tjaša, Dovje 10/c, Mojstrana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Jesenice, izdano
leta 2001/2002. gni-128238
Potočnik Nina, Borštnikova 35, Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole, izdano leta 2000. m-974
Prah Špela, Tavčarjeva ulica 1, Ljubljana,
spričevalo Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana, izdano leta 2002. gnj-128262
Rafolt Viktor, Bratovševa ploščad 22, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Danile Kumar v
Ljubljani. gnl-128460
Rajh Matjaž, Na Korošci 2, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta
1994/95. gnm-128384
Regali Nika Teodora, Gorenje Gradišče
2/a, Dolenjske Toplice, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje upravne šole v Novem mestu, izdano leta 1999 in 2000. gnp-128706
Repnik Olga, Sveti Danijel 77, Trbonje, spričevalo 3. in 4. letnika SKSMŠ Maribor, izdano leta 1992 in 1993. m-975
Rojnik Martin, Graška gora 21, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, potrdilo o uspehu pri maturi, Splošna in strokovna gimnazija Velenje, izdano leta 2003. gnj-128712
Rojs Tadej, Cogetinci 64, Cerkvenjak, spričevalo o končani OŠ Cerkvenjak, št. 401/03,
izdano leta 2003. m-969
Rošker Janja, Štrihovec 63, Šentilj v Slov.goricah, letno spričevalo 1. letnika Srednje živilske
šole Maribor, izdano leta 1998. m-972
Sadiković Sabina, Trdinova ulica 2, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole Zagorje ob Savi, izdano leta 1998 in 1999.
gnq-128855
Schmidt Zlata, Glinškova ploščad 18, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra za blagovni promet v Celju, št. 20-D,
izdano 25. 6. 1975, izdano na ime Selčan
Zlata. gny-128872
Silovšek Valerija, Koroška 1/a, Šoštanj, spričevalo 3. letnika SEŠ Celje, izdano leta 1983.
gni-128363
Simić Urška, Pucova ulica 2, Celje, indeks,
št. 30653, izdala Fakulteta za upravo v Ljubljani. gnj-128587

Št.

Sirk Karmen, Gorazdova ulica 9, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje vzgojiteljske šole,
izdano leta 1979/80, izdano na ime Trdin Karmen. gnn-128708
Skok Tamara, Limbuška graba 30, Limbuš,
spričevalo o končani OŠ Rado Robič, Limbuš,
izdano leta 2003. m-964
Srebot Tanja, Slejkoti 6, Ajdovščina, spričevalo 1. in 3. letnika Srednje vzgojiteljske šole
v Ljubljani, izdano leta 1995 in 1997.
gnk-128761
Stojanović Dragan, Jakčeva ulica 20, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu CIK Trebnje. gnq-128530
Strehovec Tanja, Velebitska ulica 26, Ljubljana, indeks, št. 15292, izdala Fakulteta za
družbene vede. gne-128292
Šarkan Jernej, Pot na Zali rovt 11, Tržič,
spričevalo 3. letnika SESŠ - tehnične gimnazije
Kranj. gne-128546
Šehić Ahmo, Šuštarjeva 1, Trbovlje, spričevalo 1. in 2. letnika Rudarske šole Velenje,
izdano leta 1982 in 1983. gnh-128489
Škorja Vrena, Sp. Rečica 24, Laško, indeks, št. 81602663, izdala Ekonomsko poslovna
fakulteta v Mariboru. gnd-128518
Šlamberger Robert, Kungota pri Ptuju 42,
Kidričevo, spričevalo 1. in 2. letnika SŠGT Maribor, izdano leta 1999/2000 in 2000/2001.
gnm-128234
Špenko Andreja, Bukovica pri Vodicah 2/a,
Vodice, spričevalo 4. letnika Srednje trgovske
šole v Ljubljani, izdano leta 2002. gne-128317
Tamše Darinka, Mislinjska Dobrava 88,
Podgorje pri Slovenj Gradcu, spričevalo o zaključnem izpitu Kmetijske in gospodinjske šole
Šentjur, izdano leta 1979. gnv-128475
Terčelj Mateja, Grivška pot 35, Ajdovščina,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje vzgojiteljske
šole v Ljubljani, izdano leta 1995 in 1996.
gnl-128760
Tomc Jana, Aškerčeva ulica 4, Domžale,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za farmacijo,
kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani, izdano leta
2000. gnd-128868
Travnikar Janez, Žihovo selo 10, Otočec,
spričevalo 2. letnika Srednje kmetijske šole
Grm Sevno, Novo mesto, smer vrtnar, izdano
leta 2002. gnx-128698
Uštar Milan, Peče 12, Moravče, spričevalo
3. in 4. letnika Srednje lesarske šole v Ljubljani, izdano leta 1995 in 1996. gnq-128480
Valjavec Nika, Struževo 75, Kranj, spričevalo 1. letnika Srednje turistične šole Radovljica, izdano leta 2000. gnr-128354
Vodišek Angela, Zg. Žerjavci 28, Lenart v
Slov.goricah, spričevalo 8. razreda OŠ Lenart,
izdano leta 1964. m-954
Vovk Anita, Koritno 50, Bled, spričevalo 1.
letnika Srednje šole Jesenice, podjetniško poslovanje. gnv-128400
Zajc Leon, Ulica Stanka Skalarja 17, Brežice, spričevalo 2. letnika Gostinske šole Novo
mesto, izdano leta 2002. gnn-128333
Zajc Stanislav, Šalka vas 20, Kočevje, letno
spričevalo 2. in 3. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu Centra poklicnih šol Kočevje,
Poklicne kovinarske šole, izdano leta 1977 in
1978. gnb-128845
Zalar Vojko, Landol 22/b, Postojna, spričevalo 3. in 4. letnika Pomorske srednje šole v
Piranu, smer ladijski strojni tehnik, izdano leta
1979, 1980. gno-128357
Zavodnik Miha, Kotlje 159, Kotlje, obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije Ravne na Koroškem, izdano 22. 7. 1996. gnt-128802
Zorman Martin, Vino 14, Škofljica, obvestilo o uspehu 4. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem. gny-128347
Žbogar Franc, Kanalski lom 31, Most na
Soči, spričevalo o zaključnem izpitu Elektrogospodarskega šolskega centra Branko Brelih
Nova Gorica, poklic strojni mehnaik, izdano leta
1980. gnv-128225
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Železnik Vido, Gosposvetska 13, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu III. gimnazije Maribor, izdano leta 1984. m-978
Žvegla Petra, Gasilska cesta 23, Grosuplje, spričevalo 4. letnika Gimnazije Vič, izdano
leta 2003. gnq-128655

Ostali preklici
Alagič Edi, Cesta M. Tita 100, Jesenice,
delovno knjižico. gnx-128398
Andoljšek Anton, Gornje Lepovče 4, Ribnica, delovno knjižico, reg. št. 80, ser. št.
675918, izdana 9. 7. 1962 v Ribnici.
gns-128778
Bobek Nataša, Cesta na Lavo 8, Žalec, študentsko izkaznico, št. 23504, izdala Visoka
upravna šola v Ljubljani. gnx-128373
Butalin Božidar s. p. - avtoprevozništvo, Ob
Težki vodi 32, Novo mesto, licenco št.
008248, izdana 25. 3. 1999 z veljavnostjo do
25. 3. 2004. gnm-128788
Camlek Berto s.p., Avtoprevozništvo in rent
a car, Podkraj 46/b, Velenje, dovolilnico za
Republiko Hrvaško št. 0007899 in dovolilnico
za Zvezno republiko Jugoslavijo št. 001175.
gnu-128626
Čede Aleš, Petrovče 219, Petrovče, delovno knjižico. gnq-128280
Delić Ivan, Trg na Stavbah 12, Litija, delovno knjižico. gnx-128848
Dvoršak Ivan, Bratov Greifov 14, Maribor,
delovno knjižico. m-961
Filipič Jaka, Ul. Prekomorskih brigad 2/a,
Šempeter pri Gorici, študentsko izkaznico, št.
23010179, izdala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani. gnr-128879
Grad Matej, Zelena pot 23, Ljubljana, delovno knjižico. gns-128578
Habič Samo, Izletniška 3, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20202559, izdala Pravna
fakulteta. gnt-128352
Hribar Jožef Nikolaj, Ponova vas 7/b, Grosuplje, delovno knjižico. gnf-128766
Jakopič Miloš, Seča 95/a, Portorož - Portorose, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02-13-4278-95, izdan 23. 4. 1981
na Reki. gnt-128552
Jelen Marko, Kešetovo 4, Trbovlje, delovno
knjižico, reg. št. 9309, izdana 7. 10. 1982 v
Trbovljah. gnc-128719
Klemen Nina, Rožično 2/c, Kamnik, študentsko izkaznico, št. 20200474, izdala Pravna
fakulteta v Ljubljani. gnb-128395
Kocjan Andraž, Maroltova ulica 3, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 30011226, izdala
FKKT v Ljubljani. gnu-128851
Kos Robert, Prapetno 10, Tolmin, delovno
knjižico reg. št. 12862. gnm-128409
Koter Lena, Peršonova 18, Ptuj, študentsko izkaznico, št. 20201175, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnj-128416
Krajnc Darko, Leninova 3, Piran - Pirano,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-1479/02. gnn-128233
Kramberer Marjeta, Godeninci 12/a, Središče ob Dravi, delovno knjižico. gny-128397
Kristančič Aleš, Ceglo 18, Dobrovo v Brdih,
kmetijski vložek, št. 318. gnv-128300
Kristančič Vesna, Ceglo 18, Dobrovo v Brdih, kmetijski vložek, št. 2658, izdala UE Nova
Gorica. gnf-128791
Kržišnik Demetrij, Cesta zmage 16, Zagorje ob Savi, delovno knjižico. gnc-128548
Kumin Renata, Vrtna 3, Murska Sobota,
delovno knjižico reg. št. 55972, ser. št.
0130289, izdana 7. 10. 1988 v Murski Soboti.
gnu-128401
Lah Irena, Komen 118/c, Komen, študentsko izkaznico, št. 71114023. m-959
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Lebar Martin, Knezdol 15, Trbovlje, študentsko izkaznico, št. 93506040. m-968
Lužar Lucija, Mokrška 29, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19798325, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gne-128492
Manfreda Herman Silvana, Slomškova ulica
14, Ljubljana, delovno knjižico. gnq-128630
Martinčič Janja, Celovška cesta 145/a, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 41046011, izdala FOV v Kranju. gnq-128580
Mavrič Anton, Šlovrenc 9, Dobrovo v Brdih,
kmetijski vložek, št. 1144. gnp-128556
Mulej Sonja, Studenčice 10/a, Lesce, delovno knjižico. gnw-128399
Nose Jože, Tisovec 2, Struge, delovno knjižico. gnx-128723
Novak Lenka, Vransko 11, Vransko, delovno knjižico, reg. št. 355/2000, izdala UE Žalec dne 29. 9. 2000. gnz-128821
Otrin Jože, Ptujska ulica 30, Ljubljana, delovno knjižico. gnr-128329
Panker Milan, Šolska 44, Solkan, potrdilo
o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/134420/01, VČ 6442/01. gnk-128236
Panker Milan, Šolska 44, Solkan, registracijo za čoln z reg. oznako KP 1841, št. doku-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

menta 02/03-1804/80-96, izdano 31. 7.
1980. gnj-128237
Pavlin Marko, Kolezijska ulica 19, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-6202/99, VČ-3302/99.
gny-128597
Pekolj Petra, Novo Polje, Cesta XIV/2, Ljubljana-Polje, dijaško izkaznico, izdala Srednja
vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana.
gnu-128576
Peterlin Borut, Maistrova 1, Maribor, študentsko izkaznico, št. 29015281. m-966
Polanec Andraž, Na Livadi 8, Vrhnika, študentsko izkaznico, št. 27004349, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko. gng-128490
Romih Jože, Koroška 14, Velenje, delovno
knjižico. gnv-128350
Sajevic Istok, Linhartova cesta 62, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-3948/98, VČ-1101/98.
gnu-128876
Strehovec Tanja, Velebitska ulica 26, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 15292, izdala
Fakulteta za družbene vede. gnd-128293
Tomšič Lidija, Ulica 28. maja 73, Ljubljana,
delovno knjižico. gnl-128285

Tomšič Tanja, Križna ulica 38, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazije Bežigrad.
gnn-128633
Tovornik Mirko s.p., Košnica 2, Prevorje,
izvod licence za vozilo Volvo F 12, z reg. oznako CE N4-720, serijska št. 01014000, izdala
OZS dne 22. 8. 2003. gnw-128349
Upravna enota Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, preklicuje 88 obrazcev vozniških dovoljenj (blanketi), s serijskimi
številkami od S 1799613 do S 1799700. Ob100952
Velagič Ervin, Regentova 10, Ankaran - Ankarano, delovno knjižico. gns-128403
Vincetić Srečko, Tržaška cesta 113, Ljubljana, delovno knjižico. gnp-128731
Zalokar Sabina, Vinica pri Šmarjeti 3, Šmarješke Toplice, študentsko izkaznico, št.
61164639. m-947
Zelič Vladimir, Cesta dveh cesarjev 104/v,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
20200801, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani.
gnx-128773
Živković Sara, Ig 441, Ig, študentsko izkaznico, št. 01002583, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gnn-128483
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