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a) Zavarovanje cestnih motornih vozil

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

Zap. št. Vozila

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

osebna
tovorna
avtobusi
priključna vozila, delovni stroji
preizkusne tablice (brez motociklov)
motocikli
tirna vozila (vagoni serije SMMP)

b) Zavarovanje zračnih plovil

ZJN-11
Zahteva za objavo
predhodnega razpisa
Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa

Št. 61-03
Ob-102375
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,
p.p.
2374,
1001
Ljubljana,
tel.
01/588-96-19, telefaks 01/588-96-09.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: preureditev ogrevalnega sistema in uvedba hlajenja za
objekt Verovškova 62.
4. Kraj dobave: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, 1000
Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: oktober 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Področje za trženje, prodajo in investicije,
Primož Škerl, univ. dipl. inž. str.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Javno podjetje
Energetika Ljubljana,
d.o.o.
Št. 404-08-292/2003-3
Ob-102520
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25,
1000
Ljubljana,
faks
01/431-90-35.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: zavarovanje prevoznih sredstev MORS.

Zap. št. Zračna plovila

I.
1.
2.
3.
II.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

helikopterji:
BELL 412
BELL 206
COUGAR AS-532-AL
letala:
ZLIN 242
ZLIN 143
PILATUS PC-9
PILATUS PC-9M z nadgradnjo
TURBOLET L 410
PILATUS PC-6 (Turbo Porter)

c) Zavarovanje vodnih plovil
Zap. št. Vodna plovila

1.
2.
3.
4.

Patruljna ladja SUPERDVORA MK II
Patruljni čoln ANTARKTIK OPEN
Patruljni čoln NOVOMARINE HD 7
Gumi čoln ZODIAC F-530

– storitev po prilogi IA Zakona o javnih
naročilih, in sicer pod št. 6. finančne storitve, a) zavarovalniške storitve.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: 1. 1. 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: RS,
Ministrstvo za obrambo, Urad za logistiko,
Služba za javna naročila, Jože Mokorel.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 9. 2003.
Ministrstvo za obrambo
Št. 1774-2003
Ob-102566
1. Naročnik: Spekter d.o.o. Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 7,
1420 Trbovlje, e-mail: spekter.trbovlje@siol.net, tel. 03/56-33-015, faks
03/56-33-025.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: izgradnja nadomestnega večstanovanjskega objekta na Neži.
4. Kraj dobave: Trbovlje.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: ni določen.
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6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: tehnični vodja podjetja Branko Arnšek, inž. grad.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 9. 2003.
Spekter d.o.o. Trbovlje
Št. 110-1/03
Ob-102601
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
tel. 01/300-99-75, faks 01/300-99-74.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: AC A2 Karavanke –
Obrežje: nadgradnja varnostnih naprav
v enocevnem predoru Karavanke.
4. Kraj dobave: Predor Karavanke.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: predvidoma v mesecu septembru 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana – AC Projekt ZA VAC, Andrej Borko, univ.
dipl. inž. el., tel. 01/306-81-14 (306-82-48),
faks 01/306-83-12.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: oddaja del bo predvidoma v
mesecu novembru 2003. Izvedba del se bo
pričela predvidoma v mesecu decembru
2003. Rok izvedbe del ca. 90 delovnih dni.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 9. 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
Št. 3531-22/2002-45
Ob-102560
Ministrstvo za zdravje izdaja na podlagi
javnega razpisa “Dobava in montaža opreme za adaptacijo začasnih prostorov za Inštitut medicine dela prometa in športa v ob-
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jektu na Poljanskem nasipu 58“ objavljenega v Uradnem listu RS, št. 48 z dne 23. 5.
2003, Ob-94360 in Sklepa Državne revizijske komisije št. 018-167/03-24-1210 z dne
19. 8. 2003, v katerem je razveljavljena
odločitev Ministrstva za zdravje, navedena v
obvestilu št. 3531-22/2002-25 z dne
23. 6. 2003, naslednji sklep:
1. Postopek oddaje javnega naročila: “Dobava in montaža opreme za adaptacijo začasnih prostorov za Inštitut medicine dela, prometa in športa na objektu na Poljanskem nasipu 58 – sklop II-splošna medicinska oprema“, objavljen v Uradnem listu RS, št. 48 z
dne 23. 5. 2003, Ob-94360, se ustavi.
2. Izvede se nov postopek oddaje javnega naročila.
3. Ta sklep velja takoj.
Ministrstvo za zdravje
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
Ob-102510
V Uradnem listu RS, št. 66-67 z dne 11. 7.
2003, Ob-97909, je bil objavljen javni razpis
za dobavo blaga: obrazci za potrebe Zavoda.
Glede na to, da je revizijski postopek
končan, se postopek oddaje javnega naročila nadaljuje.
Skladno s 25. členom ZJN-1 podaljšujemo rok za predložitev ponudb na 6. 10.
2003 do 10. ure.
Odpiranje ponudb bo dne 6. 10. 2003
ob 12. uri.
Kraj predložitve in odpiranja ponudb
ostane nespremenjen.
Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
Št. 011-1/03
Ob-102600
V Uradnem listu RS. št. 82-83 z dne
22. 8. 2003 je bil objavljen javni razpis za
izbiro izvajalca za “dobava električne energije za potrebe obstoječega avtocestnega
sistema v letu 2004“ (Ob-100561).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb na 24. 10. 2003 do 8.30. Odpiranje ponudb bo dne 24. 10. 2003 ob 9.
uri. Kraj predložitve in odpiranja ponudb
ostane nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Sprememba datuma
odpiranja ponudb in popravek
Ob-102376
V javnem razpisu za postavitev nadomestnega informacijskega centra, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 80-81 z dne 18. 8.
2003, Ob-100203, naročnik objavlja popravek objave razpisa, in sicer v delih:
Merila za ocenitev ponudb: zaradi tiskarske napake se popravi merilo pri ceni, tako
da se upoštevajo merila, kot so navedena v
razpisni dokumentaciji, in sicer: cena 70%,
tehnične in funkcionalne lastnosti 20%, strokovnost-podjetje 6%, strokovnost-kader 4%.
Naročnik spreminja datum oddaje in odpiranja ponudb. V skladu z zakonom lahko po-
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nudniki oddajo ponudbo najkasneje do:
27. 10. 2003 do 12. ure, na naslov: Pošta
Slovenije, d.o.o., Sektor za investicije in nabavo, Nabavna služba, Slomškov trg 10 v Mariboru, če bodo ponudbo oddali osebno, Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor za investicije in
nabavo, Nabavna služba, 2500 Maribor, če
bodo ponudbo poslali priporočeno po pošti.
Javno odpiranje ponudb bo: 27. 10.
2003, ob 12.15, v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10 v Mariboru –
sejna soba v 4. nadstropju.
Pošta Slovenije d.o.o., Maribor
Popravek
Št. 15/2003
Ob-102611
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila za dobavo in namestitev računalniške
opreme: 90 mrežnih črnobelih tiskalnikov
in 6 mrežnih barvnih tiskalnikov, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 91 z dne 19. 9.
2003, Ob-101937, se v 15. točki besedilo
popravi in se pravilno glasi:
15. Merila za ocenitev ponudb:
A) ponudbena cena - 40%,
B) združljivost z obstoječim informacijskim sistemom - 15%,
C) vzdrževanje na lokaciji stranke - regijska pokritost glede na lokacijo poslovne
stavbe in območnih enot Zavoda - 15%,
Č) garancijski rok - 10%,
D) dobavni rok - 10%,
E) standard kakovosti za področje vzdrževanja opreme ISO 9001:2000 - 10%.
Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije
Št. 82/B
Ob-102381
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 449-23-02, faks
449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sklop 12037 parov nizkih čevljev, sklop 2 - 1631
parov visokih čevljev in sklop 3 - 507
parov čevljev za mopediste.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: da.
4. Kraj dobave: po dispoziciji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodba bo
veljala od 1. 2. 2004 do 31. 3. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: uprava Pošte
Slovenije, d.o.o. Nabavna služba Slomškov
trg 10, 2500 Maribor, oseba za informacije
Peter Hometer.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na račun
90672-0000040025 sklic 00 0000-17.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 10. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije,d.o.o., Nabavna služba, Slomškov trg 10, 2500 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 21. 10. 2003 ob 10. uri Pošta Slovenije,d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prevzemu.
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: poleg splošnih pogojev po
41.do 43. členu ZJN-1 mora ponudnik izpolnjevati: da so letni prihodki v letu 2002 enaki
ali večji od petkratne vrednosti ponudbe, da
ni imel blokiran račun v zadnjih 6. mesecih
poslovanja več kot 5 dni, da ni dal zavajajoče
podatke, glede zahtev iz te točke; da je predložen obrazec izjave, da sprejema pogoje iz
razpisne dokumentacije, da čevlji izpolnjujejo
tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 8. 2003, predvideni datum odločitve 25. 7. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena za sklop do 80 točk, estetski
videz in funkcionalne lastnosti do 10 točk,
kakovost do 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 9. 2003.
Pošta Slovenije,d.o.o.
Št. 59/03
Ob-102384
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: viličar.
(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 doku-
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mentacije je 7.200 SIT (z DDV), znesek
je potrebno nakazati na račun št.
02924-0017425656 s pripisom “JR – Dobava viličarja“. 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 21. 10. 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 21. 10. 2003
ob 12.30, v sejni sobi naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco
menica z menično izjavo v višini 2,000.000
SIT, ki bo veljavna do 15. 12. 2003.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik nudi 60 dnevni najkrajši plačilni rok po
izstavitvi računa.
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 15. 12. 2003, predvideni datum odločitve o sprejemu je 27. 10. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena s plačilnimi pogoji do 80 točk;
sistem stabilne aktivnosti 10 točk; lastna
servisna dejavnost 5 točk; dobavni rok do
5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: tehnične zahteve viličarja:
– masa dviga bremena: 5 t,
– širina: do 1500 mm,
– višina strehe s teleskopom: do
2600 mm,
– višina dviga: 5000 mm,
– gorivo: plin,
– kabina: zaprta,
– vilice: bočni pomik,
– sedež: hidravlični.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 9. 2003.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 5190/03
Ob-102398
1. Naročnik: Dijaški dom Novo mesto,
javni zavod, MŠ: 5050537, DŠ: 41262735.
2. Naslov naročnika: Novo mesto, Šegova ulica 115, 8000 Novo mesto, tel.
07/39-35-583, faks 07/39-35-584, e-pošta: Ljubica.Perko@guest.arnes.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po sklopih, v količini navedeni v razpisni dokumentaciji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
po posameznih sklopih:
I. sklop: mleko in mlečni izdelki,
II. sklop: meso,
III. sklop: mesni izdelki,
IV. sklop: perutnina in izdelki iz perutnine,
V. sklop: ribe in ribji izdelki,
VI. sklop: zamrznjena zelenjava,
VII. sklop: kruh in pekovski izdelki,
VIII. sklop: peciva,
IX. sklop: jušne zakuhe in testenine,
X. sklop: domače sadje,
XI. sklop: uvoženo sadje,
XII. sklop: drobno in kremno pecivo,
XIII. sklop: zelenjava,
XIV. sklop: sadni sokovi in mineralna voda,
XV. sklop: splošno prehrambeno blago,
XVI. sklop: čaji,
XVII. sklop: konzervirana živila,
XVIII. sklop: osnovna živila,
XIX. sklop: olja in margarine,
XX. sklop: zamrznjeni izdelki,
XXI. sklop: jajca,
XXII. sklop: burek,
XXIII. sklop: krompir,
XXIV. sklop: instant živila,
XXV. sklop: voda balon,
XXVI. sklop: sadni sirupi.
Ponudnik lahko konkurira za enega ali
več sklopov ali za vse sklope. V posameznem sklopu mora ponudnik zagotavljati vse
artikle in celotno letno količino.
4. Kraj dobave: Dijaški dom Novo mesto, Novo mesto, Šegova ulica 115.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka dobave: predvidoma
od 1. 11. 2003, predvideni zaključek dobave: 30. 10. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v tajništvu na naslovu naročnika,
dodatne informacije pri Berkopec Mariji, Jenič Ireni, Ljubici Perko ali Juršič Franciju na
telefonski številki naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
10. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o vplačilu, v višini 7.200 SIT (v katerem
je že vključen 20% DDV) na transakcijski
račun pri UJP Urad Novo mesto št.
01100-6030631944 – za razpisno dokumentacijo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika do 27. 10. 2003, do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe v zapečatenih kuvertah z oznako “Ponudba – Ne odpiraj’’ in
številko Uradnega lista RS ter navedbo
predmeta naročila je treba poslati na naslov: Dijaški dom Novo mesto, Šegova ulica 115, 8000 Novo mesto.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 28. 10. 2003 ob
12. uri, na naslovu: Dijaški dom Novo mesto, Novo mesto, Šegova ulica 115.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: brezpogojna bančna garancija plačljiva na prvi poziv, veljavna do
31. 12. 2003 v višini 5% od seštevka razpisne vrednosti ponujenih sklopov, skladno z
določbami Zakona o izvrševanju proračuna.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: rok
plačila računa je najmanj 30 dni od datuma
izstavitve računa, ostali pogoji so 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): ni zahtevana.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične sposobnosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: zahteve so razvidne iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2003, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 15. 10. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba za katero
se upošteva: kakovost in cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnik mora v ponudbi izrecno
jamčiti stalno kvaliteto blaga in fiksne cene
artiklov za ves čas dobavljanja po pogodbi.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 9. 2003.
Dijaški dom Novo mesto
Št. 574/2003
Ob-102402
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Slovenj Gradec d.o.o.
2. Naslov naročnika: Partizanska pot 12,
2380 Slovenj Gradec, faks 02/881-20-40,
tel. 02/881-20-20.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
linije za baliranje prebranih odpadkov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o., Partizanska
pot 12, Slovenj Gradec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
december 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o., Slovenj Gradec – tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (z DDV) na transakcijski račun št. 03175-1000161873, ali na
blagajni podjetja z navedbo namena nakazila.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 10. 2003 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o., Partizanska pot 12,
2380 Slovenj Gradec.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24 . 10. 2003 ob 12. uri v prostorih
Javno komunalnega podjetja Slovenj Gradec d.o.o., Partizanska pot 12, 2380 Slovenj Gradec.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe po zahtevah razpisne dokumentacije.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po 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: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do decembra 2003. Naročnik bo
odločitev o sprejemu ponudbe sprejel predvidoma v 15 dneh po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
dobavni rok, reference, tehnična ustreznost
in kvaliteta, plačilni pogoji in po razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika, tel. 031/650-427 ali
02/881-20-44.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 9. 2003.
Javno komunalno podjetje
Slovenj Gradec d.o.o.
Št. 400-05-9/2003
Ob-102424
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
sistema za določanje TOC (celotnega
organskega ogljika) in TN (celotnega
dušika) v tekočih vzorcih.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
4. Kraj dobave: Ljubljana, Vojkova 1/b.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka dobave: 15. januar 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: MOP, Agencija RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, Janko Vidic, dipl. org. men., klet,
I. nad., soba 27, tel. 01/478-44-18.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 14.30,
vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 28. 10. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel. 01/478-44-09.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 10. 2003 ob 13. uri, Agencija
RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
sejna soba, I. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in / ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira razpisana dela v celoti iz proračuna RS in poravnava plačila v skladu z
Zakonom o izvrševanju proračuna RS, podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci.
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 je finančno in poslovno sposoben,
in sicer, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel neporavnanih obveznosti več kot
tri dni od datuma sestavitve dokazila,
– da ponujeno trajanje dobave za razpisano blago ni daljše od razpisanega,
– da garancijski rok ni krajši od enega
leta,
– da veljavnost (opcija) ponudbe ni krajša od 120 dni od odpiranja ponudb,
– zagotavljanje rezervnih delov, vzdrževanja in servisiranja v času garancije.
Pogoji so podrobneje navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 26. 2. 2004; predvideni datum odločitve do 25. 1. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena za razpisano blago.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,
ki ima nižjo ponudbeno ceno.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 9. 2003.
Agencija RS za okolje
Št. 65/3103/2003
Ob-102459
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42, tel.
01/474-30-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
dveh večjih in enega manjšega terenskega vozila.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava do
30. 12. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v tajništvu sektorja
za Prenos električne energije, drugo nadstropje, Andreja Mihevc, dodatne informacije Miran Zver.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (5.000 SIT +
DDV 1.000 SIT), virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa in dejavnost 3
na račun št. 02924-0017900956.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 13. 10. 2003 do
9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, vložišče, prevzemnica Katarina Lipovec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, v dvorani D, IV. nadstropje,
13. 10. 2003 ob 10. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% skupne ponudbene vrednosti (z vključenim DDV).
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni.
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 skupnega nastopanja večih ponudnikov bo naročnik z izbrano skupino ponudnikov sklenilo pogodbo, v tem primeru mora biti v
ponudbeni dokumentaciji predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora
natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila.
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: dobavni rok do 30. 12.
2003, garancijski rok za razpisano opremo
je najmanj 12 mesecev od prevzema.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni.
15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena 100%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 9. 2003.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 1.7.4358
Ob-102491
1. Naročnik: Holding Slovenske železnice d.o.o.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana.
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3. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: rezan les – podnice.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali vse skupaj:
– sklop A1 – 40 m3 smrekovih podnic,
dolž. 3 m, šir. 18-36 cm, deb. 48 mm, 18%
vlage,
– sklop A2 – 100 m3 smrekovih podnic,
dolž. 3 m, šir. 18-36 cm, deb. 48 mm, 18%
vlage,
– sklop A3 – 30 m3 smrekovih podnic,
dolž. 3 m, šir. 18-36 cm, deb. 48 mm, 18%
vlage,
– sklop A4 – 30 m3 smrekovih podnic,
dolž. 3 m, šir. 18-36 cm, deb. 48 mm, 18%
vlage,
– sklop B1 – 120 m3 borovih podnic, dolž.
3 m, šir. 18-36 cm, deb. 50 mm, 22% vlage,
– sklop B2 – 400 m3 borovih podnic,
dolž. 3 m, šir. 18-36 cm, deb. 50 mm, 22%
vlage,
– sklop B3 – 40 m3 borovih podnic, dolž.
3 m, šir. 18-36 cm, deb. 50 mm, 22% vlage,
– sklop B4 – 40 m3 borovih podnic, dolž.
3 m, šir. 18-36 cm, deb. 50 mm, 22% vlage.
Ponudnik lahko konkurira za en, več ali
vse sklope.
4. Kraj dobave: po dispoziciji kupca.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: začetek:
15. 1. 2004, konec: 15. 11. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Holding Slovenske železnice d.o.o., Center za nabavo,
Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, faks
00386(0)1/29-14-833.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 9. ure (možen predhoden pregled
razpisne dokumentacije).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT + 1.600 SIT
(DDV)
na
transakcijski
račun
št.
02923-0019346887 pri Novi Ljubljanski
banki, tuji ponudnik pa 35 EUR na devizni
račun NLB 01000-0000200097-9007100-59384/4.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu
o plačilu (znesek se lahko nakaže preko
Teledoma, Klika itd.). Poleg dokazila je potrebno poslati tudi registracijo podjetja z
davčno številko s pripisano kontaktno osebo in številko faksa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 10. 2003 do
11. ure v tajništvo Centra za nabavo.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Holding Slovenske železnice
d.o.o., Center za nabavo, Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 10. 2003 ob 12. uri, sejna soba
št. 606, Kolodvorska 11.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: garancija z izjavo banke
v višini 3% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo 90 dni od odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/sklicevanje na določila v predpisih: minimalni
rok plačila je 60 dni od nastanka obveznosti.

12. Pravna oblika povezave 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. členu do 43. člena
Zakona o javnih naročilih:
– je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali je prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne določbe;
– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali druga pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
– da ima poravnave davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– da je finančno in poslovno sposoben;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi;
– da je dal resnične podatke glede izpolnjevanja obveznih pogojev.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum določitve o
sprejemu ponudbe:
– veljavnost ponudbe 90 dni od odpiranja ponudb,
– predvideni izbor do 7. 11. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni rok.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: Center za nabavo, faks
01/29-14-833; e-pošta: nabava@slo-zeleznice.si.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 9. 2003.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 83
Ob-102493
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, telefaks 02/449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
1. sklop: 3109 kosov letnih polo majic – kratek rokav in 1019 kosov letnih
polo majic – dolgi rokav;
2. sklop: 4641 kosov zimskih polo
majic;
3. sklop: 1271 kosov puloverjev;
4. sklop: 1133 kosov šalov;
5. sklop: 11876 kosov nogavic.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: da, oddaja po sklopih.
4. Kraj dobave: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sklopi 1 in
5: dobava do 1. 4. 2004, sklopi 2, 3 in 4:
dobava do 1. 9. 2004.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: 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.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 10. 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 v Mariboru, če odda ponudnik ponudbo osebno oziroma Pošta Slovenije, d.o.o. Sektor za investicije in nabavo – nabavna služba, 2500 Maribor, če ponudnik ponudbo pošlje po pošti.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 10. 2003 ob 10. uri, v prostorih
Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10 v
Mariboru – sejna soba v 4. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancije.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 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 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 spredpisi v
RS; ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni smel imeti blokiran račun več kot
10 dni; ponudnik v letu 2002 ni smel imeti
promet manjši od mnogokratnika 3 ponudbene vrednosti; 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 zase, svoje partnerje (v primeru predložitve skupne ponud-
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be); ponudnik mora predložiti izjavo, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 75 dni od dneva odpiranja ponudb; predvideni datum odločitve
10. 11. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena vrednost za sklop.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 9. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Ob-102495
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Gerbičeva 60,
1000 Ljubljana, tel. 01/477-91-00, telefaks
01/283-22-43.
3. (a) Vrsta in količina blaga: univerzalni rentgenski sistem za radiografijo
in fluoroskopijo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni predvidena.
4. Kraj dobave: Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, 1000
Ljubljana, Klinika za kirurgijo in male živali,
Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne in ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek takoj
po podpisu pogodbe, dobava najpozneje v
roku dveh mesecev po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: Altus consulting d.o.o. Ljubljana,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, tel.
01/421-90-40, telefaks 01/421-90-45, pri
Katji Oman. Dodatne informacije o javnem
razpisu lahko ponudniki zahtevajo na naslovu Altus consulting d.o.o. Ljubljana, Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana, tel. 01/421-90-40,
telefaks 01/421-90-45, elektronska pošta:
altus.con@siol.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od pondeljka do petka, med 9. in
13. uro, do vključno 20. oktobra 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 6.000 SIT (DDV je vštet v ceno).
Potrdilo o vplačilu na poslovni račun
02083-0053787157, sklic na št. 05-2003,
po modelu 00, Altus consulting d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti ob prevzemu
razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 20. oktobra 2003,
do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Altus consulting d.o.o., Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. oktobra
2003, ob 14. uri, na naslovu Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60,
1000 Ljubljana, sejna soba – II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, veljavno skladno z opcijo ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno 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): naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije.
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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 60 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 5. november 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 60 točk, rok dobave do 15 točk, garancijski rok do 10 točk, zagotavljanje nadomestnih delov do 10 točk, strokovna priporočila/reference do 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. september 2003.
Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta
Št. 1/2003
Ob-102496
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ormož.
2. Naslov naročnika: Ulica dr. Hrovata
4, 2270 Ormož, faks 02/741-09-99, elektronski naslov: uprava@zd-ormoz.si, tel.
02/741-09-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: laboratorijski material.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik lahko odda ponudbo za celotni predmet javnega naročila ali po posameznih artiklih.
4. Kraj dobave: sukcesivna dobava
predmeta naročila na sedež naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave z začetkom predvidoma novembra
2003, za dobo enega leta.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Ormož, Ulica dr. Hrovata 4, 2270 Ormož. Ponudnik lahko naroči razpisno dokumentacijo pisno na naslov naročnika ali po
faksu na št. 02/741-09-99, ob predložitvi
potrdila o vplačilu zneska za razpisno doku-

mentacijo. Ponudnik lahko zahteva dodatne informacije pisno na naslov naročnika ali
po faksu do 5 dni pred iztekom roka za
oddajo ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo. Kontakna oseba je Diana Šeruga, vodja pravne in kadrovske službe, tel.
02/741-09-64.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave dalje,
v pravni službi naročnika, vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT. Naveden znesek
nakažite na račun št. 01287-6030923093
pri UJP, sklic: javni razpis, potrdilo o vplačilu
pa predložite zahtevi za posredovanje razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene oziroma bodo prispele k naročniku do ponedeljka,
20. 10. 2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Ormož, Ulica
dr. Hrovata 4, 2270 Ormož, v pravno službo. Zapečatene kuverte morajo vsebovati
naslov naročnika in morajo biti jasno označene s pripisom “Ne odpiraj – ponudba za
laboratorijski material“ ter imeti na hrbtni
strani kuverte napisan naslov ponudnka.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: ponedeljek, dne 20. 10. 2003 ob
13. uri v sejni sobi Zdravstvenega doma
Ormož.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: menica.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 30 dni od dneva izstavitve računa, v
skladu z 18. členom Zakona o izvrševanju
proračuna RS za leto 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: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna najmanj do konca decembra 2003 tj.
do 31. 12. 2003. Naročnik bo odločitev o
sprejemu ponudbe sprejel najkasneje v 30
dneh od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: ob zahtevani kakovosti artiklov – najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 9. 2003.
Zdravstveni dom Ormož
Ob-102506
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Gerbičeva 60,
1000 Ljubljana, tel. 01/477-91-00, telefaks
01/283-22-43.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: LC/
MS/MS sistem (tekočinski kromatograf
in masni spektrometer).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni predvidena.
4. Kraj dobave: Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, 1000
Ljubljana, Inštitut za higieno živil, Gerbičeva
60, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne in ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek takoj
po podpisu pogodbe, dobava najpozneje v
roku dveh mesecev po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: Altus consulting d.o.o. Ljubljana,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, tel.
01/421-90-40, telefaks 01/421-90-45, pri
Katji Oman. Dodatne informacije o javnem
razpisu lahko ponudniki zahtevajo na naslovu Altus consulting d.o.o. Ljubljana, Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana, tel. 01/421-90-40,
telefaks 01/421-90-45, elektronska pošta:
altus.con@siol.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni dan,
od pondeljka do petka, med 9. in 13. uro, do
vključno 20. oktobra 2003, do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 6.000 SIT (DDV je vštet v ceno).
Potrdilo o vplačilu na poslovni račun
02083-0053787157, sklic na št. 06-2003,
po modelu 00, Altus consulting d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti ob prevzemu
razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 20. oktobra 2003,
do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Altus consulting d.o.o., Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. oktobra
2003, ob 15. uri, na naslovu Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60,
1000 Ljubljana, sejna soba, II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, veljavno skladno z opcijo ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno 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): naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije.
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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe moraajo biti
veljavne najmanj 60 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 5. november 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 60 točk, rok dobave do 15 točk, garancijski rok do 10 točk, zagotavljanje nadomestnih delov do 10 točk, strokovna priporočila/reference do 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. september 2003.
Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta
Št. 7455/03
Ob-102516
1. Naročnik: Elektro Primorska, javno
podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica, tel. 05/339-66-00 in
faks 05/302-32-12.
3. (a) Vrsta in količina blaga: energetski transformator 110/21/10,5 kV moči
31,5 MVA za RTP Gorica 110/20/10 kV
(po razpisni dok. št. 5/2003-B).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: fco RTP Gorica
110/20/10 kV postavljen na transformatorski temelj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum dobave: do 30. 8. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti v komercialnem sektorju pri Katji Šmajgl.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem je možen med 9. in 11. uro po predhodni enodnevni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumentacije 15.000 SIT ponudniki poravnajo z virmanom na TRR št. 04750-0000510950 pri
Novi KBM Področje Nova Gorica, sklic na
št. 43428 – ter številko te objave s pripisom razpisna dokumentacija – dobava energetskega transformatorja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 7. 11. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica (komercialni
sektor).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 7. 11.
2003 ob 11. uri v sejni dvorani Elektro Primorska, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik
predloži bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 3% vrednosti ponudbe brez DDV,

Št.

92 / 26. 9. 2003 / Stran 5591

katera veljavnost je 40 dni od izdaje obvestila
o oddaji naročila – to je do 5. 1. 2004.
11. Pogoji finaciranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: možnost predčasnih gotovinskih plačil, rok plačila mora biti najmanj 30 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skupina ponudnikov mora dostaviti 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 ZJN-1: poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1
še to, da povprečni letni čisti prihodki od
prodaje (za zadnja tri leta) morajo biti v višini
najmanj dvakratne ponudbene vrednosti in
da finančni položaj ustreza po ZFPP.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
95 dni od dneva objave tega razpisa, datum
odločitve o sprejemu ponudbe je predviden
za 26. 11. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb so: ponudbena cena, rok plačila, reference in kakovost.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlane zahteve za objavo: 22. 9. 2003.
Elektro Primorska,
Javno podjetje
za distribucijo električne energije
d.d.
Nova Gorica
Su 040801/2003
Ob-102563
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Kopru.
2. Naslov naročnika: Ferrarska 9,
6000 Koper, tel. 05/668-33-33, faks
05/639-52-47.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarniški in računalniški material po specifikaciji, ki je del razpisne dokumentacije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik se lahko poteguje ali za celotno naročilo ali za del naročila, in sicer ali
za dobavo računalniškega materiala ali za
dobavo pisarniškega materiala.
4. Kraj dobave: poslovni prostori Okrožnega in Okrajnega sodišča v Kopru, Ferrarska 9, Koper, Okrajnega sodišča v Piranu,
Tartinijev trg 1, Piran, Okrajnega sodišča v
Ilirski Bistrici, Bazoviška cesta 22, Ilirska
Bistrica, Okrajnega sodišča v Postojni, Jenkova 3, Postojna in Okrajnega sodišča v
Sežani, Kosovelova ulica 1, Sežana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2004 do 31. 12. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Okrožno sodišče v
Kopru, Urad predsednika, Ferrarska 9, Koper, sekretarka sodišča Renata Vadnjal, tel.
05/668-33-33, faks 05/639-52-47.
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(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 delovni dan med 9. in 15. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 11. 2003 do
8.45.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Okrožno sodišče v Kopru,
Ferrarska 9, Koper, vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 11. 2003 ob 9. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
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 (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: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
dobavni roki.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 9. 2003.
Okrožno sodišče v Kopru
Št. 17123-03-403-67/2003 Ob-102574
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, po pooblastilu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2,
1501 Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks 01/472-57-91.
3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega razpisa je 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:
– sklop 1 – mleko in mlečni izdelki,
– sklop 2 – kruh, pekarsko in slaščičarsko pecivo,
– sklop 3 – testenine in hitro zamrznjene jedi,
– sklop 4 – razna živila,
– sklop 5 – sveže sadje,
– sklop 6 – sveža zelenjava,
– sklop 7 – zelenjava, sadje – zamrznjen program,
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– sklop 8 – sokovi, brezalkoholne in alkoholne pijače,
– sklop 9 – ribe,
– sklop 10 – cigareti,
– sklop 11 – mleko in mlečni izdelki –
za PD Debeli rtič,
– sklop 12 – sladoled – za PD Debeli rtič,
– sklop 13 – kruh, pekarsko in slaščičarsko pecivo – za PD Debeli rtič,
– sklop 14 – razna živila – za PD Debeli rtič,
– sklop 15 – konzervirana živila – za PD
Debeli rtič,
– sklop 16 – zamrznjena zelenjava in sadje – za PD Debeli rtič,
– sklop 17 – sveže in zamrznjene ribe –
za PD Debeli rtič,
– sklop 18 – brezalkoholne in alkoholne
pijače – za PD Debeli rtič,
– sklop 19 – pivo – za PD Debeli rtič
(podsklop 19.1 in 19.2),
– sklop 20 – mleko in mlečni izdelki –
za CO Gotenica,
– sklop 21 – kruh, pekarsko in slaščičarsko pecivo – za CO Gotenica,
– sklop 22 – brezalkoholne in alkoholne
pijače, cigareti in druga razna živila – za CO
Gotenica.
Ponudniki lahko ponudijo vse sklope v
celoti (sklopi od 1 do 22), ali posamezne
sklope v celoti – vse postavke blaga oziroma artikle, ki so v sklopu. Sklop 19 lahko
ponudniki ponudijo v celoti (podsklopa 19.1
in 19.2), ali pa le posamezen podsklop tega sklopa (19.1 ali 19.2) v celoti.
Ponudniki ne morejo ponuditi posameznega blaga oziroma posameznih artiklov iz
posameznega sklopa oziroma podsklopa.
4. Kraj dobave:
Za sklope od 1 do 10:
– Rocenska 56, Ljubljana-Šmartno,
– Kotnikova 8, Ljubljana,
– Celovška 166, Ljubljana.
Za sklope od 11 do 19:
– PD Debeli rtič, Jadranska 79, Ankaran.
Za sklope od 20 do 22:
– CO Gotenica, Kočevska Reka.
Naročnik si pridržuje pravico do spremembe kraja dobave in števila lokacij, na
katere bo potrebno dobavljati blago.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki lahko ponudijo samo eno (osnovno)
ponudbo. V primeru, da ponudniki ponudijo
še variantne ponudbe, naročnik le-teh ne bo
upošteval.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka je 1. 1. 2004, predvideni datum zaključka pa 31. 12. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Ministrstvo za notranje zadeve, Sektor za finance, plan in investicije, Oddelek za investicije in javna naročila,
Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana, v tajništvu
oddelka pri Marinki Hlade. Dodatne informacije: Veronika Bajrič, tel. 01/472-40-54.
(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 dan med 12. in 14. uro,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega urada, kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40306703.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 24. 10. 2003,
najkasneje do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
24. 10. 2003, ob 11. uri, na naslovu: Visoka policijsko – varnostna šola, Kotnikova 8,
Ljubljana. 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 predložiti bančno garancijo kot
finančno zavarovanje za resnost ponudbe.
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.
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 150 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 28. 11. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša je ponudba, ki ustreza merilom: cena, certifikat ISO in finančno
stanje ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 86-87 z
dne 5. 9. 2003, Ob-101136.
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18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 9. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-102647
1. Naročnik: Javni socialno varstveni zavod Dom starejših občanov Fužine.
2. Naslov naročnika: Nove Fužine 40,
1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava in
vgradnja opreme za novi dom-Dom starejših občanov Fužine, Ljubljana.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, navesti sklope in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: naročilo se oddaja kot celota.
4. Kraj dobave: Dom starejših občanov
Fužine, Nove Fužine 40, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava in
vgradnja 2 meseca.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Ministrsvo za delo,
družino in socialne zadeve, Slovenska 54,
Ljubljana, Milena Gjerek-Diomanjko.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave vsak
delovnik od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na TRR št.
01100-6000001963, Dom starejših občanov
Fužine, Nove Fužine 40, 1000 Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 10. 2003 do 10.
ure (prispetje).
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Slovenska 54, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 10. 2003, ob 12. uri, Ministrstvo za delo
družino in socialne zadeve, Slovenska 54,
1000 Ljubljana.
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: navedeno 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): naročnik bo sklenil pogodbo z enim izvajalcem.
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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe do 15. 11. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni pogoji, reference ponudnika, garancijski roki.
Teža in način uporabe meril je podano v
razpisni dokumentaciji.

Št.

16. Morebitne druge informacije o naročilu: možen je ogled gradbišča po predhodni najavi.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 9. 2003.
Dom starejših občanov Fužine

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
Št. 400-01-20/2003
Ob-102386
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
Cerknice v Cerknem, I. faza, odsek od
Sotočja z Zapoško do PR 16 (km
4+719,50 do km 4+811,00).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: reka Cerknica v Cerknem.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe
3 mesece po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: MOP, Agencija RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, Sabina Hajrič, univ. dipl. prav., I. nadstropje, soba 120, tel. 01/478-44-38.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 15. ure
vsak delovni dan, v petek do 14.30.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 10. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel. 01/478-44-09.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 10. 2003 ob 11. uri, Agencija
RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
sejna soba v IV. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana:
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– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo
posla,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.
11. Pogoji financiranja in plačila in / ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in poravnava plačila
v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS, podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso
možni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci. V primeru
skupnega nastopanja pri ponudbi pa mora
skupina ponudnikov – samo v primeru, da
bo izbrana na javnem razpisu – predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila.
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 je v preteklih osmih in tekočem letu
izvedel kot izvajalec ali podizvajalec vsaj tri
objekte podobnega tipa – izvedba podpornih obrežnih zidov višine > 2,5 m na vodotokih, katerih širina dna presega 5 m. Kot
dokazilo o izpolnjevanju navedenega pogoja mora ponudnik pridobiti ustrezno potrdilo
naročnika/investitorja, ter ga priložiti k Izjavi
ponudnika o sprejemu pogojev iz razpisne
dokumentacije,
– da je finančno in poslovno sposoben
in sicer, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel neporavnanih obveznosti več kot
tri dni od datuma sestavitve dokazila,
– da ponujeno trajanje razpisanih del (izvajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega,
– da opcija (veljavnost) ponudbe ni krajša od 120 dni od datuma odpiranja ponudb,
– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od 5 let po uspešno
opravljenem tehničnem pregledu oziroma
prevzemu.
Pogoji in dokazila o izpolnjevanju teh pogojev so podrobneje navedena v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 120 dni od datuma za predložitev
ponudbe in predvideni datum odločitve je
do 20 dni po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: 1. najnižja ponudbena cena, ob izpolnjevanju
vseh pogojev razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 9. 2003.
Agencija RS za okolje
Št. 400-01-19/2003
Ob-102387
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje.
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2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks 01/478
40 52.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
v.v. nasipov Drnice od izliva v morje do
rudnika v Sečovljah (od km 0,00 do km
3,70) 1. faza – dostopna pot ob nasipu
Drnice od letališča do izliva v morje.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: Aerodrom Sečovlje–Soline Sečovlje–izliv Drnice v morje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe
3 mesece po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: MOP, Agencija RS
za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, Sabina Hajrič, univ. dipl. prav., I. nadstropje, soba 120, tel. 01/478-44-38.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 15. ure
vsak delovni dan, v petek do 14.30.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 10. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel. 01/478-44-09.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 10. 2003 ob 10. uri, Agencija
RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
sejna soba v IV. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo
posla,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.
11. Pogoji financiranja in plačila in / ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS in poravnava plačila v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS,
podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci. V primeru
skupnega nastopanja pri ponudbi pa mora
skupina ponudnikov – samo v primeru, da
bo izbrana na javnem razpisu – predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila.
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:
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– da je v preteklih osmih in tekočem letu
izvedel kot izvajalec ali podizvajalec vsaj tri
objekte podobnega tipa izvedba nasipov iz
izkopanega materiala > 20.000 m3). Kot dokazilo o izpolnjevanju navedenega pogoja
mora ponudnik pridobiti ustrezno potrdilo
naročnika/investitorja, ter ga priložiti k Izjavi
ponudnika o sprejemu pogojev iz razpisne
dokumentacije,
– da mora upoštevati pogoje Aerodroma Portorož pri izvedbi razpisanih del, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije
(priloga E),
– da je finančno in poslovno sposoben,
in sicer, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel neporavnanih obveznosti več kot
tri dni od datuma sestavitve dokazila,
– da ponujeno trajanje razpisanih del (izvajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega,
– da opcija (veljavnost) ponudbe ni krajša od 120 dni od datuma odpiranja ponudb,
– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od petih let po uspešno opravljenem tehničnem pregledu oziroma prevzemu.
Pogoji in dokazila o izpolnjevanju teh pogojev so podrobneje navedena v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 120 dni od datuma za predložitev
ponudbe in predvideni datum odločitve je
do 20 dni po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: 1. najnižja ponudbena cena, ob izpolnjevanju
vseh pogojev razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 9. 2003.
Agencija RS za okolje
Št. 400-01-18/2003
Ob-102388
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478 40 52.
3. (a) Opis in obseg gradnje sanacija
jezu na reki Vipavi pri Šelu.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: reka Vipava pri
Mirnu.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 3
mesece po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: MOP, Agencija RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, Sabina Hajrič, univ. dipl. prav., I. nadstropje, soba 120, tel. 01/478-44-38.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 15. ure
vsak delovni dan, v petek do 14.30.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 10. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel. 01/478-44-09.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 10. 2003 ob 9. uri, Agencija RS
za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, sejna soba v IV. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo
posla,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS in poravnava plačila v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS,
podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci. V primeru
skupnega nastopanja pri ponudbi pa mora
skupina ponudnikov – samo v primeru, da
bo izbrana na javnem razpisu – predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila.
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 je v preteklih desetih in tekočem
letu izvedel – kot izvajalec ali podizvajalec
vsaj en prečni vodni objekt (jez, prag, drča)
minimalne konstrukcijske višine 3 m in dolžine preliva nad 30 m. Kot dokazilo o izpolnjevanju navedenega pogoja mora ponudnik pridobiti ustrezno potrdilo naročnika/investitorja, ter ga priložiti k Izjavi ponudnika o sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije,
– da je finančno in poslovno sposoben,
in sicer, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel neporavnanih obveznosti več kot
3 dni od datuma sestavitve dokazila,
– da ponujeno trajanje razpisanih del (izvajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega,
– da opcija (veljavnost) ponudbe ni krajša od 120 dni od datuma odpiranja ponudb,
– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od 5 let po uspešno
opravljenem tehničnem pregledu oziroma
prevzemu.
Pogoji in dokazila o izpolnjevanju teh pogojev so podrobneje navedena v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 120 dni od datuma za predložitev
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ponudbe in predvideni datum odločitve je
do 20 dni po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. najnižja ponudbena cena, ob izpolnjevanju vseh pogojev razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 9. 2003.
Agencija RS za okolje
Št. 361-3687/02
Ob-102396
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana in
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana – Mestni trg 1, 1000 Ljubljana,
faks 01/306-12-13, tel. 01/306-12-17,
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, faks
01/306-15-78, tel. 01/306-14-32.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbeno obrtniških in inštalacijskih del
za nadomestno in dopolnilno gradnjo objekta Ob Ljubljanici 16 s komunalnimi priključki in komunalno ureditvijo v območju
urejanja CS 7/8 Nove Poljane v Ljubljani.
Po izvedeni gradnji bo pridobljena skupna neto koristna površina v izmeri ca. 670 m2.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključujejo izdelavo projektov: izdelava
projektov ni vključena v naročilo.
Orientacijska vrednost naročila: orientacijska vrednost naročila znaša 90,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Ob Ljubljanici 16.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni
datum začetka del je december 2003, dokončanje pa julij 2004.
7. (a) Naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacije in dodatne informacije: Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, soba 107/I., Olga Funa.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od dneva te objave med 9. in 11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 20.000 SIT in se nakaže na TRR
naročnika Javni stanovanjski sklad Mestne
občine Ljubljana št. 01261-652 0972441
pri Banki Slovenije – UJP z obveznim pripisom “za razpisno dokumentacijo Ob Ljubljanici 16“.
Pri dvigu razpisne dokumentacije se mora prevzemnik razpisne dokumentacije izkazati z dokumentom, iz katerega je razvidno plačilo razpisne dokumentacije. Naročnik ni davčni zavezanec.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: 28. 10. 2003 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarjenje z nepremič-

ninami, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000
Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj: Ponudba
Ob Ljubljanici 16“.
Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.
9. Datum časa in kraja odpiranja ponudb: 28. 10. 2003 ob 13. uri na naslovu:
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarjenje z nepremičninami, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana, IV. nadstropje, soba št. 410.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe velja do 31. 12. 2003 v višini 9,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in/ali plačila sklicevanja na določila v predpisih: v skladu z
razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je 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: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2003.
Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: 1. 12. 2003
15. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo je cena.
Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi
najnižjo ceno za razpisana dela.
16. Morebitne druge informacije o naročniku: rok za informacije je do vključno
23. 10. 2003. Vprašanja se posredujejo samo pisno na faks 01/306-15-78 pod šifro
“Ob Ljubljanici 16“. Odgovore na vprašanja
bo naročnik posredoval pisno vsem ponudnikom, ki so prejeli razpisno dokumentacijo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bilo predhodne objave namere o naročilu.
18. Datum posredovanja zahteve za
objavo: 16. 9. 2003.
Mestna občina Ljubljana
in
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana
Št. 39/2003
Ob-102426
1. Naročnik: Snaga, javno podjetje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nasipna ulica 64,
2000 Maribor, faks 02/33-27-661, tel.
02/33-13-551.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
1. faze zbirnega centra Ruše - gradbeno
obrtniška dela, strojne in elektro instalacije, ureditev okolja, vodovod in kanalizacija.
(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: /
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4. Kraj izvedbe: Ruše.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 30
dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Snaga, javno
podjetje d.o.o., Nasipna ulica 64, Maribor,
tajništvo - Ida Ornik, tel. 02/33-13-551.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 8. in 14. uro,
oziroma po predhodni najavi kontaktni osebi. Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije in davčno številko.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, ki jih zainteresirani ponudnik plača z virmanom na transakcijski račun številka 04515-0000175787 pri NKBM
Maribor s pripisom “Za razpisno dokumentacijo: gradnja 1. faze zbirnega centra Ruše“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 17. 10. 2003 do 12. ure. Ponudbe je
potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov
naročnika. Na kuverti mora biti vidna oznaka “Ne odpiraj - ponudba Gradnja 1. faze
zbirnega centra Ruše - JN 39/2003“. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov ponudnika. Ovitek ponudbe mora biti zaprt tako, da se na odpiranju lahko nedvoumno
ugotovi, da še ni bil odpiran.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Snaga, javno podjetje d.o.o.,
Nasipna ulica 64, 2000 Maribor, prevzemnik tajništvo - Ida Ornik, tel. 02/33-13-551.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 17. 10.
2003 ob 12.15 na naslovu Snaga, javno
podjetje d.o.o., Nasipna ulica 64, Maribor.
Na odpiranju ponudb lahko sodelujejo samo predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki so svoja pooblastila komisiji oddali
pred odpiranjem.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora poleg ponudbe priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT na priloženem obrazcu kot
varščino, da bo v primeru, da bo izbran kot
najugodnejši ponudnik, pod pogoji tega razpisa sklenil pogodbo. Izbrani ponudnik se
bo moral v roku 8 dni po prejemu obvestila
o izbiri odzvati na poziv k podpisu pogodbe
in jo najkasneje v roku 15 dni po prejemu
obvestila o izbiri podpisati, sicer se bo štelo, da je od ponudbe odstopil, naročnik pa
bo unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe. Bančna garancija bo izbranemu ponudniku vrnjena po podpisu pogodbe in po
predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo posla, ostalim ponudnikom pa bo naročnik vrnil bančno garancijo za resnost ponudbe skupaj z obvestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po pogodbi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
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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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 17. 1. 2004. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo naročnik z obvestilom obvestil
vse ponudnike v roku 15 dni po javnem
odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 80%, rok dokončanja del 5%,
reference 10%, plačilni pogoji 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije
sme ponudnik zahtevati pisno na naslovu Snaga, javno podjetje d.o.o., Nasipna ulica 64,
Maribor, ostala pojasnila pa lahko dobi telefonsko od kontaktne osebe Mateja Šnuderla, tel.
02/33-13-551. Sestanka s ponudniki ne bo.
Skrajni rok, do katerega ponudniki še lahko
zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno
dokumentacijo, je 5 dni pred rokom za oddajo
ponudbe. Odgovori, pomembni za vse kandidate, bodo poslani na naslove vseh kandidatov,
ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 9. 2003.
Snaga, javno podjetje d.o.o.
Št. 35
Ob-102454
1. Naročnik: Šolski center Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Šegova ulica 112,
8000 Novo mesto, faks 07/393-21-24, tel.
07/393-21-22, elektronski naslov: info@s-sc.nm.edus.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena dela športna igrišča Šolskega centra
Novo mesto.
(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: Novo mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del oktober 2003, zaključek del december 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Šolski center
Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo
mesto, Tomaž Pintarič, univ. dipl. inž., tel.
07/393-22-10, faks 07/393-22-12.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 2. 10. 2003
med 8. in 12. uro dopoldan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT, z virmanom na račun številka: 01100-6030703433
– UJP Uprava za javne prihodke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 3. 10. 2003, do 12. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 3. 10.
2003, ob 12. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo izdati ustrezne finančne garancije za resničnost ponudbe.
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): pri izbiri ponudnikov
se bo upošteval Zakon 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: ponudnik mora predložiti ustrezno dokumentacijo, ki zagotavlja ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do decembra 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena, reference pri gradnji športnih igrišč,
druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ne.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 9. 2003.
Šolski center Novo mesto
Ob-102477
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verovškova 70, p.p. 2374, tel. 01/588-96-70,
telefaks 01/588-96-09.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena dela pri izgradnji plinovodnega omrežja na območju Brinje – Kamniška Bistrica s priključnimi plinovodi.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena oddaja posameznih sklopov.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Brinje, Beričevo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 12. 2003
do 15. 2. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo v Javnem podjetju
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, 2. nadstropje, soba št. 214
vsak delovni dan med 8. in 14. uro. Za
dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo vam je na voljo Dušan Hrib,
univ. dipl. inž. grad., tel. 01/588-96-70,
mobitel 041/527-877.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko prevzamete v času navedenem v točki (a) do dneva, ko je potrebno
oddati ponudbo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT. Znesek plačila
vključuje 20% DDV. Znesek se nakaže na
transakcijski račun Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o. št. 02924-0253764022
pri Novi ljubljanski banki, d.d. Ljubljana, s sklicem na št. 600-60-03. Vplačilo je možno tudi
na blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 29. 10. 2003
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je možno poslati po
pošti na naslov Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana ali jo predložiti osebno na naslovu Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana
v vložišču. Kuverte morajo biti opremljene
tako kot je navedeno v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje bo 29. 10. 2003
ob 12.30 v sejni sobi na naslovu Javno
podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
11,000.000 SIT z veljavnostjo do 22. 12.
2003.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v roku najmanj 30 dni od datuma uradno
evidentiranega prejema situacije v vložišču
Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): 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:
– finančno stanje,
– število zaposlenih in zahtevana izobrazba,
– tehnična opremljenost,
– reference,
– rok za izvedbo,
– garancijska doba,
– rok plačila.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 22. 12. 2003, predvideni datum odločitve o izboru izvajalca do 12. 11. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena vrednost.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 9. 2003.
Energetika Ljubljana, d.o.o.
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Ob-102479
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verovškova 70, p.p. 2374, tel. 01/588-96-70,
telefaks 01/588-96-09.
3. (a) Opis in obseg gradnje: strojno
inštalacijska dela pri izgradnji plinovodnega omrežja na območju Brinje – Kamniška Bistrica s priključnimi plinovodi.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena oddaja posameznih sklopov.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Brinje, Beričevo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 12. 2003
do 1. 2. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo v Javnem podjetju
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, 2. nadstropje, soba št. 214
vsak delovni dan med 8. in 14. uro. Za
dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo vam je na voljo Dušan Hrib,
univ. dipl. inž. grad., tel. 01/588-96-70,
mobitel 041/527-877.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko prevzamete v času navedenem v točki (a) do dneva, ko je potrebno
oddati ponudbo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT. Znesek plačila
vključuje 20% DDV. Znesek se nakaže na
transakcijski račun Javnega podjetja Energetika
Ljubljana,
d.o.o.
št.
02924-0253764022 pri Novi ljubljanski
banki, d.d. Ljubljana, s sklicem na št.
600-59-03. Vplačilo je možno tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 29. 10. 2003
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je možno poslati po
pošti na naslov Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana ali jo predložiti osebno na naslovu Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana
v vložišču. Kuverte morajo biti opremljene
tako kot je navedeno v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje bo 29. 10. 2003 ob
12. uri v sejni sobi na naslovu Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3,050.000 SIT z veljavnostjo do 22. 12.
2003.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo

v roku najmanj 30 dni od datuma uradno
evidentiranega prejema situacije v vložišču
Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): 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:
– finančno stanje,
– število zaposlenih in zahtevana izobrazba,
– tehnična opremljenost,
– reference,
– rok za izvedbo,
– garancijska doba,
– rok plačila.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 22. 12. 2003, predvideni datum odločitve o izboru izvajalca do 12. 11. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena vrednost.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 9. 2003.
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 35205-0004/2003
Ob-102488
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: vodohran
Polževo in vodohran Poljane.
(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: Polževska planota.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe, dokončanje v januarju 2004, po
terminskem planu.
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 26. 9. 2003
dalje vsak delovnik od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti
15.000 SIT na transakcijski račun št.
01239-0100002162 z navedbo: “Plačilo
RD – Vodohran Polževo in vodohran Poljane“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 10. 2003 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 29. 10.
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.
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. 1. 2004, predvideni datum odločitve
10. 11. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, izhodišča so: ponujena cena, reference in plačilni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 9. 2003.
Občina Ivančna Gorica
Št. 35103-39/2003
Ob-102546
1. Naročnik: Občina Šenčur.
2. Naslov naročnika: Kranjska cesta 11,
4208 Šenčur, tel. 04/251-91-00, telefaks
04/251-91-11, elektronski naslov: obcina@sencur.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
prizidka OŠ Olševek.
(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: Olševek.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 13. 11.
2003, dokončanje 30. 5. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Šenčur, Kranjska ulica 11, Vinko Gale.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik med
8. in 10. uro v sprejemni pisarni občine.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT (v ceni je vključen DDV), plačilo na TRR, št.
01317-0100006973, odprt pri Banki Slovenije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 10. 2003 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, sprejemna pisarna.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 10. 2003 ob 12. uri, v sejni sobi
Občine Šenčur.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v zakonskem roku in opredelitvami 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): opredeljena 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: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni po datumu odpiranja ponudb, predviden datum odločitve
4. 11. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: opredeljen v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 9. 2003.
Občina Šenčur
Ob-102573
1. Naročnik: Občina Tržič.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 18,
4290 Tržič, tel. 04/59-71-521.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja dvigala v Zdravstvenem domu Tržič
in ureditev vhodnega dela v ambulanti
za nujno medicinsko pomoč v Zdravstvenem domu Tržič.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudba lahko obsega vse aktivnosti in dela po sistemu “ključ v roke“ ali
pa po sklopih:
– izgradnja dvigala,
– ureditev vhodnega dela v ambulanti za
nujno medicinsko pomoč.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: razpis ne
vključuje izdelave projektov.
4. Kraj izvedbe: Tržič.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek je določen z dnem uveljavitve pogodbe, dokončanje pa do 31. 1. 2004.
7. (a) Naslov službe in osebe, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Tržič, Trg
svobode 18, 4290 Tržič, tel. 04/59-71-521,
faks 04/59-71-513, Mateja Malovrh.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te objave dalje med 8. in 14. uro vsak delavnik
razen ob petkih med 8. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 40.000 SIT, nakazilo na
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transakcijski račun 01000-0100006598 pri
Banki Slovenije s pripisom:“Razpisna dokumentacija za Zdravstveni dom Tržič“.
8. (a) Datum in ura do kdaj je treba predložiti ponudbo: 28. oktober 2003 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
na naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18,
4290 Tržič ali oddati osebno v tajništvu Občine Tržič v prvem nadstropju.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. oktober 2003 ob 12. uri v mali
sejni sobi Občine Tržič.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: določila Zakona o izvrševanju proračuna RS za
leto 2003 in 2004 (Ur. l. RS, št. 118/02).
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): skupina izvajalcev je dolžna predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila v katerem mora biti natančno opredeljena odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
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: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 10. 1. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference ponudnika in garancijski rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 9. 2003.
Občina Tržič
Št. 110-1/03
Ob-102603
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. (a) Opis in obseg gradnje: AC Karavanke – Obrežje; odsek Krška vas –
Obrežje: rušenje mostu NM 0066 in
gradnja mostu 5-1, desni objekt.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
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: AC Karavanke – Obrežje; odsek Krška vas – Obrežje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok za popolno
dokončanje del je 8 mesecev po prejemu
obvestila inženirja, da lahko prične z deli.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-

cijo 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 1.28, kontaktna oseba je Marjana Logar, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje Miha Rejc univ.
dipl. inž. grad. DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, tel.
01/30-68-218, faks 01/78-78-664.
(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: 80.000 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 11. 11. 2003 do 8. ure.
(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
11. 11. 2003 ob 9. 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 17,460.000 SIT. Veljavnost bančne garancije mora biti najmanj 172 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. in tujih kreditov (KfW). 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 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: veljavnost ponudbe je
142 dni po preteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev o sprejemu ponudbe je 22. 12. 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: predhodni razpis je bil objav-
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ljen v Uradnem listu RS, št. 61-62 z dne
27. 6. 2003.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 9. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/03
Ob-102604
1. Employer: Motorway Company in the
Republic of Slovenia – DARS d.d.
2. Employer address: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje. Branch Office Ljubljana,
Dunajska 7.
3. (a) Type and scope of construction
works: MW Karavanke – Obrežje; Section Krška vas – Obrežje: Demolition of
the bridge NM 0066 and construction
of the bridge 5-1, right structure.
(b) If it is projected that parts of the
works or a group of works from the order
be awarded individually, the scope of the
groups of works and the possibility of tendering for one group, several groups or everything together: the work shall be
awarded together as a whole.
(c) Information about the purpose of civil
works, if the preparation of designs is included: /
4. Location of the performance of
Works: MW Karavanke – Obrežje; Section
Krška vas – Obrežje.
5. Acceptability of alternatives: in accordance with the tender specifications.
6. Data on the planned beginning and
completion of the works or the duration of
the works: completion deadline is 8 months
from the receipt of the notification by the
engineer to start with Works.
7. (a) Complete address of the service
from which the tender documentation may
be requested: bidders may obtain the tender
documentation at this address: DDC Consulting & Engineering Ltd., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, room no. 1.28; the contact
person is Oto Rubinič, B.Sc. C.Eng., phone:
01/30-68-204, fax 01/30-68-206.
(b) The date from which tender documentation can be requested: the tender
documentation will be available every working day between 8.00 a.m. and 11.00 a.m.
local time.
(c) Bidders can obtain tender documentation for the selection of a Contractor with
open procedure at the address below upon
payment of a non-returnable sum in the
amount of SIT 80,000.00 (VAT included),
or in equivalent amount paid in any convertible currency.
Payments should be made by transfer to
the bank account number TRR:
02923-0014562265 at Nova Ljubljanska
Banka for payments in SIT or, for payments
in other foreign currencies, to bank giro
account no. 51774/7 at Nova Ljubljanska
Banka d.d., Ljubljana. The beneficiary shall
be DDC svetovanje inženiring, Družba za
svetovanje in inženiring d.o.o (DDC Consulting & Engineering Ltd.), with a note attached: “For tender documentation”.
8. (a) Final date and hour for submitting
the Bid: only those Bids handed in by 8:00
am on 11th November 2003 at the latest will
be accepted.
(b) Complete address at which the Bids
must be handed in: DDC svetovanje
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inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o (DDC Consulting & Engineering Ltd.), Kotnikova 40, 1000 Ljubljana;
Vložišče (mail room).
9. Date, hour and location of opening the
Bids: public opening of the Bids will take
place on 11th November 2003 at 9 am at this
address: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o (DDC Consulting & Engineering Ltd.), Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, conference room no. 1.18.
10. The amount, type and validity of acceptable Bid Security, if required in this procedure: The Bid must be accompanied by
a Bid Security in the amount of SIT
17,460,000.00 Validity of the Bank Guarantee is 172 days upon the expiration of
the final deadline for submission of Bid.
11. The main conditions concerning the
financing and payment, and/or quoting of
relevant provisions from other documents
concerning payments: the order shall be
financed from the proper funds of the
Motorway Company in the Republic of
Slovenia, DARS d.d. and the foreign loans
awarded by the KfW – III.
The way of payment with deadlines is
defined in the sample of the Contract being
a compulsory constituent part of the bidding documents.
12. Legal form of connection of Bidders
in the group within one Bid, after it has

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
Št. 2-2
Ob-102377
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča.
2. Naslov naročnika: Prečna ul. 2, Postojna, 05/72-62-681, tajnistvo@zd-po.si,
05/72-62-681.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: čiščenje poslovnih prostorov.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Zdravstveni dom Postojna, Prečna ul. 2, Postojna.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso dopustne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od podpisa pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom, tajništvo.
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been selected as the most favourable (Public Procurement Act, Article 47): in accordance with the tender specifications.
13. Conditions that must be met by the
Bidder to establish financial, business and
technical, business and technical qualification, apart from the general provisions of
Articles 41 and 43 of the Public Procurement Act: In accordance with the tender
specifications.
14. Date until which the Bid must be
valid, and the projected decision date on
the acceptance of Bid: validity of the Bid is
142 days upon the expiration of the final
deadline for submission of Bid. The anticipated decision date on the Acceptance of
Bid is 22nd December 2003.
15. Criteria of Bid evaluation: criteria for
the selection of the most favourable Bidder
is: The lowest price when other bidding conditions are complied with.
16. Possible other information about the
tender: /
17. Date and number of the publication
of a previous Public Tender, if available.
The previous Public tender was published
on 27th June 2003 Off. Gazette No.
61-62/03.
18. Date of submitting the request for
publication: 19 September 2003.
Motorway Company in the
Republic of Slovenia – DARS d.d.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 11. ure,
vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT na podračun
pri UJP Postojna, št. 01294-6030923235.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 28. 10. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom, Prečna ul. 2,
Postojna.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 10. 2003 ob 12. uri v tajništvu ZD.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedena v razpisni dokumentaciji.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
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: določila iz razpisne dokumentacije.
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: da.

Stran

5600 / Št. 92 / 26. 9. 2003

16. 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 ponudbe 3. 11. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: opredeljena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 9. 2003.
Zdravstveni dom dr. Franca
Ambrožiča
Postojna
Št. 84/S
Ob-102382
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, tel. 02/449-23-02, telefaks
št. 02/449-23-79.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: tiskanje obrazcev v poštnem prometu v letu 2004,
sklic priloga 1A št. kategorije 15.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: predvidena je oddaja po sklopih, vsaka
pozicija v popisu je svoj sklop.
5. Kraj izvedbe: dostava v centralno
skladišče Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2004
do 31. 12. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: uprava Pošte
Slovenije, d.o.o., Nabavna služba, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, oseba za informacije Peter Hometer.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: z virmanom na TRR
90672-0000040025, sklic 00 0000-17,
2.000 SIT.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 10. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Nabavna
služba, Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 21. 10. 2003 ob 11. uri, Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po izstavitvi računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
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nih naročilih: poleg splošnih pogojev po
41.do 43. členu ZJN-1 mora ponudnik izpolnjevati: da ni imel v zadnjih šestih mesecih
poslovanja blokiran račun več kot 5 dni, da
ni dal zavajajoče podatke, glede zahtev iz te
točke, da je predložen obrazec izjave, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
da je pravilno in pravočasno izpolnil pogodbene obveznosti v zadnjih treh letih.
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
do: 31. 12. 2003. Predviden datum odločitve o sprejemu ponudbe: 15. 11. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
vrednost po posameznem sklopu.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 9. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 2522/1
Ob-102390
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-11-300,
faks 04/28-11-301, e-pošta: komunala@komunala-kranj.si.
3. (a) Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: zavarovalne
storitve za naslednje vrste zavarovanj:
požarno zavarovanje, strojelomno zavarovanje, zavarovanje elektronskih računalnikov, zavarovanje splošne odgovornosti, vlomsko zavarovanje, avtomobilska zavarovanja.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudba
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: 1. Uprava, 2. Poslovna enota Komunala, 3. Poslovna enota Vodovod, 4. Poslovna
enota Kanalizacija in čistilne naprave.
4. Kraj izvedbe: Kranj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali čas izvedbe: 1. 1. 2003 –
3 leta.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala
Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka
Vadnova 1, Kranj; kontaktna oseba Simona
Zavašnik, tel. 04/28-11-320, Maks Edelbaher, 041/622-607.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT na transakcijski
račun št. 07000-0000464429 pri Gorenjski banki d.d. Kranj.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je treba
predložiti ponudbo: 13. 10. 2003 do
12.30.

(b) Naslov, kamor je treba predložiti ponudbo: Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 10. 2003 ob 13. uri v sejni sobi
na naslovu naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija v višini 10% ocenjene vrednosti –
bančna garancija ali menica z menično izjavo in pooblastilom za izpolnitev.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: obročno odplačevanje letne premije, in sicer v
štirih enakih obrokih, od katerih prvi obrok
zapade 28. 1., drugi obrok 28. 4., tretji
obrok 28. 7. in četrti obrok 28. 10. v posameznem letu.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih – 47. člen): če ponudbo
predloži skupina ponudnikov, mora predložiti tudi medsebojno pogodbo, v kateri so
opredeljene pravice in obveznosti ponudnikov, predvsem pa odgovornost posameznega ponudnika 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: vsi pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: zavarovalniška dejavnost.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o zavarovalništvu (Uradni list
RS, št. 13/00, s spremembami).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena ali strokovne kvalifikacije osebja za
izvedbo storitve: da.
15. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb; naročnik bo odločitve sprejel najkasneje do 1. 11. 2003.
16. Merila za ocenitev ponudb:
– višina premije,
– razmerij med čistimi tehničnimi rezervacijami in čistimi prihodki od zavarovalnih
premij,
– plačilo odškodnine,
– reference ponudnika,
– kakovost: pridobljen certifikat sistema
kakovosti ISO 9001 za celotno podjetje.
Merila so podrobnejše opisana in vrednotena v razpisni dokumentaciji.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: /
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 9. 2003.
Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o.
Št. 411-01-32/03
Ob-102423
1. Naročnik: Občina Hrastnik.
2. Naslov naročnika: Pot Vitka Pavliča
5, 1430 Hrastnik, tel. 03/565-43-60, faks
03/564-40-41.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izvajanje zimske službe
(občinske ceste in javne površine) v Občini Hrastnik za zimo 2003/04, 2004/05,
2005/06, 2006/07 in 2007/08.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: 2
sklopa ali za vse skupaj.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Hrastnik.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: razpisane storitve
se bodo izvajale vsako sezono od 15. 11.
2003 do 31. 3. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Hrastnik, Direkcija za prostor, okolje in javne gospodarske službe (št. pisarne 38), Pot Vitka Pavliča
5, Hrastnik; dodatne informacije Anton Hočevar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 7. do
14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 10. 2003, do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 10. 2003, ob 12. uri, Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, sejna soba – I.
nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o javnih financah.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
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: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o javnih cestah, Odlok o občinskih cestah, Pravilnik o vzdrževanju javnih
cest, Zakon o varnosti in zdravju pri delu.
(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
do 17. 12. 2003. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 22. 10. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena, reference.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /

19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 9. 2003.
Občina Hrastnik
Št. 268-287/2003 20202
Ob-102452
1. Naročnik: Javna agencija za železniški
promet Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kopitarjeva 5,
2000 Maribor.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izdelava navodila za pripravo tehničnih specifikacij in prioritetnih tehničnih specifikacij za javno železniško infrastrukturo.
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: dokončanje del
31. 1. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: vložišče, Vihar
Alenka.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na TRR
01100-6000002642, sklicevanje na št.
2422-03-000116.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 10. 2003 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javna agencija za železniški
promet RS, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor,
vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
22. 10. 2003 ob 10. uri na naslovu Javna
agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, v sejni sobi.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: finančno
zavarovanje za resnost ponudbe (garancija
za resnost ponudbe) mora biti dano v višini
1,000.000 SIT. Garancija za resnost ponudbe je lahko dana v obliki bančne garancije
prvorazredne banke s sedežem v državi naročnika ali v tujini ali v drugi obliki, skladno z
zakonskimi določili in zahtevami naročnika v
razpisni dokumentaciji.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik. Način plačevanja z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni vsebini 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:
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– reference: ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, sposobnost
upravljanja, izkušnje, zanesljivost ter najmanj 3
redno zaposlene za nedoločen čas pri ponudniku ali glavnem partnerju v skupnem nastopu;
– ustrezna finančna sposobnost ponudnika:
– povprečni letni promet ponudnika v
zadnjih treh letih v višini najmanj dvakratne
vrednosti javnega naročila, z DDV,
– likvidna sredstva ali prikaz možnosti
najetja kredita v minimalni vrednosti prvih
dveh mesečnih situacij,
– sredstva morebitnih podizvajalcev se
ne bodo upoštevala pri ugotavljanju ponudnikovega izpolnjevanja zgoraj navedenih pogojev. Sredstva partnerjev v skupnem nastopu pa se seštevajo, da se ugotovi skupna
sposobnost izpolnjevanja zgoraj navedenih
pogojev;
– rok dokončanja del ne more biti daljši
od razpisanega.
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: Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Ur. l. RS, št.
110/02); Zakon o železniške prometu ZZelP
UPB1, (Ur. l. RS, št. 14/03); Zakon o varnosti
v železnšikem prometu ZVZP (Ur. l. RS, št.
85/00); Zakon o standardizaciji ZStra-1 (Ur.
l. RS, št. 59/99), Zakon o akreditaciji Zakr
(Ur. l. RS, št. 59/99), Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti ZTZPUS (Ur. l. RS, št. 59/99).
(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
120 dni od roka določenega za predložitev
ponudbe, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 24. 10. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ustreznost programa – obsega del do
20 točk,
– reference strokovnjakov do 30 točk,
– certificiran sistem kakovosti do 10 točk,
– usposobljenost za izvajanje projektov
do 10 točk in
– cena do 30 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Rajko Satler, tel. 02/234-14-42.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 9. 2003.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Št. 2/2003
Ob-102469
1. Naročnik: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad.
2. Naslov naročnika: Poljanska cesta 31,
1000 Ljubljana, tel. 01/47-10-500, faks
01/47-10-503.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: oddaja del inženiringa v pripravi in izvedbi ter gradbenega nadzora po ZGO-1 za območje urejanja ŠI 5/1 Škofovi zavodi, Ljubljana,
vrsta storitev I A – 12.
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4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek izvedbe december 2003, dokončanje
december 2006.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija se lahko dvigne na sedežu naročnika na Poljanski cesti 31, Ljubljana, kontaktna oseba Dušan Gorenčič, tel.
01/47-10-559, faks 01/47-10-503, e-naslov:
dusan.gorencic@stanovanjskisklad-rs.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 14. uro od 30. 9. 2003 dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: za dvig dokumentacije je potrebno plačati 12.000 SIT z nakazilom na transkakcijski račun naročnika št.
01100-6950960281, s sklicem: 00
7906-713001, namen nakazila: “Škofovi
zavodi“.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 27. 10. 2003
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Stanovanjski sklad Republike
Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31,
1000 Ljubljana. Zapečatene ovojnice morajo biti jasno označene z napisom: “Ne
odpiraj – JN: Škofovi zavodi“.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 10. 2003 ob 11. uri v sejni sobi v
prostorih naročnika.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 10% ponudbene cene.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
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: v razpisni dokumentaciji.
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: ZGO-1.
(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 najmanj
do 1. 1. 2004, predviden datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 7. 11. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference ponudnika, ključni kadri, ISO certifikat.
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18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. september 2003.
Stanovanjski sklad Republike
Slovenije,
javni sklad
Št. 3/2003
Ob-102472
1. Naročnik: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad.
2. Naslov naročnika: Poljanska cesta
31, 1000 Ljubljana, tel. 01/47-10-500, faks
01/47-10-503.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: oddaja del inženiringa v pripravi in izvedbi ter gradbenega nadzora po ZGO-1 za območje urejanja VP 3/2 Brdo-jug, Ljubljana, vrsta
storitev I A – 12.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek izvedbe december 2003, dokončanje
december 2006.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumentacija se lahko dvigne na sedežu naročnika
na Poljanski cesti 31, Ljubljana, kontaktna
oseba Dušan Gorenčič, tel. 01/47-10-559,
faks 01/47-10-503, e-naslov: dusan.gorencic@stanovanjskisklad-rs.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 14. uro od 30. 9. 2003 dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: za dvig dokumentacije je potrebno plačati 12.000 SIT z
nakazilom na transkakcijski račun naročnika št. 01100-6950960281, s sklicem:
00 7906-713001, namen nakazila: “Brdo“.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 27. 10. 2003
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Stanovanjski sklad Republike
Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31,
1000 Ljubljana. Zapečatene ovojnice morajo biti jasno označene z napisom: “Ne
odpiraj – JN: Brdo“.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 10. 2003 ob 12. uri v sejni sobi v
prostorih naročnika.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 10% ponudbene cene.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
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: v razpisni dokumentaciji.
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: ZGO-1.
(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 najmanj
do 1. 1. 2004, predviden datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 7. 11. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference ponudnika, ključni kadri, ISO certifikat.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. september 2003.
Stanovanjski sklad Republike
Slovenije,
javni sklad
Št. 4/2003
Ob-102474
1. Naročnik: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad.
2. Naslov naročnika: Poljanska cesta
31, 1000 Ljubljana, tel. 01/47-10-500, faks
01/47-10-503.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: oddaja del inženiringa v
pripravi in izvedbi ter gradbenega nadzora po ZGO-1 za območje urejanja Livade – Kajuhov Izola, vrsta storitev I A – 12.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: Izola, Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek izvedbe december 2003, dokončanje
avgust 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumentacija se lahko dvigne na sedežu naročnika
na Poljanski cesti 31, Ljubljana, kontaktna
oseba Dušan Gorenčič, tel. 01/47-10-559,
faks 01/47-10-503, e-naslov: dusan.gorencic@stanovanjskisklad-rs.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 14. uro od 30. 9. 2003 dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: za dvig dokumentacije je potrebno plačati 12.000 SIT z
nakazilom na transkakcijski račun naročnika št. 01100-6950960281, s sklicem: 00
7906-713001, namen nakazila: “Izola – Livade“.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 27. 10. 2003
do 10. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Stanovanjski sklad Republike
Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31,
1000 Ljubljana. Zapečatene ovojnice morajo biti jasno označene z napisom: “Ne
odpiraj – JN: Izola – Livade“.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 10. 2003 ob 13. uri v sejni sobi v
prostorih naročnika.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 10% ponudbene cene.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
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: v razpisni dokumentaciji.
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: ZGO-1.
(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
najmanj do 1. 1. 2004, predviden datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 7. 11.
2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference ponudnika, ključni kadri, ISO certifikat.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. september 2003.
Stanovanjski sklad Republike
Slovenije,
javni sklad
Št. 5/2003
Ob-102476
1. Naročnik: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad.
2. Naslov naročnika: Poljanska cesta
31, 1000 Ljubljana, tel. 01/47-10-500, faks
01/47-10-503.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: oddaja del inženiringa v
pripravi in izvedbi ter gradbenega nadzora po ZGO-1 za območje urejanja BS
6/4-2 – Črnuška gmajna – Hrastovc,
Ljubljana, vrsta storitev I A – 12.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden zače-

tek izvedbe december 2003, dokončanje
februar 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija se lahko dvigne na
sedežu naročnika na Poljanski cesti 31,
Ljubljana, kontaktna oseba Dušan Gorenčič,
tel.
01/47-10-559,
faks
01/47-10-503, e-naslov: dusan.gorencic@stanovanjskisklad-rs.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 14. uro od 30. 9. 2003 dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig dokumentacije je
potrebno plačati 12.000 SIT z nakazilom
na transkakcijski račun naročnika št.
01100-6950960281,
s
sklicem:
00 7906-713001, namen nakazila: “Črnuče“.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 27. 10. 2003
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Stanovanjski sklad Republike
Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31,
1000 Ljubljana. Zapečatene ovojnice morajo biti jasno označene z napisom: “Ne
odpiraj – JN: Črnuče“.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 10. 2003 ob 14. uri v sejni sobi v
prostorih naročnika.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 10% ponudbene cene.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
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: v razpisni dokumentaciji.
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: ZGO-1.
(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
najmanj do 1. 1. 2004, predviden datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 7. 11.
2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference ponudnika, ključni kadri, ISO certifikat.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. september 2003.
Stanovanjski sklad Republike
Slovenije,
javni sklad

Št.

92 / 26. 9. 2003 / Stran 5603

Št. 12/2003
Ob-102484
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-27-00; faks
01/478-27-43.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: storitev načrtovanja, oblikovanja, izdelave, laserskega
izpisovanja in konfekcioniranja (kuvertiranja) in distribucije obrazcev (na pošto) Davčne uprave RS. Priloga I A, založniške in tiskarske storitve na honorarni in
pogodbeni osnovi.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo se ne oddaja po sklopih.
5. Kraj izvedbe: pri izvajalcu in naročniku.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek opravljanja storitev je 1. 1. 2004, zaključek 31. 12. 2004. Naročnik lahko po postopku s pogajanji brez predhodne objave
skladno z 2. točko 97. člena Zakona o javnih naročilih (ZJN-1) odda istovrstna dela
izbranemu izvajalcu tudi za prihodnja leta
pod pogojem, da niso pretekla 3 leta od
podpisa prve pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo se prevzame na naslovu naročnika, v tajništvu SORIT. Dokumentacija
je brezplačna.
Kontaktna oseba za dodatne informacije
je Avguštin Starič, tel. 01/478-29-04, e-naslov: avgustin.staric@gov.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 8. in 11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: odkupnine za razpisno dokumentacijo ni.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 11. 2003 do 9.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudnik lahko odda ponudbo
priporočeno po pošti, po kurirski pošti ali
osebno na naslov DURS, Šmartinska 55,
Ljubljana, v vložišče DURS.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 4. 11.
2003 ob 9.30, na sedežu naročnika.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5,000.000 SIT, veljavnost do 31. 12. 2003.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mesečni obračun storitev, plačilni rok: 30 dni
od prejema računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
14. 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: kapaciteta strojev, nekaznovanost oseb, ki pridejo v stik s podatki, varovanje objekta, kjer se storitev izvaja.
Pogoji so natančno opredeljeni 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: navede imena
vseh oseb, ki bodo prišle v stik s podatki in
za njih priloži potrdila o nekaznovanosti.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo veljati vsaj do 31. 12. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
teža tiskovine, reference, ISO 9001 certifikat, zmogljivost strojev. Merila so natančno
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 9. 2003.
Davčna uprava RS
Št. 4/03
Ob-102502
1. Naročnik: Snaga, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,
1000 ljubljana, telefaks 01/477-97-13, tel.
01/477-96-00.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izbira delodajalca, ki bo naročniku posredoval in zagotavljal delovno silo za izvajanje del na
čiščenju javnih površin, na odlagališču
komunalnih odpadkov in odvozu komunalnih odpadkov.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: do konca leta
2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Snaga, d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana, kontaktna oseba Olga Okorn, soba številka 114, tel.
01/477-96-28.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko prevzame med 8. in
12. uro, oziroma po predhodni najavi kontaktni osebi. Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o vplačilu stroškov razpisne dokumentacije in davčno številko.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT, ki jih zainteresirani
ponudnik plača na transakcijski račun pri
Novi Ljubljanski banki d.d. številka
02924-0020286671, oziroma na blagajni
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Snaga, d.o.o. na Povšetovi 6 v Ljubljani, s
pripisom JR S4/03.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
20. 10. 2003 do 12. ure. Ponudbe morajo
biti dostavljene v tajništvo podjetja zaprti kuverti (ovitku) z navedbo naslova ponudnika in
z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za izvajanje
ročnih del – JR S4/03“. Ovitek ponudbe
mora biti zaprt tako, da se na odpiranju lahko nedvoumno ugotovi, da še ni bil odpiran.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6,
Ljubljana, prevzemnik tajništvo podjetja, Marjeta Bambič, soba številka 118, I. nadstropje, tel. 01/477-96-20, faks 01/477-97-13.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 21. 10.
2003 ob 9. uri v sejni sobi številka 200,
II. nadstropje, na naslovu Snaga, d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana. Na odpiranju
ponudb lahko sodelujejo samo predstavniki
ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki so svoja
pooblastila komisiji oddali pred odpiranjem.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik
mora poleg ponudbe priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini najmanj
500.000 SIT na priloženem obrazcu kot varščino, da bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik pod pogoji tega razpisa
sklenil pogodbo. Izbrani ponudnik se bo moral v roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri
odzvati na poziv k podpisu pogodbe in jo najkasneje v roku 15 dni po prejemu obvestila o
izbiri podpisati, sicer se bo štelo, da je od
ponudbe odstopil, naročnik pa bo unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe. Bančna
garancija bo izbranemu ponudniku vrnjena po
podpisu pogodbe in po predložitvi bančne
garancije za dobro izvedbo posla, ostalim ponudnikom pa bo naročnik vrnil bančno garancijo za resnost ponudbe po podpisu pogodbe
z izbranim ponudnikom.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po pogodbi.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
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: navedeno 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: veljavnost ponudbe mora biti najmanj 90 dni od dneva, ki je določen
za javno odpiranje ponudb. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo naročnik z obvestilom obvestil vse ponudnike v najkrajšem
možnem času po javnem odpiranju ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
efektivne ure brez davka 70 točk, reference 20 točk, plačilni pogoji 10 točk, dodatne zahteve 15 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji
sme ponudnik zahtevati osebno ali telefonsko pri kontaktni osebi Ivan Erklavec, tel.
01/477-97-11, odgovore na vsebinska vprašanja v zvezi z javnim razpisom pa le pisno
na naslov Javno podjetje Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana. Sestanka s ponudniki ne bo. Skrajni rok, do katerega lahko
ponudniki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo in javnim razpisom, je 5 dni pred rokom za oddajo ponudbe. Odgovori, pomembni za vse kandidate,
bodo poslani na naslove vseh kandidatov, ki
bodo prevzeli razpisno dokumentacijo.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 9. 2003.
Snaga, d.o.o.
Št. 110-1/03
Ob-102602
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: izvedba zunanje
kontrole kakovosti pri izgradnji avtoceste odsek Smednik – Krška vas, pododsek Dobruška vas – Smednik od km
3.480 do km 7.392.
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: AC Smednik – Krška vas.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: skladno z razpisno dokumentacijo.
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 1.03, kontaktna oseba
je Marjana Logar, tel. 01/30-68-253, faks
01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje Lado Kavčič, inž. gradb. – DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, tel.
01/30-68-304, faks 01/30-68-307.
(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: 12.000 SIT stroškov razpisne 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“.
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Št.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 29. 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
29. 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 910.000 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

13. 10. 2003 do 9. ure; odpiranje bo dne
13. 10. 2003 ob 11. uri na Komunalnem
podjetju Velenje d.o.o., Koroška cesta 37b,
3320 Velenje, mala sejna soba.
12. Merila za ocenitev ponudb: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: Komunalno podjetje Velenje d.o.o.,
Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, Anton
Apat.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: predhodnega razpisa
ni bilo.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 9. 2003.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

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
Št. 105805
Ob-102342
1. Naročnik: Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta 37b,
3320 Velenje, tel. 03/896-11-00; faks
03/896-11-27; e-mail: glavni@kp-velenje.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: ugotavljanje sposobnosti za dobavo toplotne
energije, dobavo vodomerov za toplo vodo in dobavo vodomerov za hladno vodo v Komunalnem podjetju Velenje.
(b) Kraj dobave: Velenje.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
Predvideni so trije sklopi.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: opredeljeno
v razpisni dokumentaciji.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-

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 8. 12.
2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev in izbiro ponudbe so: izkušnje
ponudnika, ostala oprema, akreditacija laboratorijskih preiskav in cena. Izbrana bo
ekonomsko najugodnejša ponudba.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 9. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

cijo dodatne informacije: Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37b,
3320 Velenje, tel. 03/896-11-19; faks
03/896-11-27; Anton Apat.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v delovnih dneh
od 30. 9. 2003 do 6. 10. 2003 med
9. in 11.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumentacije je potrebno nakazati 15.000 SIT na
TR št. 02426-0012997176 – sklic 119.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 13. 10. 2003 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: naslov predložitve ponudbe je na
Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): opredeljeno v
razpisni dokumentaciji.
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: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: datum in kraj predložitve ponudbe do

Št. 16/16-03
Ob-102517
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto; tel. 07/39-16-135, faks
07/33-21-095.
3. (a) Vrsta in količina blaga: medicinski pripomočki po sklopih in podsklopih
I. sklop: material za respiratorno terapijo,
II. sklop: šivalni material,
III. sklop: osteosintetski material,
IV. sklop: intraokularne leče in material
za operacijo katarakte.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudbe
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik mora ponuditi blago za
enega, več ali vse podsklope skupaj oziroma enega, več ali vse sklope skupaj.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2004 do 31. 12. 2004 razdeljeno na 2 obdobji po 6 mesecev.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1,
8000 Novo mesto, nabavna služba Irena
Kočevar, tel. 07/39-16-132; dodatne informacije o naročilu Marija Puhek, univ. dipl.
inž., tel. 07/39-16-135.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 23. 10. 2003.
Ponudnik mora dokazilo o plačilu razpisne dokumentacije poslati po faxu na naslov naročnika.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, samo negotovinsko na podračun pri upravi RS za javna
plačila št. 01100-6030278379, sklic na številko 16/16 – 3.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 23. 10. 2003 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, Nabavna služba.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: menica ali bančna garancija v višini 5% vrednosti ponudbe.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 90
dneh po izpolnitvi naročila o dobavi blaga.
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9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ponudnik mora nastopati samostojno.
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:
1. da je registriran pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež za dejavnost v
katero sodi predmet javnega naročila;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
3. da pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da mu v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež ali da ima ponudnik, ki ima sedež v
tujini, poravnane v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki jih mora poravnati v Republiki
Sloveniji;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila – veljavno potrdilo o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov Urada RS za zdravila, Ministrstva za zdravje;
6. da ima čiste prihodke iz prodaje, enake ali večje od ponudbene vrednosti razpisanih vrst blaga, ki jih ponuja ter da v zadnjih šestih mesecih pred izdajo dokazila o
boniteti ni imel blokiranega transakcijskega
računa;
7. da so vsi proizvodi, ki jih ponuja v
svoji ponudbi, vpisani v register medicinskih pripomočkov pri Uradu RS za zdravila,
Ministrstva za zdravje;
8. da ponujeno blago izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika, navedene v seznamu razpisanega blaga ter razpisni dokumentaciji;
9. da ima za vse ponujene artikle priložene opise strokovnih lastnosti, ki izkazujejo skladnost ponujenega blaga z naročnikovimi strokovnimi zahtevami;
10. da bo predložil vzorce artiklov, v primeru, da jih naročnik zahteva v razpisni dokumentaciji;
11. da nudi naslednje plačilne pogoje:
90 dnevni plačilni rok po izpolnitvi naročila
o dobavi blaga;
12. da zagotavlja letne razpisane količine blaga, na katerega se prijavlja;
13. da zagotavlja dostavo blaga fco Lekarna, Splošna bolnišnica Novo mesto, razloženo v sklopu ponudbene cene;
14. da ne navaja zavajajočih podatkov;
15. da sprejema vse pogoje razpisa.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: oddaja ponudb do 28. 11. 2003, odločitev o sprejemu ponudbe do 10. 12. 2003.
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12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 9. 2003.
16. Datum prejema zahteve za objavo
v Uradnem listu Republike Slovenije:
22. 9. 2003.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 539/03
Ob-102547
1. Naročnik: Dom upokojencev Sežana.
2. Naslov naročnika: Ulica Ivana Turšiča 6, Sežana, tel. 05/731-17-00, telefaks
05/731-17-01, e-pošta domupokojencev.sezana@siol.net.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
A) živila in prehrambeni izdelki,
B) material zdravstvene nege.
(b) Kraj dobave: skladišče Doma upokojencev v Sežani.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, za več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki se lahko prijavijo na za eno podskupino, več podskupin ali vse podskupine. Ponudniki lahko konkurirajo na naslednje podskupine blaga oziroma sklope ali skupine:
A) živila in prehrambeni izdelki:
1. sveže meso, ocenjena letna vrednost
7,420.000 SIT,
2. piščanci, purani in kunci, ocenjena
letna vrednost 1,480.000 SIT,
3. mesni izdelki, ocenjena letna vrednost
2,100.000 SIT,
4. ribe sveže, ocenjena letna vrednost
60.000 SIT,
5. ribe zamrznjene, ocenjena letna vrednost 380.000 SIT,
6. mleko in mlečni izdelki, ocenjena letna vrednost 4,540.000 SIT,
7. zelenjava in sadje, ocenjena letna vrednost 4,250.000 SIT,
8. zelenjava konzervirana, ocenjena letna vrednost 450.000 SIT,
9. zelenjava zamrznjena, ocenjena letna
vrednost 180.000 SIT,
10. krompir, ocenjena letna vrednost
1.120.000 SIT,
11. jabolka, ocenjena letna vrednost
650.000 SIT,
12. kruh in drobno pecivo, ocenjena letna vrednost 2,030.000 SIT,
13. zamrznjeni izdelki, ocenjena letna
vrednost 670.000 SIT,
14. jajčne testenine, ocenjena letna vrednost 650.000 SIT,
15. mlevski izdelki, ocenjena letna vrednost 300.000 SIT,
16. olje in kis, ocenjena letna vrednost
700.000 SIT in
17. ostalo prehrambeno blago, ocenjena letna vrednost 4,120.000 SIT;
B) material zdravstvene nege:
1. sanitetni in obvezilni material, ocenjena letna vrednost 1,351.000 SIT,
2. osebna zaščitna sredstva ocenjena
letna vrednost 1,813.000 SIT,
3. sredstva za dezinfekcijo ocenjena letna vrednost 1,630.000 SIT,
4. negovalna kozmetika ocenjena letna
vrednost 378.000 SIT,

5. medicinsko potrošni material ocenjena letna vrednost 1,872.000 SIT in
6. obloge za oskrbo rane ocenjena letna vrednost 1,653.000 SIT.
Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom po podskupinah. Okvirne količine so razvidne iz razpisne dokumentacije.
Naročnik si pridržuje pravico so sprememb
količine nabav posameznih vrst blaga, glede na spremembe obsega dela in dejanske
potrebe.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2004 do 31. 12. 2006.
5. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Dom upokojencev
Sežana, Ulica Ivana Turšiča 6, Sežana –
tajništvo, tel. 05/731-17-04.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
20. 10. 2003, vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 8. in 11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 15.000 SIT z upoštevanim DDV. Ponudniki morajo znesek nakazati na podračun pri Upravi za javna plačila (UJP), številka: 01100-6030268485.
(davčna štev naročnika: 58155309; ponudniki naj sporočijo svoje podatke za izstavitev računa). Pred dvigom razpisne dokumentacije mora ponudnik predložiti potrdilo o vplačilu.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 22. 10. 2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Dom upokojencev Sežana, Ulica
Ivana Turšiča 6, 6210 Sežana.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
8. Pogoji financiranja in plačila in sklicevanje na določila v predpisih: 45-dnevni plačilni rok in dekadno fakturiranje (da
izstavlja zbirne račune vsakih 15 dni).
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): predložitev pogodbe o skupnem nastopu.
10. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno 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. 12.
2003.
12. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji
13. Morebitne druge informacije o naročilu: Bojan Kodrič, vodja nabavne službe
(tel. 05/731-17-13).
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bilo objavljeno.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 9. 2003.
Dom upokojencev Sežana
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ZJN-13.G
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za gradnjo 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
gradnjo po omejenem postopku
Št. 1182
Ob-102461
1. Naročnik: Rudnik Žirovski vrh d.o.o.
2. Naslov naročnika: Rudnik Žirovski
vrh d.o.o., Todraž 1, 4224 Gorenja vas,
Slovenija, tel. +386/4/515-93-00, faks
+386/4/515-93-99.
3. (a) Opis in obseg gradnje: opustitev
obratovanja jalovišč hidrometalurške in
jamske jalovine s trajnim zavarovanjem
okolja pred posledicami odlaganja, ki obsega: preoblikovanje in zmanjšanje naklonov brežin; večplastno prekrivko jalovišč
(jalovišče Jazbec s površino ca. 5 ha in
jalovišče Boršt s površino ca. 4 ha); in
izdelavo vrtin za izvajanje monitoringa.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: po postopku ugotavljanja sposobnosti bodo dela oddana v dveh sklopih:
1. sklop: Jalovišče Jazbec in
2. sklop: Jalovišče Boršt.
Ponudnik bo ponudbo lahko oddal za
enega ali oba sklopa.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: /
4. Kraj izvedbe: Rudnik Žirovski vrh.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: dela se bodo predvidoma začela izvajati v septembru 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: SL Consult
d.o.o., Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/241-90-90, faks
+386/1/241-90-92,
e-mail:
sl.consult@sl-consult.si, kontaktna oseba: Urša
Pavčič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te objave, vsak delovni dan, po predhodni telefonski najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: odkupnina za razpisno dokumentacijo znaša 60.000 SIT. Prijavitelj mora za dvig razpisne dokumentacije predložiti
fotokopijo potrdila o plačilu. Znesek vplačajte na TRR svetovalnega inženirja SL Consult
d.o.o. pri Hypo Alpe-Adria-Bank, št.
33000-6617471620, s pripisom “Razpisna
dokumentacija RŽV“.
8. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 11. novembra 2003, do 10. ure po
lokalnem času.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Rudnik Žirovski vrh, Todraž 1, 4224
Gorenja vas, Slovenija.

9. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe bo zahtevana v ponudbeni fazi razpisa.
10. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mesečne situacije, izplačljive v 60 dneh po inženirjevi odobritvi. Pri financiranju projekta bo
uporabljeno posojilo Evropske investicijske
banke.
11. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
12. 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:
1. prijavitelju zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe;
2. prijaviteljevi vodstveni delavci v zadnjih
3 letih pred objavo naročila niso bili obsojeni
zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanje;
3. prijava ne vsebuje lažnih ali zavajajočih
podatkov ter netočnih ali nepopolnih podatkov v bistvenih elementih;
4. povprečna višina celotnih skupnih prihodkov prijavitelja v preteklih poslovnih 3 letih
(2000, 2001, 2002) presega 1.500,000.000
SIT (če prijavitelj posluje manj kot 3 leta), celotni skupni prihodki v obdobju poslovanja (namesto 1.500,000.000 SIT) presegajo
2.500,000.000 SIT);
5. prijavitelj je bil v letu 2002 uvrščen
vsaj v bonitetni razred 3C (povprečna poslovna uspešnost, dobra finančna stabilnost);
6. v zadnjih 6 mesecih prijavitelj ni imel
dospelih neporavnanih obveznosti več kot
18 dni;
7. prijavitelj ima dostop do kreditne linije
v višini najmanj 500,000.000 SIT;
8. prijavitelj nima izgubljenih pravd ali uveljavljenih jamstev, ki kažejo na nezanesljivost
poslovanja, kar pomeni, da seštevek zneskov
izgubljenih spornih zneskov ter uveljavljenih
jamstev v zadnjih 3 letih pred objavo naročila
(2000, 2001, 2002) presega 3% povprečne
višine celotnih skupnih prihodkov v preteklih
poslovnih 3 letih (2000, 2001, 2002);
9. prijavitelj je v zadnjih 2 letih od objave
naročila pravilno in pravočasno izpolnil vse
pogodbene obveznosti do naročnika iz prejšnjih pogodb;
10. prijavitelj je do datuma 15 dni pred
dnevom oddaje prijave poravnal vse svoje
zapadle obveznosti do dobavitelje blaga, podizvajalcev in kooperantov;
11. prijavitelj ima v obdobju 1 leta pred
objavo naročila ves čas pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti
do svojih podizvajalcev, ki sodelujejo z njim v
prijavi;
12. prijavitelj ima ustrezne izkušnje kot
glavni izvajalec, pri izvedbi vsaj 3 projektov
pogodne narave in zahtevnosti, kar pomeni
saniranje deponije, v zadnjih 10 letih (potrjene s strani naročnikov);
13. prijavitelj razpolaga z ustreznimi vodilnimi kadrovskimi kapacitetami na gradbišču
in ustreznimi vodilnimi rudarskimi kadri, kar
pomeni, da prijavitelj razpolaga z naslednjimi
redno zaposlenimi delavci (za nedoločen ali
določen čas):
– univ. dipl. inž. rud. (vsaj 2, s strokovnim
izpitom v skladu z Zakonom o rudarstvu ter
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izkušnjami pri izvajanju vsaj 2 projektov podobne narave in zahtevnosti, kar pomeni saniranje deponije),
– univ. dipl. inž. grad. (nizke gradnje)
(vsaj 2, s strokovnim izpitom v skladu z Zakonom o graditvi objektov ter izkušnjami pri
izvajanju vsaj 2 projektov podobne narave in
zahtevnosti, kar pomeni saniranje deponije),
– univ. dipl. inž. grad. (geomehanik)
(vsaj 2),
– univ. dipl. inž. geol. (hidrogeolog)
(vsaj 1),
– univ. dipl. inž. geod. (vsaj 1),
– univ. dipl. inž. kem. tehn. (vsaj 1),
– rudarski ali gradbeni tehnik (vsaj 2, s
strokovnim izpitom v skaldu z Zakonom o
rudarstvu ali Zakonom o graditvi objektov ter
izkušnjami pri izvajanju vsaj 2 projektov podobne narave in zahtevnosti, kar pomeni saniranje deponije);
14. prijavitelj razpolaga z naslednjo
ustrezno opremo ali zagotavlja njeno uporabo za čas trajanja pogodbenih del:
– drobilna-sejalna
mobilna
naprava
(vsaj 1),
– vibracijski valjar z ježem (vsaj 2),
– bager s planirno žlico in dolgo roko
(vsaj 2),
– laboratorij za gradbeno tekočo kontrolo in nadzor kvalitete materialov in kvalitete
vgrajevanja materialov.
Zadostitev pogojem 4., 7., 12., 13. in 14.,
navedenim zgoraj, se ugotavlja kot zbir zadostitev pogoja vsakega partnerja oziroma glavnega izvajalca in podizvajalcev, pri čemer morajo vsi partnerji oziroma glavni izvajalec in
podizvajalci skupaj pogoju zadostiti 100%.
13. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: vabilo za predložitev ponudb za dela 1.
in 2. sklopa bo predvidoma poslano v drugem četrtletju leta 2004.
14. Merila za ocenitev ponudb: v tej fazi
razpisa jih ni.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik in svetovalni inženir bosta
izvedla informativni sestanek in ogled gradbišča dne 15. oktobra 2003 ob 10. uri po
lokalnem času, na naslovu naročnika.
16. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 85 z dne
4. 10. 2002.
17. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 9. 2003.
Rudnik Žirovski vrh d.o.o.
No. 1182
Ob-102466
1. Employer: Rudnik Žirovski vrh L.t.d.
2. Employer’s address (Employer’s
postal address, fax number, E-mail address,
phone number etc.): Rudnik Žirovski vrh
L.t.d., Todraž 1, 4224 Gorenja vas,
Slovenia, tel. +386/4/515-93-00, fax
+386/4/515-93-99.
3. (a) Scope and description of works:
The abandonment of the operation of the
waste piles of hydro-metallurgical and
mine tailings including the permanent protection of the environment from the consequences of the waste deposition, which
include: transformation and reduction of
inclinations of slopes; multi-layered capping of waste piles (waste pile of mine
tailings Jazbec with an area of approx.

Stran

5608 / Št. 92 / 26. 9. 2003

5 ha and waste pile of mine tailings Boršt
that covers an area of approx. 4 ha); and
the execution of the drilling for performing the monitoring.
(b) If tendering comprises of Lots, the
scope of Lots and possibilities of tendering for a single Lot, more Lots or all Lots:
after the Prequalification the Works will be
contracted in two Lots:
Lot 1: Jazbec waste pile and
Lot 2: Boršt waste pile. The Tenderer will
be permitted to tender for one or both lots.
(c) Data on the purpose of Works, when
design work is included: /
4. Location of Works: Žirovski vrh Uranium Mine.
5. Acceptability of Variants: variant offers are not permitted.
6. Date of commencement and completion and duration of Works: the Works are
scheduled for commencement in September 2004.
7. (a) Address of the office where Tender
Documents and other information can be
obtained, and the name of the responsible
person: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118,
1000 Ljubljana, Slovenia, Contact person:
Ms Urša Pavčič, tel. +386/1/241-90-84,
fax
+386/1/241-90-92,
e-mail:
sl.consult@sl-consult.si.
(b) Time for collection of Tender Documents: from the day of announcement in
Official Gazette of the Republic of Slovenia
onwards, every working day upon previous
telephone announcement.
(c) Tender fee and payment details: Tender fee of 60,000.00 SIT shall be credited
to SL Consult d.o.o., account No:
33000-6617471620
at
Hypo
AlpeAdria-Bank, with the notice “For Tender
Documents ŽVUM”. To obtain the Tender
Documents the Applicant shall submit a copy
of proof of payment of the tender fee to the
Consulting Engineer.
8. (a) Date for submission: at the latest
on 11th November 2003, at 10:00 hrs local
time.
(b) Address for submission: Rudnik
Žirovski vrh, Todraž 1, 4224 Gorenja vas,
Slovenija.
9. Tender Security to be provided with
the Application: Tender Security will be requested in second phase of Public Tender.
10. Financing conditions and disbursement details: Monthly statements payable in
60 days after the certification of the Engineer.
For project financing a loan provided by the
European Investment Bank will be used.
11. Legal form of Joint Venture after
Prequalification (Public Procurement law
clause 47): contract.
12. Conditions to be fulfilled by the Tenderer for financial, business and technical
qualification, besides general conditions according to Public Procurement Law clause
41 to 43:
1. there is no legal act that would forbid
the applicant to enter into the contract;
2. applicant’s executive employees were
in the last 3 years prior to the publication of
the procurement not found guilty of any criminal offences related to the operations;
3. application does in its essential components not contain any false or deceptive
data or inaccurate or incomplete data;
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4. average annual turnover within the last
3 years (2000, 2001, 2002), realized by the
applicant exceeds 1,500,000,000.00 SIT
(if the applicant is operating less than 3
years, entire turnover, which was realized
during applicant’s operation, exceeds
2,500,000,000.00 SIT;
5. the applicant was in the year 2002
placed at least in rating category 3C (average business successfulness, good financial stability);
6. within the last 6 months applicant had
no outstanding liabilities for more than 18
days;
7. the applicant has access to credit line
in the value of 500,000,000.00 SIT;
8. the applicant has no lost court cases or
enforced warranties, which would point to the
unreliability of his operations, which signifies
that the sum total of all amounts of lost disputed amounts and the enforced warranties
within the last 3 years prior to the publication
of the procurement (2000, 2001, 2002) does
not exceed 3% of the average annual turnover in the last 3 years (2000, 2001, 2002);
9. in the last 2 years prior to the publication of the tender the applicant correctly and
in time fulfilled all contractual obligations to
the employer from the previous contracts;
10. the applicant has until 15 days prior
to the presentation of the application settled
all his overdue liabilities to his suppliers of
goods, sub-contractors and partners;
11. the applicant has within 1 year prior
to the publication of the procurement timely
and entirely settled all his overdue liabilities
to his sub-contractors, who are cooperating
with him in the application;
12. the applicant possesses the corresponding experience as the principal executioner which he gained in carrying out at
least 3 projects of the similar nature and
complexity, i.e. the sanitation of the depot in
the last 10 years (with Certificates from Employers);
13. the applicant has at its disposal corresponding managing and personnel capacities at the construction site and the corresponding mining personnel, which signifies
that the applicant has at its disposal the following regularly employed workers (on a
part-time or full time basis):
– B. M. E. (mining engineering) (at least
2, who passed the professional examination
in accordance with the Mining Act and who
possess ant least 2 years of experience in
performing projects of a similar nature and
complexity, i.e. the sanitation of the depot),
– B.C.E. (civil engineering) (at least 2),
who passed the professional examination in
accordance with the Law on Building Construction and who possess at least two (2)
years of experience in performing projects
of a similar nature and complexity, i.e. the
sanitation of the depot),
– B.C.E. (geo-mechanic) (at least 2),
– B.S.G. (hydro-geologist) (at least 1),
– B.E.Geod. (at least 1),
– B.C.E. (chemical engineering) (at
least 1),
– mining or construction technician (at
least 2, who passed the professional examination in accordance with the Law on Building Construction and who possess at least 2
years of experience in performing projects

of a similar nature and complexity, i.e. the
sanitation of the depot);
14. the applicant has at its disposal the
following relevant equipment or guarantees
its use during the execution of contractual
works:
– crushing-sieving mobile machine (at
least 1),
– vibration roller with a bristle (at least 2),
– excavator with a levelling shovel and
long arm (at least 2),
– laboratory for the current construction
control and monitoring the quality of materials and the quality of the built-in materials.
The fulfillment of above stated conditions
4., 7., 12., 13. and 14. is determined as the
sum of the fulfillments of individual partner’s
and individual subcontractor’s conditions
whereby all partners or applicant and
sub-contractors should meet the conditions
in its entirety – 100%.
13. Provisional date for submission of
Tenders and provisional date of Contract
Notification: invitation to Tender for the
Works of Lot 1 and Lot 2 is scheduled for
the second quarter of 2004.
14. Evaluation criteria: none in this phase
of Public Tender.
15. Other relevant information about the
Tender: information meeting and site visit will
be organised by the Employer and the Consulting Engineer on 15th October 2003 at
10:00 hrs local time at the premises of the
Employer.
16. Date and number of Announcement
of Intention: Official Gazette of the Republic
of Slovenia No. 85, dated 4th October 2002.
17. Request for release in the Official
Journal of the Republic of Slovenia submission date: 19th September 2003.
Rudnik Žirovski vrh L.t.d.

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
Št. 06/2003_2004
Ob-102507
1. Naročnik: Univerza v Mariboru.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 15,
2000 Maribor; tel. 02/23-55-300, faks
02/23-55-316.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: računalniške storitve (priloga IA – točka 7).
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj:
– sklop 1: informacijski podsistem AIPS;
– sklop 2: študijska baza ŠSUM.
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Št.

5. Kraj izvedbe: Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedb storitev je predviden skozi celo leto. Sposobnost
bo kandidatom priznana za dve leti.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Univerza v Mariboru, RCUM, Slomškov trg 15, Maribor,
Maruša Belšak, tel. 02/23-55-300, e-mail:
marusa.belsak@uni-mb.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT – na transakcijski račun Univerze v Mariboru št.
01100-6030709059.
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 16. oktober 2003 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Univerza v Mariboru, Slomškov
trg 15, 2000 Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opredeljeno 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: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
14. (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: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predvideni datum za predložitev ponudb
je 10. 11. 2003; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 20. 11. 2003.
16. Merila za ocenitev ponudb: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: /
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 9. 2003.
Univerza v Mariboru

7. da razpolaga s hladilnico, katere kapacitete so zadostne za hranjenje prevzete
količine masla,
8. ustrezni merilci temperature v hladilnici,
9. da opremljenost in usposobljenost njihovih delavcev omogoča opravljanje avtomatske obdelave podatkov,
10. ustrezen skladiščni prostor – hladilnico za hranjenje najmanj 250 ton masla za
najmanj 12-mesečno skladiščenje prevzetega masla,
11. ugodna transportna povezava za prevzem in odpremo masla,
12. da predloži podatke o številu zaposlenih in kadrovski strukturi,
13. da predloži načrt skladišča – hladilnice z izmerami vseh skladiščnih prostorov.
14. (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: Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00),
Uredba o ureditvi trga z mlekom in mlečnimi
izdelki (Uradni list RS, št. 111/00 in 37/02),
Pravilnik o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in oddajo promet živil živalskega izvora.
(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: kadarkoli v roku 1 leta.
16. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: Kunej Ana Nuša, tel. 01/478-93-48.
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 9. 2003.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja

Št. 321-18-60/2003/24
Ob-102609
1. Naročnik: Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja.
2. Naslov naročnika: Dunajska 160,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-92-15, faks
01/478-92-00, e-pošta: Ana.Kunej@gov.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-

kona o javnih naročilih: izbira izvajalcev
za ugotavljanje ustreznosti masla in
uskladiščenja, skladiščenja in odpreme
intervencijskega masla v skladu z Uredbo o ureditvi trga z mlekom in mlečnimi
izdelki (Uradni list RS, št. 111/00 in
37/02), sklic: priloga k ZJN-1B – storitve,
št. kategorije 27.
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: naročnik bo prijaviteljem ob izpolnjevanju zahtevanih pogojev priznal usposobljenost 1 leto.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Agencija RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (oseba). Dodatne informacije v zvezi s pripravo razpisne dokumentacije je možno dobiti po elektronski pošti na naslovu Ana.Kunej@gov.si,
in sicer najkasneje 5 dni pred iztekom roka
za predložitev prijav.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik
med 10. in 13. uro v sobi 304 ob predložitvi potrdila o plačilu stroškov razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroški razpisne
dokumentacije znašajo 10.000 SIT in se
vplačajo z virmanom na transakcijski račun
proračuna Republike Slovenije, št.
01100-6300109972 s pripisom “Javni razpis – izbira intervencijskega skladišča“.
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: ponudba se šteje za pravočasno, če
je predložena naročniku do dne 24. 10.
2003, in sicer najkasneje do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, vložišče, nadstropje 01, soba 114.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mesečni obračun storitev; rok plačila 30 dni
po prejemu posamezne fakture.
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:
1. število dni blokad žiro računa v preteklih šestih mesecih enako nič,
2. plačilni rok: najmanj 30 dni,
3. veljavnost prijave: najmanj 90 dni,
4. ustrezen prostor za nemoten prevzem
in odpremo masla,
5. uradna tehtnica za količinski prevzem
masla,
6. ustrezen prostor za hranjenje vzorcev
in ustrezen prostor za izdelavo analiz o
ustreznosti oddanega masla,

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. 39
Ob-101913
1. Naročnik: Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora.
2. Naslov naročnika: Koroška 12, Kranjska Gora, tel. 04/588-14-17.
3. Datum izbire: 25. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila za potrebe šolske kuhinje, količina je posredno razvidna iz ponudbenih
vrednosti; kraj dobave fco: Osnovna šola
Josipa Vandota Kranjska Gora, Koroška 12,
Kranjska Gora.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: edino merilo je bila, ob iz-
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polnjevanju vseh zahtevanih pogojev, najugodnejša cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. mleko in mlečni izdelki:
1.1. mleko – Mlekarna Celeia d.o.o.;
1.2. jogurti – Ljubljanske mlekarne d.d.;
1.3. skuta – sveži sir – Pomurske mlekarne d.d.;
1.4. smetana – Mlekarna Celeia d.o.o.;
1.5. puding – Mlekarna Celeia d.o.o.;
1.6. sir – Mlekarna Celeia d.o.o.;
1.7. maslo in margarina – Mlekarna Celeia d.o.o.;
1.8. sladoled – Ljubljanske mlekarne d.d.;
2. meso in mesni izdelki:
2.1. mlada govedina, svinjsko meso in
izdelki – Mesarija Gregorc s.p.;
2.2. meso svinjsko – Jem d.d.;
2.3. perutnina in izdelki – Pertunina Ptuj
d.d.;
2.4. zajec – Jem d.d.;
2.5. poltrajni mesni izdelki – Jem d.d.;
2.6. trajni mesni izdelki – Jem d.d.;
4. sveža zelenjava in sadje:
4.1. sveža zelenjava – Pik as d.o.o.;
4.2. sadje – Pik as d.o.o.;
5. konzervirana zelenjava in sadje:
5.1. konz. zel. kozarci – Živila Kranj d.d.;
5.2. konz. zel. – konzerve – Živila Kranj
d.d.;
5.3. zamrz. zelenjava – Kvibo d.o.o.;
5.4. suho sadje – Pik as d.o.o.;
5.5. kompoti – Impuls d.o.o.;
6. sadni sokovi in sirupi:
6.1. sok – Nektar & Natura d.o.o.;
6.2. sadni sirup – nektar – Impuls
d.o.o.;
8. ostalo prehrambeno blago:
8.2. jušni koncentrati – Kolinska d.d.;
8.3. kis – Impuls d.o.o.;
8.4. olje – Živila Kranj d.d.;
8.5. marmelada – Živila Kranj d.d.;
8.6. med – Živila Kranj d.d.;
8.7. zakuhe za juho z jajci – Pekarna
Pečjak d.o.o.;
8.8. testenine z jajci – Pekarna Pečjak
d.o.o.;
8.11. majoneza – Živila Kranj d.d.;
8.12. riž – Živila Kranj d.d.;
8.15. – Kolinska d.d.;
8.17. jajca I. kvalitete – Pik as d.o.o.
7. Pogodbena vrednost: najnižja ponudbena vrednost, navedena v 10. točki.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: (v SIT):
1. mleko in mlečni izdelki:
1.1. mleko: 184.135,50, 141.592,50;
1.2. jogurti: 302.448, 173.192;
1.3. skuta – sveži sir: 345.305,50,
343.491,50;
1.4. smetana: 133.149,70, 107.629,40;
1.5. puding: 171.520, 139.888;
1.6. sir: 316.598, 258.521;
1.7. maslo in margarina: 469.200,
332.859,40;
1.8. sladoled: 974.000, 593.520;
2. meso in mesni izdelki:
2.1. mlada govedina, svinjsko meso in
izdelki: 1,318.110, 1,172.800;
2.2. meso svinjsko: 923.226,50,
849.000;
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2.3. perutnina in izdelki: 1,971.240,
1,577.032;
2.4. zajec: 9.300, 9.000;
2.5. poltrajni mesni izdelki: 428.206,10,
411.860;
2.6. trajni mesni izdelki: 164.122,50,
137.600;
4. sveža zelenjava in sadje:
4.1. sveža zelenjava: 135.722,65,
97.887,85;
4.2. sadje: 157.830, 103.541,55;
5. konzervirana zelenjava in sadje:
5.1. konz. zel. kozarci: 96.972,
78.890,94;
5.2. konz. zelenjava – konzerve:
272.938,64, 248.224,94;
5.3. zamrz. zelenjava: 278.411,
251.215;
5.4. suho sadje: 13.367,20, 12.911,50;
5.5. kompoti: 76.875, 57.467,03;
6. sadni sokovi in sirupi:
6.1. sok: 479.190,25, 411.950;
6.2. sadni sirup – nektar: 51.559,20,
46.872;
8. ostalo prehr. blago:
8.2. jušni koncentrati: 195.992,10,
185.730,57;
8.3. kis: 25.710,40, 20.506,50;
8.4. olje: 156.240, 138.810;
8.5. marmelada: 42.800, 38.035,60;
8.6. med: 23.742,60, 19.954;
8.7. zakuhe za juho z jajci: 117.270,90,
92.604,75;
8.8. testenine z jajci: 376.435,60,
346.559,85;
8.11. majoneza: 16.659,50, 15.039,60;
8.12. riž: 42.423,50, 36.896,90;
8.15. 213.679,90, 159.312,29;
8.17. jajca I. kvalitete: 75.000, 55.350.
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-94304.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 9. 2003.
Osnovna šola Josipa Vandota
Kranjska Gora
Št. 56/03
Ob-102383
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 16. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava viličarja, objekt naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročilo ni bilo oddano, ker
je naročnik prejel samo eno ponudbo.
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: 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: 18. 9. 2003.
Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 337/2003
Ob-102389
1. Naročnik: Osnovna šola Žirovnica.
2. Naslov naročnika: Zabreznica 4, Žirovnica.
3. Datum izbire: 6. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila za potrebe šolske kuhinje, količina je posredno razvidna iz ponudbenih
vrednosti; kraj dobave fco: Osnovna šola
Žirovnica, Zabreznica 4, Žirovnica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: edino merilo je bila, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, najugodnejša cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1.1. mleko – Ljubljanske mlekarne d.d.;
1.2. jogurti – Ljubljanske mlekarne d.d.;
1.3. maslo – Celeia d.o.o.;
1.4. siri – Celeia d.o.o.;
1.5. sveži siri – Ljubljanske mlekarne
d.d.;
1.6. smetana – Ljubljanske mlekarne d.d.;
1.7. pudingi – Ljubljanske mlekarne d.d.;
1.8. sladoledi – Ljubljanske mlekarne d.d.;
1.9. margarina – Ljubljanske mlekarne
d.d.;
2. meso in mesni izdelki:
2.1. meso goveje – mlada govedina –
JEM d.d.;
2.2. meso svinjsko – Sipic d.o.o.;
2.3. meso piščančje – JEM d.d.;
2.4. meso puranje – JEM d.d.;
2.5. meso telečje – JEM d.d.;
2.8. obarjene klobase iz piščančjega
mesa – JEM d.d.;
2.9. obarjene klobase iz gov. svinjskega
mesa – JEM d.d.;
2.10. poltrajne kobase – JEM d.d.;
2.11. klobase trajne – JEM d.d.;
2.13. klobase za pečenje – JEM d.d.;
2.14. zaseka – JEM d.d.;
2.15. pašteta – JEM d.d.;
4. sveža zelenjava in sadje:
4.1. zelenjava – Sipic d.o.o.;
4.2. krompir – Sipic d.o.o.;
4.3. sadje – integrirana pridelava – Sipic
d.o.o.;
4.4. sadje ostalo – Sipic d.o.o.;
5. konzervirana zelenjava in sadje:
5.1. pasteriz. in sterilizirana zelenjava –
Impuls d.o.o.;
5.3. zamrznjena zelenjava – Živila Kranj,
d.d.;
6. sadni sokovi in sirupi:
6.1. sok 1/1 – Živila Kranj, d.d.;
6.2. sok 0,2 – Impuls d.o.o.;
6.4. sadni sirupi – Živila Kranj, d.d.;
8. ostalo prehrambeno blago:
8.3. jajca – Domačija Frelih;
8.4. jušni koncentrati – Živila Kranj d.d.;
8.5. mešanice kavnih nadomestkov – Živila Kranj, d.d.;
8.6. mešanica prave mlete kave –
Impuls d.o.o.;
8.7. marmelada – Živila Kranj, d.d.;
8.9. moka – Živila Kranj, d.d.;
8.10. sladkor – Živila Kranj, d.d.;
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8.11. testenine – Pekarna Pečjak d.o.o.;
8.13. čokoladni izdelki – Živila Kranj, d.d.;
8.14. kosmiči – Živila Kranj, d.d.;
8.15. ostalo – Impuls d.o.o.;
8.16. zamrznjeni izdelki – Pekarna Pečjak d.o.o.
7. Pogodbena vrednost: najnižja ponudbena vrednost, navedena v 10. točki.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: (v SIT):
1. mleko in mlečni izdelki:
1.1. mleko – 269.402,24, 241.605,48;
1.2. jogurti – 96.917,43, 94.264,56;
1.3. maslo – 58.101,75, 52.216,50;
1.4. siri – 145.296,24, 133.182,96;
1.5. sveži siri – 46.038,70, 40.940,31;
1.6. smetana – 47.740, 37.746,39;
1.7. pudingi – 25.063,50, 8.463;
1.8. sladoledi – 26.190, 15.791,36;
1.9. margarina – 12.174, 11.392,50;
2. meso in mesni izdelki:
2.1. meso goveje – mlada govedina
819.392, 770.000;
2.2. meso svinjsko – 425.000,
424.235;
2.3. meso piščančje – 230.562,50,
192.500;
2.4. meso puranje – 243.040,
189.000;
2.5. meso telečje – 94.829, 86.140;
2.8. obarjene klobase iz piščančjega
mesa – 41.664, 30.400;
2.9. obarjene klobase iz gov. svinjskega
mesa – 231.756, 204.000;
2.10. poltrajne kobase – 295.228,50,
191.500;
2.11. klobase trajne – 73.780, 53.420;
2.13. klobase za pečenje – 27.125,
20.000;
2.14. zaseka – 6.510, 5.000;
2.15. pašteta – 38.213,97, 22.200;
3. ribe – zamrznjene:
3.1. oslič, file – zamrznjene –
109.693,50;
4. sveža zelenjava in sadje:
4.1. zelenjava – 29.251,60, 19.300;
4.2. krompir – 27.342, 12.600;
4.3. sadje – integrirana pridelava –
37.541, 16.700;
4.4. sadje ostalo – 59.241, 33.250;
5. konzervirana zelenjava in sadje:
5.1. pasteriz. in sterilizirana zelenjava –
89.720,70, 84.192,47;
5.2. kompoti – 145.913,40;
5.3.
zamrznjena
zelenjava
–
127.780,80, 42.368,60;
6. sadni sokovi in sirupi:
6.1. sok 1/1 – 50.127,90, 44.630,80;
6.2. sok 0,2 – 544.910, 341.775;
6.4. sadni sirupi – 70.828,80,
67.102,80;
7. kruh, pekovsko pecivo in slaščičarsko pecivo:
7.1. kruh v štrucah – 313.500;
7.2. kruh v modelu – 18.000;
7.4. pekovsko pecivo – 546.244;
7.5. ocvrto pecivo – 30.200;
7.6. slaščičarsko pecivo – 13.199,98;
7.8. keksi – 8.766,80;
8. ostalo prehrambeno blago:
8.1. začimbe – 15.688,31;
8.2. čaji – 67.903,50;

8.3. jajca – 74.865, 65.100;
8.4. jušni koncentr. – 94.612, 87.476;
8.5. mešanice kavnih nadomestkov –
19.334,70, 17.597,70;
8.6. mešanica prave mlete kave –
3.986,19, 2.896,95;
8.7.
marmelada
–
14.929,60,
14.088,80;
8.9. moka – 17.143, 9.828,50;
8.10. sladkor – 109.368, 101.046;
8.11.
testenine
–
127.960,55,
120.899,38;
8.13. čokoladni izdelki – 91.172,80,
78.860,70;
8.14. kosmiči – 42.315, 32.331;
8.15.
ostalo
–
273.577,51,
229.221,69;
8.16. zamrznjeni izdelki – 57.389,60,
45.743,60.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 59 z dne 20. 6. 2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa: ne.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 9. 2003.
Osnovna šola Žirovnica
Ob-102392
1. Naročnik: Center za usposabljanje,
delo in varstvo Črna na Koroškem.
2. Naslov naročnika: Center 144, 2393
Črna na Koroškem.
3. Datum izbire: 18. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna nabava 210.000 l kurilnega olja v prostore centra.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena 80%; reference 5%; plačilni rok 5%.
Izbrani ponudnik je dosegel najvišjo oceno glede na ponujeno ceno, plačilni rok in
reference.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol, d.d. Ljubljana,
Dunajska 50, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 16,308.600
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,077.200 SIT, 16,308.600 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 9. 2003.
Center za usposabljanje, delo
in varstvo Črna na Koroškem
Št. 001/2003
Ob-102410
1. Naročnik: Občina Grosuplje.
2. Naslov naročnika: Taborska cesta 2,
1290 Grosuplje, tel. 01/78-88-750, faks
78-88-764.
3. Datum izbire: 22. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: oprema kuhinje in notranja oprema
šole POŠ Št. Jurij.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: dobavitelj je bil izbran na
podlagi meril objavljenih v javnem razpisu
dne 30. 5. 2003.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kogast d.d., Grosuplje
- oprema kuhinje in Atlas Oprema, Ljubljana
- notranja oprema šole.
7. Pogodbena vrednost: oprema kuhinje v vrednosti 7,018.267,20 SIT in notranja oprema šole v vrednosti 10,387.768,80
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: osem ponudb za opremo kuhinje in tri ponudbe za
notranjo opremo šole.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: oprema kuhinje v plinski izvedbi - najvišja ponudbena cena 10,421.982 SIT, najnižja ponudbena cena 7,018.267,20 SIT; notranja oprema šole - najvišja ponudba
11,289.672 SIT, najnižja ponudbena cena
10.387768,80 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: 17. 9. 2003.
Občina Grosuplje
Št. 03
Ob-102420
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica talcev 9,
2000 Maribor, faks 02/22-86-585.
3. Datum izbire: 5. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dentalna pohištvena in strojna oprema ter aparature: A) dentalna pohištvena oprema – za dve ordinaciji, B) dentalna strojna oprema – tri zobne enote,
C) aparature – razvijalec stomatoloških
filmov, peskalec, otroški dodatni stol za
namestitev na obstoječo stomatološko
enoto, odstranjevalec mehkih oblog, 5
mešalcev amalgama, aparat za sterilizacijo, lonec za polimerizacijo, odsesovalna naprava za 3 peskalce, avtoklav.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: A) cena 55%, B) tehnične
prednosti 10%, C) kompatibilnost z obstoječo opremo in servis 25%, D) rok plačila
10%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Dentalia, d.o.o., Celovška 197, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 28,971.835,20
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 42,331.084,35 SIT, 28,971.835,20
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-94334.

Stran

5612 / Št. 92 / 26. 9. 2003

14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 9. 2003.
Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor
Št. 06-03
Ob-102432
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 19. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: kurilno olje – ekstra lahko, Splošna
bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najvišji popust v SIT/l na
ceno po uredbi na dan 4. 8. 2003.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Horizont d.o.o., Vodovodna 30, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 11,682.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem:./
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,072.000 SIT; 11,682.000 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: 17. 9. 2003
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 59-03/03
Ob-102433
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 19. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: pisarniški material (skupina 3 – pisarniški material in obrazci razni), Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponudnikove specifikacije ponudbe s cenami
za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga Birooprema, d.d., Dunajska c. 121, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: Mladinska knjiga Birooprema d.d.: 18,201.374,24 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem:/
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 21,522.678,57 SIT; 18,201.374,24 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu:./
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 67, z dne 10. 8. 2001, Ob-53409.
13. Številka objave predhodnega razpisa:/
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 9. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 03-03
Ob-102434
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 4. 7. 2003.
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5. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: splošni drobni inventar, Splošna bolnišnica Maribor;
– sklop 1: drobni inventar za kuhinjo,
– sklop 2: drobni inventar za tabletni sistem.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna vrednost ponudnikove specifikacije ponudbe s cenami
za posamezni sklop.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Euronova d.o.o., Brnčičeva 13, 1231
Ljubljana za sklop 1,
2. Metalka Zastopstva Senkanar d.o.o.,
Partizanska cesta 15, 2000 Maribor za
sklop 2.
7. Pogodbena vrednost:
1. Euronova d.o.o.: 8,677.825,20 SIT
2. Metalka Zastopstva Senkanar d.o.o.:
7,276.208 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1: 10,691.652 SIT; 8,677.825,20
SIT;
– sklop 2: 12,624.012 SIT; 7,276.208
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: 17. 9. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 51-21/03
Ob-102435
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 18. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano, Splošna bolnišnica Maribor;
– skupina 11: zelenjava sveža in naravno kisana,
– skupina 13: sadje domače
– skupina 14: agrumi, tropsko, lupinasto, suho in ostalo sadje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponudnikove specifikacije ponudbe s cenami
za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Kmetijska zadruga Ptuj, z.o.o., Miklošičeva ul. 12, 2250 Ptuj za skupino 11;
2. Mercator, d.d. Market program sadje,
zelenjava, Tržaška c. 33, 2000 Maribor za
skupini 13 in 14.
7. Pogodbena vrednost:
1. Kmetijska zadruga Ptuj, z.o.o.:
2,129.952,65 SIT za skupino 11;
2. Mercator, d.d.: 2,367.127,15 SIT; za
skupino 13: 1,929.303,60 SIT in za skupino 14: 437.823,55 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

– skupina 11: 2,491.752,19 SIT;
2,129.952,65 SIT;
– skupina 13: 2,390.591,35 SIT;
1,929.303,60 SIT;
– skupina
14:
487.830,60
SIT;
437.823,55 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklepa za čas od 1. 7.
2003 do 31. 7. 2003.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 69, z dne 24. 9. 2001,
Ob-54070.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56, z dne 6. 7.
2001, Ob-51677.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 9. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 51-22/03
Ob-102436
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 18. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano, Splošna bolnišnica Maribor.
– skupina 11: zelenjava sveža in naravno kisana,
– skupina 13: sadje domače,
– skupina 14: agrumi, tropsko, lupinasto, suho in ostalo sadje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponudnikove specifikacije ponudbe s cenami
za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Gramis, d.o.o., Noršinska ulica 3,
9000 Murska Sobota za skupino 11 in 13;
2. Mercator, d.d. Market program sadje,
zelenjava, Tržaška c. 33, 2000 Maribor za
skupino 14.
7. Pogodbena vrednost:
1. Gramis, d.o.o.: 5,320.290 SIT; za
skupino 11: 3,369.090 SIT in za skupino
13: 1,951.200 SIT;
2. Mercator, d.d.: 328.681,23 SIT za
skupino 14.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem:./
9. Število prejetih ponudb: 4.
10 Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina 11: 5,029.026,19 SIT;
3,369.090 SIT;
– skupina 13: 3,025.468,25 SIT;
1,951.200 SIT;
– skupina 14: 374.509,45 SIT;
328.681,23 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklepa za čas od 1. 8.
2003 do 31. 8. 2003.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 69, z dne 24. 9. 2001,
Ob-54070.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51677.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 9. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
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Št. 51-23/03
Ob-102437
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 19. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano, Splošna bolnišnica Maribor.
– skupina 11: zelenjava sveža in naravno kisana,
– skupina 13: sadje domače,
– skupina 14: agrumi, tropsko, lupinasto, suho in ostalo sadje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponudnikove specifikacije ponudbe s cenami
za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mercator, d.d. Market
program sadje, zelenjava, Tržaška c. 33,
2000 Maribor za skupino 11, 13 in 14.
7. Pogodbena vrednost: Mercator,
d.d.: 5,882.495 SIT; za skupino 11:
3,810.190,44 SIT, za skupino 13:
1,713.442,85 SIT in za skupino 14:
358.863,75 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina
11:
4,947.886
SIT;
3,810.190,44 SIT;
– skupina 13: 2,089.102,40 SIT;
1,713.442,85 SIT;
– skupina
14:
415.370,55
SIT;
358.863,75 SIT;
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklepa za čas od 1. 9.
2003 do 30. 9. 2003.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 69, z dne 24. 9. 2001, Ob-54070.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56, z dne 6. 7.
2001, Ob-51677.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 9. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 02/03
Ob-102457
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 količina blaga ter kraj dobave: dobava ekstra lahkega kurilnega
olja.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, plačilni rok.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: OMV Istrabenz, d.o.o.,
Ferrarska 6, 6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost: 59,747.250
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 60,723.000 SIT, 59,747.250 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze mejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 9. 2003.
Komunala Kočevje, d.o.o.
Št. 32/3012/2003
Ob-102458
1. Naročnik: Elektro - Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-27-02.
3. Datum izbire: 25. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: izdelava in dobava omar za zaščito,
vodenje in meritve.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Bizant Viktor s.p., Žlebe 3B, 1215 Medvode.
7. Pogodbena vrednost: 214,380.882
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 0 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 222,004.519,20 SIT, 214,380.882
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
54 z dne 29. 6. 2001, Ob-51381.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 8. 2003.
Elektro - Slovenija d.o.o.
Splošni sektor
Ob-102378
1. Naročnik: Osnovna šola I. Skvarče
Zagorje ob Savi.
2. Naslov naročnika: 1410 Zagorje ob
Savi, C. 9. avg. 44, tel. 03/56-69-910,
telefaks 03/56-69-910, e-mail: tajnistvo.iskvarce@guest.arnes.si.
3. Datum izbire: 19. 8. 2003 in 28. 8.
2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeni izdelki za obdobje do
dne 30. 6. 2006, Zagorje ob Savi.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, kvaliteta izdelkov, posebne ugodnosti, dosedanje reference, plačilni roki. Izbrani so bili ponudniki, ki so
zagotavljali nižjo ceno ob zagotovljeni kvaliteti.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
I. skupina – mleko in mlečni izdelki, vrednost 3,200.000 SIT: Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana, Mlekarna Celeia, d.o.o.,
Petrovče,
II. skupina – meso in mesni izdelki, vrednost 5,000.000 SIT: Jurmes Trgovina,
d.o.o., Šentjur, Litijska mesarija d.d.,
III. skupina: ribe in konzervirane ribe,
vrednost 500.000 SIT: Mercator, d.d., Ljubljana Brumec-Ručigaj, d.o.o., Mengeš,
IV. skupina – jajca, vrednost 60.000 SIT:
Jurmes Trgovina, d.o.o., Šentjur, Litijska
mesarija d.d.,
V. skupina – olja in izdelki, vrednost
220.000 SIT: Mercator, d.d., Ljubljana, Era,
d.d., Velenje,
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VI. skupina – sveža zelenjava in suhe
stročnice, vrednost 350.000 SIT: Mercator, d.d., Ljubljana, Era, d.d., Velenje,
VII. skupina – sveže sadje, vrednost
1,000.000 SIT: Mercator, d.d., Ljubljana,
Era, d.d., Velenje,
VIII. skupina – zamrznjena in konzervirana zelenjava ter sadje, vrednost 200.000
SIT: Mercator, d.d., Ljubljana, Era, d.d., Velenje,
IX. skupina – sadni sokovi in sirupi, vrednost 2,500.000 SIT: Mercator, d.d., Ljubljana, Era, d.d., Velenje, Fructal, d.d., Ajdovščina, Nektar & Natura, d.o.o., Ljubljana,
X. skupina – žita, mlevski izdelki in testenine, vrednost 126.000 SIT: Mercator,
d.d., Ljubljana, Žito, d.d., Ljubljana, Era,
d.d., Velenje,
XI. skupina – zamrznjeni izdelki iz testa,
vrednost 220.000 SIT: Žito, d.d., Ljubljana,
Brumec-Ručigaj, d.o.o., Mengeš, Mercator, d.d., Ljubljana,
XII. skupina – kruh, pekovsko pecivo,
slaščičarski izdelki in keksi, vrednost
5,500.000 SIT: Žito, d.d., Ljubljana, Don
Don, d.o.o., Metlika, Klasje, d.d., Celje,
Savinjski kruhek, d.o.o., Žalec,
XIII. skupina – ostalo prehrambeno blago, vrednost 850.000 SIT: Mercator, d.d.,
Ljubljana, Era, d.d., Velenje.
7. Pogodbena vrednost: v zneskih iz
6. točke po posameznih sklopih.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I. skupina – mleko in mlečni izdelki:
3,232.210 SIT, 3,080.939 SIT,
II. skupina – meso in mesni izdelki:
4,409.965 SIT, 4,545.404,40 SIT,
III. skupina – ribe in konzervirane ribe:
673.892 SIT, 485.278 SIT,
IV. skupina – jajca: 91.000 SIT, 98.000
SIT,
V. skupina – olja in izdelki: 219.995 SIT,
185.463 SIT,
VI. skupina – sveža zelenjava in suhe
stročnice: 755.276 SIT, 185.463 SIT,
VII. skupina – sveže sadje: 1,654.408
SIT, 1,092.180 SIT,
VIII. skupina – zamrznjena in konzervirana zelenjava ter sadje: 595.123 SIT,
488.209 SIT,
IX. skupina – sadni sokovi in sirupi:
6,671.540 SIT, 4,600.082 SIT,
X. skupina – žita, mlevski izdelki in testenine: 155.182 SIT, 143.274 SIT,
XI. skupina – zamrznjeni izdelki iz testa:
302.479 SIT, 257.350 SIT,
XII. skupina – kruh, pekovsko pecivo,
slaščičarski izdelki in keksi: 8,002.040 SIT,
6,952.922 SIT,
XIII. skupina – ostalo prehrambeno blago: 1,091.078 SIT, 1,045.464 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: 17. 9. 2003.
Osnovna šola I. Skvarče
Zagorje ob Savi
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Št. 3
Ob-102500
1. Naročnik: Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas.
2. Naslov naročnika: Trata 40, 4224
Gorenja vas.
3. Datum izbire: 3. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeni artikli za potrebe šolske kuhinje; kraj dobave: Osnovna šola
Ivana Tavčarja Gorenja vas, Trata 40, 4224
Gorenja vas.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 50 točk, celovitost
ponudbe 20 točk, boljši plačilni pogoji –
plačilo nad 30 dni 10 točk, dodatne ugodnosti 10 točk in reference 10 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. DON – DON, d.d., Metlika, PE Kranj,
Laze 16, 4000 Kranj za dobavo kruha in
drobnega peciva,
2. Mlinotest Peks, d.o.o., Kidričeva 53,
4220 Škofja Loka za dobavo pekovskih izdelkov in slaščic,
3. Gruda Jurmes,d.d., Cesta Leona Dobrotinška 15, 3230 Šentjur za dobavo temnega mesa in izdelkov,
4. Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva cesta
10, 2550 Ptuj za dobavo svetlega mesa in
izdelkov,
5. Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova
55, 1234 Mengeš za dobavo zamrznjenih
rib,
6. Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica za dobavo zamrznjenih živil,
7. Ljubljanske mlekarne, d.d., Testenova 63, 1113 Ljubljana za dobavo mleka,
8. Ljubljanske mlekarne, d.d., Testenova 63, 1110 Ljubljana za dobavo mlečnih
izdelkov,
9. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
9, 4202 Naklo za dobavo sadja,
10. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
9, 4202 Naklo za dobavo zelenjave in izdelkov,
11. Impuls Domžale, d.o.o., Motnica
11/1, 1236 Trzin za dobavo konzervirane
zelenjave,
12. Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova
55, 1234 Mengeš za dobavo zamrznjene
zelenjave,
13. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo za dobavo jajc,
14. Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva
53, 4220 Škofja Loka za dobavo olja,
15. Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva
53, 4220 Škofja Loka za dobavo žita in
mlevskih izdelkov,
16. Mlinotest Peks, d.o.o., Kidričeva 53,
4220 Škofja Loka za dobavo testenin in
jušnih zakuh,
17. Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva
53, 4220 Škofja Loka za dobavo sirupov in
sadnih sokov,
18. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo za dobavo čajev,
19. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo za dobavo ostalega prehrambenega blaga,
7. Pogodbena vrednost: po posameznih
skupinah artiklov.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 13.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ni presegla 5% nad ali pod razpisano
vrednostjo.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: ni bilo predhodnega razpisa.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 9. 2003.
Osnovna šola Ivana Tavčarja
Gorenja vas
Št. 5/03
Ob-102501
1. Naročnik: Snaga, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,
1000 Ljubljana, faks 01/477-97-13, tel.
01/477-96-00.
3. Datum izbire: 1. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava, montaža, zagon in servisiranje plinskega motorja z generatorjem na
odlagališču nenevarnih odpadkov Barje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo se ne odda,
ker je bila predložena samo ena ponudba.
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: 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. 9. 2003.
Snaga, d.o.o.
Št. 17123-04-403-52/2003 Ob-102503
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/472-40-54, faks
01/472-57-91.
3. Datum izbire: 8. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: predmet javnega razpisa je dobava in
montaža pohištvene in druge notranje
opreme, in sicer:
– sklop 1: oprema samskih sob:
– podsklop 1.A: pohištvo,
– podsklop 1.B: gospodinjski stroji in
TV aparati;
– sklop 2: oprema samskih sob za PU
Koper:
– podsklop 2.A: pohištvo,
– podsklop 2.B: gospodinjski stroji,
svetila,
– podsklop 2.C: vzmetnice, vzglavniki, karnise, zavese;
– sklop 3: pisarniška oprema:
– podsklop 3.A: stoli,
– podsklop 3.B: omare, mize.
Kraj dobave: na lokacijah posameznih
organizacijskih enot naročnika, na območju
celotne države ter PU Koper.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na javni razpis so prispele

štiri pravočasne ponudbe. Naročnik je pri
analizi ponudb ugotovil, da dve ponudbi ne
ustrezata vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije, zato sta bili izločeni iz nadaljnjega postopka. Ostali dve ponudbi sta pravilni
in primerni. Naročnik je izbral najugodnejšo
ponudbo, kot je navedeno v 6. točki te objave, in sicer ponudbo, ki je ustrezala merilu: najnižja ponujena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– Slon Interieri d.o.o., Breg 12, 1000
Ljubljana, za podsklop 1.A, 2.C in 3.A,
– Lesnina Inženiring d.d., za podsklop
1.B, 2.A, 2.B in 3.B.
7. Pogodbena vrednost:
Pogodbena vrednost za podsklop 1.A je
2,594.160 SIT z DDV.
Pogodbena vrednost za podsklop 1.B je
525.000 SIT z DDV.
Pogodbena vrednost za podsklop 2.A je
6,210.720 SIT z DDV.
Pogodbena vrednost za podsklop 2.B je
1,079.580 SIT z DDV.
Pogodbena vrednost za podsklop 2.C
je 989.520 SIT z DDV.
Pogodbena vrednost za podsklop 3.A je
2,485.344 SIT z DDV.
Pogodbena vrednost za podsklop 3.B je
5,273.400 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudnik izbran za
podsklop 1.A bo predmetno naročilo izvedel s pomočjo podizvajalca, in sicer: v višini
59,58% od skupne ponudbene vrednosti.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Za podsklop 1.A: 2,768.280 SIT z DDV,
2,594.160 SIT z DDV.
Za podsklop 1.B: 558.300 SIT z DDV,
525.000 SIT z DDV.
Za podsklop 2.A: 6,667.449,60 SIT z
DDV, 6,210.720 SIT z DDV.
Za podsklop 2.B: 1,167.600 SIT z DDV,
1,079.580 SIT z DDV.
Za podsklop 2.C: 1,304.160 SIT z DDV,
989.520 SIT z DDV.
Za podsklop 1.B: 2,768.280 SIT z DDV,
2,594.160 SIT z DDV.
Za podsklop 3.A: 3,246.448,79 SIT z
DDV, 2,485.344 SIT z DDV.
Za podsklop 3.B: 5,872.944 SIT z DDV,
5,273.400 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 61-62 z dne 27. 6. 2003,
Ob-96934.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 9. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 259/03
Ob-102519
1. Naročnik: Institut informacijskih znanosti (IZUM).
2. Naslov naročnika: Prešernova 17,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 2. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 7 kosov računalniških strežnikov,
ki podpirajo operacijska sistema Open
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VMS, Unix (Alpha Server DS15 ali podoben).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, tehnične zahteve, reference in kadri.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: ECS d.o.o., Motnica
7, 1236 Trzin, tel. 01/588-71-00.
7. Pogodbena vrednost: do 17,000.000
SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 1. 8. 2003.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,107.058,70 SIT (DDV je vključen),
19,968.463,87 SIT (DDV je vključen).
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. 9. 2003.
Institut informacijskih znanosti
Št. 15/2003
Ob-102554
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 1. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup prevoznih sredstev (sklop A:
osebni avtomobil – karavan, sklop B:
osebni avtomobil – limuzina, sklop C:
terenska vozila do 2000 ccm, sklop D:
terenska vozila do 2500 ccm, sklop D:
kombinirano vozilo).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena – 80%, plačilni pogoji
– 10%, dobavni rok – 5%, možnost zamenjave staro za novo – 5%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: glede na razpoložljiva
sredstva in trenutno finančno situacijo se je
naročnik odločil, da ne izbere nobenega
ponudnika.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
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: 22. 9. 2003.
Radiotelevizija Slovenija, javni
zavod
Št. 15/10-11/2001
Ob-102561
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Valdoltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, tel. 05/66-96-100, faks
05/65-27-185.
3. Datum izbire: 10. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano po skupinah:

1. sklop: meso: junetina, teletina, svinjina in mesni izdelki,
11. sklop: mleko in mlečni izdelki,
17. sklop: testenine in izdelki,
18. sklop: slaščice, keksi in ostalo pecivo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. sklop: meso: junetina, teletina, svinjina in mesni izdelki: najnižja cena,
11. sklop: mleko in mlečni izdelki: naročnik ni pridobil najmanj dveh samostojnih
pravilnih ponudb,
17. sklop: testenine in izdelki: naročnik
ni pridobil najmanj dveh samostojnih pravilnih ponudb,
18. sklop: slaščice, keksi in ostalo pecivo: naročnik ni pridobil najmanj dveh samostojnih pravilnih ponudb.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. sklop: meso: junetina, teletina, svinjina in mesni izdelki: Kras d.d., Šepulje 31,
6210 Sežana.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: meso: junetina, teletina, svinjina
in mesni izdelki: 8,287.908,13 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop: meso: junetina, teletina, svinjina in mesni izdelki: 8,424.563,88 SIT z
DDV, 8,287.908,13 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 50 z dne 15. 6. 2001, Ob-50492.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 404-08-224/2003-19
Ob-102562
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: 29. 8. 2003.
Datum sklenitve pogodbe: 12. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: šotor za RKB dekontaminacijo – 1
komplet.
Dobava v skladišče URSZR, Obvozna
pot b.š., Ljubljana – Šentvid.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je pridobil 2 pravilni ponudbi in 3 nepravilne ponudbe. Najugodnejši ponudnik je bil izbran po naslednjih ocenjevalnih kriterijih: vrednost ponudbe 90 točk, rok dobave 10 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: EM. TRONIC d.o.o.,
Ptujska cesta 184, Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 18,454.800
SIT z vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18,726.000 SIT, 18,454.800 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa:
11. 7. 2003, Ur. l. RS, št. 66-67/2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 9. 2003.
Ministrstvo za obrambo
Ob-102606
1. Naročnik: Osnovna šola Gradec Litija.
2. Naslov naročnika: 1270 Litija, Bevkova 3. Telefon: 01/89-83-200, telefaks
01/89-83-200, e-mail: o-gradeclit.lj@guest.arnes.si.
3. Datum izbire: dne 4. 7. 2003 in
28. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeni izdelki za obdobje do
dne 30. 6. 2006, Litija.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, kvaliteta izdelkov, posebne ugodnosti, plačilni roki. Izbrani so
bili ponudniki, ki so zagotavljali nižjo ceno
ob zagotovljeni kvaliteti.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
bilo dodeljeno naročilo:
I. skupina – mleko in mlečni izdelki, vrednost 6,350.000 SIT: Ljubljanske mlekarne, d. d., Ljubljana, Mlekarna Celeia,
d.o.o., Petrovče, Agroind, d. d., Vipava,
II. skupina – meso, mesni izdelki in jajca,
vrednost 7,250.000 SIT: Litijska mesarija,
d.d., Šmartno pri Litiji, Frtica d.o.o., Litija,
III. skupina: ribe in konzervirane ribe,
vrednost 420.000 SIT: Mercator, d.d., Ljubljana, Era, d.d., Velenje Brumec – Ručigaj,
d.o.o., Mengeš,
IV. skupina – sveža zelenjava in suhe
stročnice, vrednost 1,450.000 SIT: Mercator, d.d., Ljubljana, Era, d.d., Velenje,
V. skupina – sveže sadje, vrednost
2,450.000 SIT: Mercator, d.d., Ljubljana,
Era, d.d., Velenje,
VI. skupina – zamrznjena in konzervirana zelenjava, vrednost 950.000 SIT: Mercator, d.d., Ljubljana, Brumec – Ručigaj,
d.o.o., Mengeš,
VII. skupina – sadni sokovi in sirupi, vrednost 2,700.000 SIT: Mercator, d.d., Ljubljana, Era, d. d., Velenje, Fructal, d.d., Ajdovščina,
VIII. skupina – žita, mlevski izdelki in testenine, vrednost 1,150.000 SIT: Žito, d.d., Ljubljana, Mercator, d. d., Ljubljana, Pekarna Pečjak, d.o.o., Škofljica, Era, d.d., Velenje,
IX. skupina: zamrznjeni izdelki iz testa,
vrednost 520.000 SIT: Mercator, d.d., Ljubljana, Žito, d., d., Ljubljana, Pekarna Pečjak, d. o. o., Škofljica,
X. skupina – kruh, pekovsko pecivo, vrednost 4,750.000 SIT: Žito, d.d., Ljubljana,
Don Don, d.o.o., Metlika, Klasje, d.d., Celje,
XI. skupina – keksi, slaščičarski izdelki, vrednost 1,750.000 SIT: Žito, d.d.,
Ljubljana, Don Don, d.o.o., Metlika, Klasje, d. d., Celje,
XII. skupina – ostalo prehrambeno blago, vrednost 2,500.000 SIT: Mercator,
d.d., Ljubljana, Era, d. d., Velenje.
7. Pogodbena vrednost: v zneskih iz
6. točke po posameznih sklopih.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
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I. skupina – mleko in mlečni izdelki:
3,644.132 SIT – 3,351.491 SIT,
II. skupina – mesni izdelki in jajca:
9,492.705 SIT, 6,859.978 SIT,
III. skupina – ribe in konzervirane ribe:
318.531 SIT – 91.009 SIT,
IV. skupina – sveža zelenjava in suhe
stročnice: 741.803 SIT – 703.820 SIT,
V. skupina – sveže sadje: 1,745.819 SIT
–1,742.870 SIT,
VI. skupina – zamrznjena in konzervirana
zelenjava: 375.951 SIT – 338.355 SIT,
VII. skupina – sadni sokovi in sirupi:
3,013.153 SIT – 1,974.539 SIT,
VIII. skupina – žita, mlevski izdelki in testenine: 801.239 SIT – 487.000 SIT,
IX. skupina – zamrznjeni izdelki iz testa:
679.054 SIT – 410.520 SIT,
X. skupina – kruh, pekovsko pecivo:
4,530.801 SIT – 3,598.087 SIT,
XI. skupina – keksi, slaščičarski izdelki:
2,062.856 SIT – 1,014.860 SIT,
XII. skupina – ostalo prehrambeno blago: 2,477.062 SIT – 2,307.813 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka v Ur. l. RS,
če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Ur. l. RS: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 9. 2003.
Osnovna šola Gradec Litija

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
Popravek
Ob-102467
V objavi obvestila o oddaji naročila gradnje za izbiro izvajalca za objekt modernizacija cest 2002 na območju Občine Podlehnik, objavljenega v Uradnem listu RS, št.
86 z dne 11. 10. 2002 na strani 6910 pod
številko objave 43/05-02 se popravi obvestilo, ki pravilno glasi: Iz razpisa se črta
modernizacija - novogradnja lokalne ceste LC 456480 Mala Varnica-Zakl.
Občina Podlehnik
Št. 351-01-6/03-3039
Ob-102379
1. Naročnik: Občina Ljutomer.
2. Naslov naročnika: Vrazova ulica 1,
9240 Ljutomer.
3. Datum izbire: 29. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
in kraj izvedbe: investicijsko vzdrževalna
dela v Domu kulture Ljutomer; Prešernova ulica 20, 9240 Ljutomer.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponujena cena, reference
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ponudnika, garancijski roki, druge ugodnosti ponudnika (daljši plačilni roki).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: PGP projektiranje, gradbeništvo in posredovanje Ljutomer d.o.o.,
Ormoška c. 3, 9240 Ljutomer.
7. Pogodbena vrednost: 21,474.875,28
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 13,062.307,68 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 29,115.240 SIT; 21,474.875,28 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: 17. 9. 2003.
Občina Ljutomer
Št. 01-3/2003
Ob-102397
1. Naročnik: Občina Odranci.
2. Naslov naročnik: Občina Odranci,
Panonska ul. 33, 9233 Odranci, faks
02/537-17-76.
3. Datum izbire: 17. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja prizidka k
Osnovni šoli Odranci za potrebe devetletne šole I. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, garancijski rok in rok
izdelave.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SPG Pomgrad gradnje
d.o.o., Bakovska ulica 31, Murska Sobota.
7. Pogodbena vrednost: 105,325.119,20
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 126,302.011,90 SIT, 105,325.119,20
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 9. 2003.
Občina Odranci
Ob-102403
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: 30. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija kotlarne
Zagorje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, tehnične
prednosti, reference, certifikat kakovosti
ISO 14001, certifikat kakovosti ISO 9001.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Rudis poslovno združenje za inženiring in izgradnjo objektov
d.d. Trbovlje, Trg revolucije 25b, 1420 Trbovlje.

7. Pogodbena
vrednost:
316,634.358,54 SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 264,047.405,73 SIT (brez DDV),
263,861.965,45 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: 16. 9. 2003.
Javno komunalno podjetje
Zagorje ob Savi, d.o.o.
Št. 352-06-25/02-503
Ob-102425
1. Naročnik: Mestna občina Ptuj.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 2250
Ptuj, tel. 02/749-29-62, faks 02/748-29-98,
e-mail: okolje@ptuj.si.
3. Datum izbire: 14. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: gradnja Centra za ravnanje
z odpadki Gajke v Spuhlji – III. etapa.
5. Merila za dodelitev naročila:
– ponudbena cena 90% – 90 točk,
– reference ponudnika 10% – 10 točk.
Najugodnejša je bila ponudba, ki je po
zgoraj navedenih merilih prejela največje
število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Drava vodnogospodarsko
podjetje Ptuj, d.d., Žnidaričevo nabrežje 11,
2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 131,370.198,31
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 35,176.723 SIT.
9. Število prejetih ponudb: naročnik je
prejel 3 pravilne.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 177,875.324,44 SIT, 131,370.198,31
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. 27 z dne 14. 3.
2003, Ob-90084.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 9. 2003.
Mestna občina Ptuj
Št. 005-18/03-133
Ob-102473
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: 1. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja cestnega omrežja v naselju Proseniško.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, reference, rok izgradnje in garancija.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Asfalti Ptuj d.o.o., Žnidaričevo nabrežje 13, Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 28,159.870,40
SIT.
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13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 49-51 z dne 30. 5.
2003, Ob-94784.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 9. 2003.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: nima podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 34,538.809,85 SIT, 28,159.870,40 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: 19. 9. 2003.
Občina Šentjur

7. Pogodbena vrednost: 21,965.042,28
SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 28,825.091 SIT, 21,965.042,28 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. 9. 2003.
Občina Železniki

Št. 1/03
Ob-102475
1. Naročnik: Občina Idrija.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1,
5280 Idrija, tel. 05/373-45-00, telefaks
05/373-45-31.
3. Datum izbire: 26. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja vodovodnega
omrežja Zadlog – Idrijski Log – IV. gradbena etapa – 4. faza. Kraj: Zadlog in Idrijski Log.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila:
– najnižja ponudbena cena – 85%,
– reference – 5%,
– ponujena garancijska doba – 5%,
– dokončanje del pred zahtevanim rokom – 5%.
Izbran je bil najugodnejši ponudnik, ki je
zbral 88 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kaskader d.o.o., Idrijska
Bela 15c, 5280 Idrija.
7. Pogodbena
vrednost:
30,700.765,44 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 36,580.017,36 SIT, 30,700.765,44 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. 9. 2003.
Občina Idrija

Št. 405-07-3/03-2
Ob-102480
1. Naročnik: Občina Kanal ob Soči.
2. Naslov naročnika: Občina Kanal ob
Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal.
3. Datum izbire: 19. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja povezovalnega vodovoda vrtina Plave-naselje Globno, I. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Euroinvest d.o.o., Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost: 23,545.270 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 27,382.947,40 SIT, 23,545.270 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. 9. 2003.
Občina Kanal ob Soči

Št. 362-03-2/2003
Ob-102499
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 10. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba obnove službenih in najemnih stanovanj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: pogajanja.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SPL d.d. Ljubljana, Frankopanska 18a, 1519 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 96,737.832,48
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1
–
43,596.717,93,
41,857.855,60 SIT;
– sklop 2 – 4,579.384,28 SIT;
– sklop 3 – 16,858.709,64 SIT;
– sklop 4 – 33,441.882,95 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. 57-59 z dne 20. 6.
2003, Ob-95397.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 9. 2003.
Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije

Št. 404-01-103/2003
Ob-102483
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: 1. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih, obrtniških, strojno in elektronštalacijskih del
ter zunanje ureditve pri prenovi dela
Srednje gradbene šole v Mariboru.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kograd gradnje d.o.o.,
Preradovičeva 20, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 601,311.073,20
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 624,198.911,71 SIT, 601,311.073,20 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /

Št. 35200-5/2003-0801
Ob-102549
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: 2000 Maribor, tel.
02/22-01-413.
3. Datum izbire: 18. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: komunalna ureditev dela območja S-16 Poljane.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za dodelitev naročila
tehnični del 30 točk in finančni del 70 točk.
Izbrana ekonomsko najugodnejša ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor
d.d., Iztokova ul.30, Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 155,724.159,10
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 311,189.325,14 SIT, 254,474.871,67
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /

Št. 080-09-6744
Ob-102478
1. Naročnik: Občina Železniki.
2. Naslov naročnika: Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, tel. 04/500-00-00,
faks 04/500-00-20, e-mail: uprava@obcina.zelezniki.si.
3. Datum izbire: 4. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja fekalne kanalizacije Selca – Dolenja vas: izvedba 3. faze (glavni vod Selnica), Selca.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena,
plačilni pogoji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vodnogospodarsko podjetje Kranj, d.d., Ulica Mirka Vadnova 5,
4000 Kranj.
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 9. 2003.
Mestna občina Maribor
Št. 011-04-2/2002
Ob-102591
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 12. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacija plazu “Pod Čeplezom“ na cesti R1-210/1113 Sovodenj
– Cerkno.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Nova Gorica
d.d., Prvomajska 52, 5000 Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost: 113,949.444
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 131,246.209 SIT, 113,969.444 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: 17. 9. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-102592
1. Naročnik: Republika Slovenija –
Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire 9. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: modernizacija ceste
R2-425/1268 Šentvid – Šoštanj od km
2+580 do 3+735.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Krajnc VNG, Savinjske
čete 8, 3310 Žalec.
7. Pogodbena vrednost: 75,282.287 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
93,836.540 SIT, 75,282.287 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: 17. 9. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-102594
1. Naročnik: Republika Slovenija –
Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste.
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2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36
3. Datum izbire: 12. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacija brežin “Šmihel“
s priključkom Vrhovo na cesti
R1-216/1175 Krka-Žužemberk od km
9.300 do km 10.960.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CGP d.d., Ljubljanska 47,
8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 109,699.852
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe: 120,813.677 SIT, 109,699.852
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: 17. 9. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-102595
1. Naročnik: Republika Slovenija –
Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 27. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: preplastitev ceste
RT-929/1409 odcep za Areh 1. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor
d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 36,480.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe: 39,794.109 SIT, 36,480.000 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: 17. 9. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-102596
1. Naročnik: Republika Slovenija –
Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36
3. Datum izbire: 1. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacija podpornega

zidu v Mežici, na cesti Poljana – Črna
R2-425 odsek 1265 v km 5.180 do
km 5.260.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ceste mostovi d.d., Lava
42, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 96,776.621
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 136,948.802 SIT, 96,776.621 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: 17. 9. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-102597
1. Naročnik: Republika Slovenija –
Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 24. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: ureditev križišča na cesti R2-442/1319 v Dobrovniku.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Krajnc VNG s.p., Savinjske čete 8, 3310 Žalec.
7. Pogodbena vrednost: 78,479.855
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe: 78,903.163 SIT, 78,479.855
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: 17. 9. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-102598
1. Naročnik: Republika Slovenija –
Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 25. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja krožnega križišča na cesti R1-226/1255 v Prevaljah.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Marjan Slemenšek s.p.,
Lampreče 7, 2393 Črna na Koroškem.
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7. Pogodbena vrednost: 101,881.782 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe: 129,020.849 SIT, 101,881.782
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: 17. 9. 2003.
Direkcija RS za ceste

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– proga a in d iz javnega razpisa: Avtobusni promet Murska Sobota d.d., Bakovska ul. 29/a, 9000 Murska Sobota,
– proga b in c iz javnega razpisa: Prevoz
oseb Franc Žujs s.p., Ženavlje 41, 9203
Petrovci.
7. Pogodbena vrednost:
– proga a in d: 9,300.000 SIT,
– proga b in c: 3,990.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– proga a in d: 14,000.000 SIT,
9,300.000 SIT,
– proga b in c: 4,370.000 SIT,
3,990.000 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 zahtevka za objavo: 16. 9. 2003.
Občina Gornji Petrovci

Št. 011-04-2/2002
Ob-102599
1. Naročnik: Republika Slovenija –
Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 4. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: modernizacija ceste
R3-680/1224 Jurklošter – Dežno od km
3.304 do km 4.581.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ceste mostovi d.d., Lava 42,
3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 93,055.200 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe: 129,768.926 SIT, 93,055.200
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: 17. 9. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/03
Ob-102605
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska
7,
tel.
01/300-99-59,
faks
01/300-99-37.
3. Datum izbire: 1. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: AC Podtabor – Naklo: izvedba protihrupnih ograj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skladno z razpisno dokumentacijo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 302,104.075,20
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 309,133.621,66 SIT, 302,104.075,20
SIT.

11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 56 z dne 13. 6. 2003, Št. 110-1/03.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 9. 2003.
DARS d.d.
Št. 163
Ob-102671
1. Naročnik: Občina Duplek.
2. Naslov naročnika: Cesta 4. julija 106,
2241 Sp. Duplek, 02/681-94-71, obcina.duplek@duplek.si, 02/681-41-01.
3. Datum izbire: 1. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izgradnja I. faze čistilne naprave Sp. Duplek s pripadajočo kanalizacijo – kapacitete 500 PE, ki se izvaja v
Sp. Dupleku.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 85%, reference 5%, plačilni rok 5%, garancija 5%. Izbrana je bila ponudba z doseženim največjim številom točk: 100.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Stadij d.o.o., Mala Brda 5, 6225 Hruševje.
7. Pogodbena vrednost: 36,940.315 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 51,437.667,60 SIT, 36,940.315,20 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. september 2003.
Občina Duplek

ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila storitev
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev
Ob-102394
1. Naročnik: Občina Gornji Petrovci.
2. Naslov naročnika: Gornji Petrovci
31/d, 9203 Petrovci, tel. 02/556-90-00,
faks 02/556-90-07.
3. Datum izbire: 5. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: prevoz
osnovnošolskih otrok OŠ Gornji Petrovci v šolskem letu 2003/2004.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izdelana je bila primerjalna
analiza in vrednotenje ponudb na podlagi
naslednjih meril iz razpisne dokumentacije:
cena storitev.

Št. 6401-19/03
Ob-102395
1. Naročnik: Občina Vitanje.
2. Naslov naročnika: Grajski trg 1, Vitanje.
3. Datum izbire: 20. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: prevoz
osnovnošolskih otrok v OŠ V parku Slov.
Konjice iz Pake in Vitanja v Slov. Konjice in nazaj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference, dosedanje
izkušnje.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Avtobusni prevozi in trgovina Marjan Pučnik s.p.
7. Pogodbena
vrednost:
151,90
SIT/km.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 217 SIT/km, 151,90 SIT/km.
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: 16. 9. 2003.
Občina Vitnaje
Št. 74998/03 11/03
Ob-102456
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
1502 Ljubljana, telefaks 251-45-84.
3. Datum izbire: 29. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: najem optičnih povezav na zahtevanih relacijah
naročnika v Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, ustreznost
tehničnih zahtev, izvedbeni rok.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektro Ljubljana, Javno
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podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 10,694.784 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: naročilo je bilo oddano v skladu s
1. točko prvega odstavka 20. člena ZJN-1
po postopku s pogajanji brez predhodne
objave.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 9. 2003.
Ministrstvo za finance
Ob-102399
1. Naročnik: Spekter d.o.o.
2. Naslov naročnika: Spekter d.o.o.,
Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje, faks
03/56-33-025, tel. 03/56-33-015, e-mail:
spekter.trbovlje@siol.net.
3. Datum izbire: 31. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba
vzdrževalnih del v večstanovanjskih objektih na območju Občine Trbovlje in Zagorje ob Savi.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– kompletnost storitve,
– cene,
– roki plačila,
– rok izvedbe,
– reference,
– strokovna usposobljenost,
– opremljenost,
– garancijski čas.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
A) Zidarska dela:
– IBT PIN d.o.o.,
– Milan Rozinger s.p.,
– Ahac A & R d.o.o.,
– Vezaj in Vezaj d.n.o.,
– SOP Trbovlje d.o.o.
B) Vodovodna dela:
– AQUA Hase Osmanovič s.p.,
– EVJ Elektroprom d.o.o.
C) Krovsko kleparska dela:
– Ahac A & R d.o.o.
D) Mizarska dela:
– SOP Trbovlje d.o.o.,
– IBT PIN d.o.o.,
– Valter Satler s.p. (PVC).
E) Elektroinstalacijska dela:
– Elektro Potočnik d.o.o.,
– EVJ Elektroprom d.o.o.,
– Elektroinštalaterstvo Jager Silvo s.p.
F) Slikopleskarska, keramičarska in tlakarska dela:
– Rozinger Milan s.p.,
– AQUA Hase Osmanovič s.p.
7. Pogodbena vrednost: vrednost pogodbenih del bazira na kalkulativnih elementih ponudbenega predračuna glede na potreben obseg vzdrževalnih del;
A) Zidarska dela: 20,000.000 SIT.
B) Vodovodna dela: 40,000.000 SIT.
C) Krovsko kleparska dela: 28,000.000
SIT.
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D) Mizarska dela: 45,000.000 SIT.
E) Elektroinstalacijska dela: 18,000.000
SIT.
F) Slikopleskarska, keramičarska in tlakarska dela: 60,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
A) Zidarska dela: 247.331 SIT, 206.210
SIT.
B) Vodovodna dela: 393.967,80 SIT,
347.151 SIT.
C) Krovsko kleparska dela: 47.952 SIT,
35.980 SIT.
D) Mizarska dela: 1,133.350 SIT, 923.100
SIT.
E) Elektroinstalacijska dela: 37.795 SIT,
16.608 SIT.
F) Slikopleskarska: 15.260 SIT, 12.640
SIT, keramičarska: 21.600 SIT, 17.100 SIT
in tlakarska dela: 26.280 SIT, 22.650 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omenjenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 9. 2003.
Spekter d.o.o. Trbovlje
Št. 462-02/142-8/2003/0431-001 Ob-102400
1. Naročnik: Carinska uprava Republike
Slovenije, Generalni carinski urad.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana.
3. Datum izbire: 4. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba preventivnih zdravstvenih pregledov; zdravstvene in socialne storitve.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena za posamezno lokacijo;
– oddaljenost ponudnika od posamezne
lokacije.
Merilo pod prvo alineo “ponudbena cena“ je predstavljala 85% vrednosti. Merilo
pod drugo alineo “oddaljenost ponudnika od
posamezne lokacije“ je predstavljala 15%
vrednosti.
Cena za posamezno lokacijo se je preračunala v točke po naslednji formuli:
Cena za posamezno lokacijo v točkah =
(minimalna cena za posamezno lokacijo × 100/ponujena cena za posamezno lokacijo)
Najnižja cena je dobila največje število
točk.
Ponudnik je prejel:
– za oddaljenost od posamezne lokacije
do 10 km 100 točk;
– za oddaljenost od posamezne lokacije
od 11 do 20 km 75 točk;
– za oddaljenost od posamezne lokacije
od 21 do 30 km 50 točk;
– za oddaljenost od posamezne lokacije
od 31 do 40 km 25 točk;
– za oddaljenost nad 40 km 0 točk.
Vir, iz katerega so se določile razdalje
med kraji, je bila internetna stran AMZS,
in sicer: http://www.amzs.info/razdalja.asp?id_pdr=1&id_pdg=14.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: za lokacijo Jesenice Zasebna ambulanta medicine dela, prometa in
športa Zora Vadnjal Gruden, dr. med., Kranj.
7. Pogodbena vrednost: za lokacijo Jesenice 4,406.027 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 1,185.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: za lokacijo Jesenice 5,573.120 SIT in
4,406.027 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: 16. 9. 2003.
Carinska uprava Republike
Slovenije
Generalni carinski urad
Št. 462-02/143-8/2003/0431-001 Ob-102401
1. Naročnik: Carinska uprava Republike
Slovenije, Generalni carinski urad.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana.
3. Datum izbire: 4. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba preventivnih zdravstvenih pregledov; zdravstvene in socialne storitve.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena;
– oddaljenost ponudnika od Ljubljane.
Merilo pod 1. alineo “ponudbena cena“ je
predstavljala 85% vrednosti. Merilo pod 2.
alineo “oddaljenost ponudnika od posamezne lokacije“ pa je predstavljala 15% vrednosti.
Cena se je preračunala v točke po naslednji formuli:
(minimalna cena x 100)
cena v točkah = ---------------------------------------(ponujena cena)
Najnižja cena je dobila največje število
točk.
Ponudnik je prejel:
– za oddaljenost od Ljubljane do 10 km
100 točk;
– za oddaljenost od Ljubljane od 11 do
20 km 75 točk;
– za oddaljenost od Ljubljane od 21 do
30 km 50 točk;
– za oddaljenost od Ljubljane od 31 do
40 km 25 točk;
– za oddaljenost od Ljubljane nad 40
km 0 točk.
Vir iz katerega so se določile razdalje med kraji je bila internetna stran AMZS,
in sicer: http://www.amzs.info/razdalja.asp?id_pdr=1&id_pdg=14).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: za delavce, ki delajo z viri
ionizirajočih sevanj, je bil izbran ponudnik
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d.
7. Pogodbena vrednost: za delavce, ki
delajo z viri ionizirajočih sevanj 6,446.712 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: za delavce, ki delajo z viri ionizirajočih
sevanj, 6,699.043 SIT in 6,446.712 SIT.
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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: 16. 9. 2003.
Carinska uprava Republike
Slovenije
Generalni carinski urad
Št. 32/03
Ob-102428
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 30. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: GOI vzdrževalna dela, skupina 1 - slikopleskarstvo:
Hospitalna stolpnica-3 etaže.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Slikar d.d., Prešernova 26/A, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 6,558.228 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,020.432 SIT z DDV; 6,558.228 SIT
z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklene za čas od 1. 8.
2003 do 30. 9. 2003.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 93, z dne 23. 11. 2001, Ob-59001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 56, z dne 6. 7. 2001,
Ob-51678.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 9. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 33/03
Ob-102429
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 26. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: GOI
vzdrževalna
dela,
skupina
3
keramičarstvo: Kotlarna.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Daktil d.o.o., Ob gozdu 3,
Rogoza, 2204 Miklavž na Dravskem polju.
7. Pogodbena vrednost: 2,160.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,204.928 SIT z DDV; 2,160.000 SIT z
DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklene za čas od 8. 9.
2003 do 31. 10. 2003.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 72 z dne 14. 9. 2001, Ob-54869.

13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 56, z dne 6. 7. 2001,
Ob-51678.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 9. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 34/03
Ob-102430
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 21. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: GOI vzdrževalna dela, skupina 2 - zidarstvo: Nevrološki odd. B.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zidarstvo Herman Vocovnik, s.p., Lackova 17a, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 2,377.771,20
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,496.912 SIT z DDV; 2,377.771,20
SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklene za čas od 5. 9.
2003 do 30. 10. 2003.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 72 z dne 14. 9. 2001, Ob-54869.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56, z dne 6. 7.
2001, Ob-51678.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 9. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 35/03
Ob-102431
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 21. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: GOI vzdrževalna dela, skupina 5 - elektroinštalaterstvo: Kotlarna.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektro Tabga, d.o.o., Radovanova ulica 2, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 3,420.780
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,891.484,80 SIT z DDV; 3,420.780
SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklene za čas od 1. 9.
2003 do 30. 9. 2003.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 72, z dne 14. 9. 2001, Ob-54869.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51678.
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 9. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 41414-02/03-21
Ob-102442
1. Naročnik: Občina Komen.
2. Naslov naročnika: Komen 86, 6223
Komen, tel. 05/73-10-450, telefaks
05/73-10-460, elektronski naslov: obcina@komen.si.
3. Datum izbire: 1. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: finančni leasing za objekt šola Štanjel za finančno
vrednost 230,000.000 SIT.
5. Merila za dodelitev naročila za utemeljitev izbire: merila:
1. skupni stroški finančnega najema, ki
zajemajo glavnico in obresti – 60 točk,
2. polog naročnika – 5 točk,
3. odkup po zaključku – 10 točk,
4. varščina – 10 točk,
5. stroški odobritve – 10 točk,
6. stroški vodenja – 5 točk.
Utemeljitev izbire: javno naročilo oddano ponidniku, ki je dosegel največje število
točk – 96,67.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: RAP Raiffeisen leasing
d.o.o., Cesta v Kleče 12, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 230,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 247,113.583,44 SIT, 242,453.787 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omenjenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 9. 2003.
Občina Komen
Ob-102497
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ulica
15,1518 Ljubljana, faks 01/23-20-373.
3. Datum izbire: 3. 4. 2003, 22. 7.
2003.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje
in popravila fotokopirnih strojev ter dobava potrošnega materiala (razen papirja) in rezervnih delov na vseh lokacijah naročnika v Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročilo za I. sklop (ponovljeni postopek) je bilo dodeljeno na podlagi meril: cena storitve 70 točk, odzivni čas
ponudnika 20 točk in celovitost ponudbe
10 točk.
Naročilo za II., III., IV. in V. sklop je bilo
dodeljeno na podlagi meril: cena storitve
60 točk, odzivni čas ponudnika 20 točk in
celovitost ponudbe 10 točk.
Izbrani ponudnik je imel najugodnejšo
ponudbo, ki je po merilih prejela največje
število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop I. (ponovljeni postopek) Minolta
d.o.o., Vodovodna c. 101, 1000 Ljubljana,
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– sklop II: Minolta d.o.o., Vodovodna c.
101, 1000 Ljubljana,
– sklop III: Minolta d.o.o., Vodovodna c.
101, 1000 Ljubljana,
– sklop IV: Minolta d.o.o., Vodovodna c.
101, 1000 Ljubljana,
– sklop V: Minolta d.o.o., Vodovodna c.
101, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– za I. sklop (ponovljeni postopek) je pogodbena vrednost opredeljena s ceno,
pomnoženo s številom kopij. Cena za kopija brez vključenega DDV znaša 2,39 SIT,
– za II., III., IV. in V. sklop je pogodbena
vrednost opredeljena s ceno pomnoženo s
številom kopij. Cena za kopijo brez vključenega DDV znaša 2,50 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop I (ponovljeni postopek): 2,
– sklop II: 2,
– sklop III: 2,
– sklop IV: 2,
– sklop V: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Cena za kopijo:
– sklop I: (ponovljen postopek) 2,39 SIT
2,37 SIT,
– sklop II:. 2,50 SIT; 2,50 SIT,
– sklop III: 2,50 SIT 2,50 SIT,
– sklop IV: 2,50 SIT 2,50 SIT,
– sklop V: 2,50 SIT 2,50 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu R Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 9. 2003.
Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije
Ob-102555
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: 15. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje
agentskih storitev in storitev, povezanih
s kreditom Evropske investicijske banke (EIB V) v višini 120 mio EUR.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena ob
izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nova Ljubljanska banka d.d.
7. Pogodbena
vrednost:
16,973.314,63 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,053.614,64 SIT, 16,973.314,63 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 9. 2003.
DARS d.d.
Št. 031/2003-1
Ob-102565
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 29. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: nakup zunanjih prevozov (sklop A: kombi 8+1 sedež; sklop B: mali avtobus do 25 sedežev; sklop C: kamion – tovorni – do 5
ton; sklop Č: kombi – furgon – za prevoz
tovora).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomska cena – 90%,
plačilni pogoji – 10%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ponudnik ni bil izbran,
ker naročnik ni dobil dovolj primernih in pravilnih ponudb.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
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: 22. 9. 2003.
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod
Št. 011-04-2/2002
Ob-102589
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 24. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava PZI
projekta
rekonstrukcije
cesta
R1-225/1084 Stahovica–Črnivec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: PRONIZ d.o.o., Na Korošici 20 a, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 13,545.870 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 27,549.124 SIT, 13,548.870 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. 9. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-102590
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.

2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 4. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: obnova talnih obeležb na območju RS.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
Posamezni sklopi javnega naročila se
oddajo:
1. območje 1 – Ceste Mostovi Celje
d.d., 3000 Celje, Lava 42.
Pogodbena vrednost: 96,000.000 SIT.
Vrednost najvišje 117,126.356 SIT, in
najnižje ponudbe 109,723.739 SIT.
2. območje 2 in 3 Cestno podjetje
Nova Gorica d.d., 5000 Nova Gorica, Prvomajska 52.
Pogodbena vrednost: 173,000.000
SIT.
Vrednost najvišje 230,409.445 SIT
in najnižje ponudbe 215,030.018 SIT.
3. območje 4 – Cestno podjetje Kranj
d.d., 4000 Kranj, Jezerska 20.
Pogodbena vrednost: 68,000.000 SIT.
Vrednost najvišje 91,481.359 SIT in
najnižje ponudbe 83,608.675 SIT.
4. območje 5 – Vodilni partner – Cestno podjetje Ljubljana d.d., 1000 Ljubljana, Stolpniška 10, partner – SIGNA, Trzin.
Pogodbena vrednost: 110,000.000
SIT.
Vrednost najvišje 142,698.887 SIT in
najnižje ponudbe 139,830.038 SIT.
5. območje 6 – Cestno podjetje Maribor d.d., 2000 Maribor, Iztokova 30.
Pogodbena vrednost: 104,000.000
SIT.
Vrednost najvišje 139,285.174 SIT in
najnižje ponudbe 123,887.948 SIT.
6. območje 7 – Cestno podjetje Murska Sobota d.d., 9000 Murska Sobota,
Lendavska 64.
Pogodbena vrednost: 47,000.000 SIT.
Vrednost najvišje 65.066.596 in najnižje ponudbe 60,092.140 SIT.
7. območje 8 – Cestno podjetje Novo mesto d.d., 8000 Novo mesto, Ljubljanska 47.
Pogodbena vrednost: 109,000.000
SIT.
Vrednost najvišje 145,424.413 in najnižje ponudbe 130,390.815 SIT.
8. območje 9 – Cestno podjetje Maribor d.d., 2000 Maribor, Iztokova 30.
Pogodbena vrednost: 36,000.000 SIT.
Vrednost najvišje 49,265.134 in najnižje ponudbe 46,334.651 SIT.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10.
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. 9. 2003.
Direkcija RS za ceste

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Št. 011-04-2/2002
Ob-102593
1. Naročnik: Republika Slovenija –
Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 28. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava
PGD, PZI projektne dokumentacije za
Poljansko obvoznico Škofje Loke.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SPIT d.o.o., Cankarjeva
62, 5000 Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost: 155,081.941
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 256,998.739 SIT, 155,081.941 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: 17. 9. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 640-02-29/2003
Ob-102712
1. Naročnik: Občina Črnomelj.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 3,
8340 Črnomelj.
3. Datum izbire: 18. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje
prevozov učencev za osnovne šole: OŠ
Vinica in OŠ Stari trg ob Kolpi za šolski
leti 2003/2004 in 2004/2005.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena - maks. 65
točk, starost vozil - maks. 15, plačilni pogoji
- maks. 10 in ugodnosti - maks. 10 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: javno naročilo po ponovnem javnem razpisu - odprti postopek, ni
bilo oddano in se je na podalgi mnenja Urada za javna naročila postopek nadaljeval po
20. členu ZJN-1. MPOV Storitve in trgovina d.o.o. Vinica, Denovec 28, Vinica, je
bil izbran za opravljanje prevozov učencev
za OŠ Vinica za šolski leti 2003/2004 in
2004/2005 in Oštrman Tours Prevoz potnikov in stvari, Šterk Pavel s.p., Kovača
vas 6, Stari trg ob Kolpi.
7. Pogodbena vrednost:
a) 16,654.830 SIT in b) 11,777.150 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: a) 1 ponudba za opravljanje prevozov učencev za OŠ
Vinica in b) 1 ponudba za opravljanje prevozov učencev za OŠ Stari trg ob Kolpi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: a) 18,297.017,10 SIT in b) 12,113.640
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. 9. 2003.
Občina Črnomelj

Podelitev koncesij
Ob-102441
Občina Moravske Toplice na podlagi
133. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00), 36. člena
Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur.
l. RS, št. 32/93), 19. člena Odloka o koncesiji za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in
zračnikov zaradi varstva zraka na območju
Občine Moravske Toplice (Ur. l. RS, št.
69/99) in 2. člena Pravilnika o postopku
javnega razpisa za izbiro koncesionarja in
način izbire koncesionarja (Ur. l. RS, št.
69/99) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za
pregledovanje, nadzorovanje in
čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov
in zračnikov zaradi varstva zraka
(dimnikarske službe) na območju
Občine Moravske Toplice
1. Naročnik - koncedent: Občina Moravske Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva
ulica 3, 9226 Moravske Toplice.
2. Predmet koncesije: izvajanje gospodarske javne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
(dimnikarske službe) na območju Občine
Moravske Toplice.
3. Območje izvajanja koncesije: dimnikarska služba se izvaja kot gospodarska javna služba na celotnem območju Občine Moravske Toplice. Glede na število kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov in s tem
povezan obseg storitev, lahko Občina Moravske Toplice določi več izvajalcev dimnikarske službe (v nadaljevanju: koncesionar).
V tem primeru bo moral vsak koncesionar
opravljati na območju, ki mu bo dodeljeno,
vse storitve dimnikarske službe. Območje,
ki bo dodeljeno posameznemu koncesionarju, bo prostorsko zaokroženo, določeno
pa bo s koncesijsko pogodbo.
4. Trajanje koncesije: koncesija bo podeljena za dobo štirih let. Koncesijsko razmerje začne veljati z dnem, ki se določi v
koncesijski pogodbi.
5. Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna ali fizična oseba, registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje dimnikarske dejavnosti oziroma ima obrtno dovoljenje za opravljanje te dejavnosti;
– v primeru, da je koncesionar registriran kot družba, prijavi na razpis priloži:
sklep o vpisu družbe v sodni register,
odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti; v primeru, da je organiziran kot samostojni podjetnik, pa predloži
priglasitveni list, obrtno dovoljenje in odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
dejavnosti;
– da ima izkušnje na področju dimnikarske dejavnosti;
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– da zagotovi, da bo izvajanje dimnikarske dejavnosti potekalo v okviru predpisanih standardov in normativov;
– da ni v postopku stečaja ali likvidacije;
– da predloži program izvajanja dimnikarske dejavnosti z vidika kadrov, organizacije del, strokovne opremljenosti, razvojnega in finančnega vidika za čas trajanja koncesije;
– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi
kadri in drugimi materialnimi sredstvi za izvajanje dimnikarske dejavnosti;
– da predloži svoje bonitetno poročilo
pristojne institucije (BON);
– da se obveže skleniti zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi jo zakrivil pri
opravljanju ali v zvezi z opravljanjem dimnikarske dejavnosti uporabnikom dimnikarskih storitev ali drugim osebam in za škodo,
ki jo lahko povzroči tretji osebi, državi ali
občini, zaradi nevestnega izvajanja dimnikarske službe;
– da predloži ceno storitev, ki bo vključevala tudi koncesijsko dajatev v višini najmanj 5%.
6. Ponudba na razpis mora vsebovati:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz
5. točke tega razpisa,
– veljavne izjave iz 5. točke tega razpisa,
– izhodiščne cene za opravljanje storitev in način usklajevanja cen,
– osnutek koncesijske pogodbe,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
7. Merila za izbiro koncesionarja so:
– ponujena izhodiščna cena za posamezno vrsto storitev in način usklajevanja
cen,
– celovitost ponudbe,
– dosedanje reference na področju dimnikarske dejavnosti,
– druge ugodnosti ponudnika.
8. Pisne ponudbe z zahtevanimi dokazili
morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj – javni razpis za koncesijo –
dimnikarske storitve“ do vključno 15. novembra 2003 do 12. ure na naslov: Občina
Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice. Pri izbiri koncesionarja bodo upoštevane le pravilno opremljene in popolne ponudbe, ki jih bo koncendent prejel
do zgoraj navedenega roka.
9. Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
dne 15. novembra 2003 ob 13. uri v sejni
sobi Občine Moravske Toplice, Kranjčeva
3, Moravske Toplice.
10. O izbiri koncesionarja bo odločil koncedent z upravno odločbo v roku 30 dni po
odpiranju ponudb.
11. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo vsak delovni dan do vključno 15. novembra 2003 v tajništvu Občine
Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, Moravske Toplice.
12. Cena razpisne dokumentacije znaša
4.000 SIT, znesek je potrebno nakazati na
zakladniški podračun Občine Moravske Toplice, št. 01278-0100012085.
13. Vse dodatne informacije lahko ponudniki dobijo pri Nadi Lutarič - tel.
02/538-15-04.
14. Datum, ko je bila poslana zahteva za
objavo: 18. 9. 2003.
Občina Moravske Toplice
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Javni razpisi
Ob-102486
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji
okvirnega
sporazuma
med
Vlado
Republike Slovenije in Komisijo Evropskih
skupnosti o uresničevanju skupnosti
ukrepov o finančni, tehnični in drugih
oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št. 56/93),
v zvezi z 2. členom Zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00) ter 117. in
118. členom Pravil in postopkov Evropske
unije za izvedbo javnih razpisov, objavlja
Republika Slovenija, Servis skupnih služb
vlade
popravek št. 1 predobjave pogodbe za
gradnjo
Naslov projekta: Izgradnja objektov na
železniškem mejnem prehodu Dobova
Lokacija: Dobova, Slovenija.
1. Sklic na objavo
2. Postopek: lokalni razpis brez
omejitev.
3. Program: Phare SI 0204.02.06.
4. Financiranje: finančni memorandum
SI 0204.02.
5. Podpisnik pogodbe: Servis skupnih
služb Vlade RS.
6. Opis pogodbe: aktivnosti tega
razpisa zajemajo prenovo železniškega
objekta,
izgradnjo
policijskega
in
carinskega objekta, prenovo in izgradnjo
perona in izgradnjo nadstrešnice nad
mejnim prehodom, in dobavo splošne
opreme. Razpisana dela bodo zajemala
gradbena, obrtniška in inštalacijska dela in
dobavo opreme. Gre za razpis z enim
sklopom, zato bo izbrani izvajalec
gradbenih del dobavil tudi zahtevano
opremo.
7. Ocenjeno število in imena sklopov:
en sklop.
8. Predvideni datum objave: december
2003/prvi kvartal leta 2004.
9. Dodatne informacije: FIDIC –
Pogodbeni pogoji za gradnjo, Prva izdaja
1999.
10. Pravna podlaga: Uredba Sveta
(EEC) št. 3906/89 o Ekonomski pomoči
določenim državam Srednje in Vzhodne
Evrope (18. 12. 1989).
Republika Slovenija
Servis skupnih služb vlade
Ob-102487
In accordance with the Regulation on
ratification of Framework Agreement between the Government of Republic of
Slovenia and European Commission on
implementation of measures on financial,
technical and other forms of co-operation
(OG RS 56/93), referring to Public Procurement Law, Article 2 (OG RS 39/00)
and according to Articles 117 118 of the
European Union Regulations and Procedures of Public Tender Performed the Republic of Slovenia, the Joint Services of
the Government of the Republic of
Slovenia, announce

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Correction No 1 to Works Contract
Forecast
Title: Construction and Upgrading of
Border Crossing Facilities at Dobova
Rail Border Inspection Post
Location: – Dobova, Slovenia.
1. Publication reference
2. Procedure: Local open Tender.
3. Programme: Phare SI 0204.02.06
4. Financing: SI 0204.02.
5. Contracting authority: Republic of
Slovenia, Joint Services of the Government.
6. Contract description: the activities for
this tender are the refurbishment of the railway facility, construction of the facilities for
police, customs, refurbishment of a platform and construction of a platform and a
flat roof over the border crossing post and
the supply of general equipment. Works
shall include construction, craftsman, installation works and the supply of equipment.
The selected Works Contractor shall supply the required equipment.
7. Indicative number and titles of Lots:
Single lot.
8. Intended timing of publication: December 2003/first quarter of the year
2004.
9. Additional information: FIDIC Conditions of Contract for Construction, First Edition 1999.
10. Legal basis: PHARE: Council Regulation (EEC) No 3906/89 of 18th December 1989 on economic aid to certain countries of Central and Eastern Europe, as
amended.
Republic of Slovenia
Joint Services of the Government
Ob-102489
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji
okvirnega sporazuma med Vlado Republike
Slovenija in Komisijo Evropskih skupnosti o
uresničevanju skupnosti ukrepov o finančni,
tehnični in drugih oblikah sodelovanja (Ur.
l. RS, št. 56/93), v zvezi z 2. členom
Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
39/00) ter 117. in 118. členom Pravil in
postopkov Evropske unije za izvedbo javnih
razpisov, objavlja Republika Slovenija,
Servis skupnih služb vlade
popravek št. 1 predobjave pogodbe za
gradnjo
Naslov projekta: Izgradnja objektov za
veterinarske, fitosanitarne in
zdravstvene inšpekcijske službe na
železniškem mejnem prehodu Dobova
Lokacija: Dobova, Slovenija.
1. Sklic na objavo
2. Postopek: lokalni razpis brez omejitev.
3. Program: Phare SI 0204.02.05.
4. Financiranje: finančni memorandum
SI 0204.02.
5. Podpisnik pogodbe: Servis skupnih
služb Vlade RS.
6. Opis pogodbe: aktivnosti tega razpisa
zajemajo izgradnjo objektov za veterinarske,
fitosanitarne in zdravstvene inšpekcijske
službe na železniškem mejnem prehodu
Dobova in dobavo opreme za normalno
funkcioniranje inšpekcijskih služb v skladu
z EU normami in standardi. Razpisana dela
bodo zajemala gradbena, obrtniška in

inštalacijska dela in dobavo opreme. Gre za
razpis z enim sklopom, zato bo izbrani
izvajalec gradbenih del dobavil tudi
zahtevano opremo.
7. Ocenjeno število in imena sklopov: en
sklop.
8. Predvideni datum objave: zadnji
kvartal leta 2003.
9. Dodatne informacije: FIDIC –
Pogodbeni pogoji za gradnjo, Prva izdaja
1999.
10. Pravna podlaga: Uredba Sveta (EEC)
št. 3906/89 o Ekonomski pomoči
določenim državam Srednje in Vzhodne
Evrope (18. 12. 1989).
Republika Slovenija
Servis skupnih služb vlade
Ob-102490
In accordance with the Regulation on
ratification of Framework Agreement between the Government of Republic of
Slovenia and European Commission on
implementation of measures on financial,
technical and other forms of co-operation
(OG RS 56/93), referring to Public Procurement Law, Article 2 (OG RS 39/00)
and according to Articles 117 118 of the
European Union Regulations and Procedures of Public Tender Performed the Republic of Slovenia, the Joint Services of the
Government of the Republic of Slovenia,
announce
Correction No 1 to Works Contract
Forecast
Title: Construction of Veterinary,
Phytosanitary and Health Facilities at
the Rail Border Inspection Post Dobova
Location: – Dobova, Slovenia.
1. Publication reference
2. Procedure: Local open Tender.
3. Programme: Phare SI 0204.02.05.
4. Financing: SI 0204.02.
5. Contracting authority: Republic of
Slovenia, Joint Services of the Government.
6. Contract description: the activities for
this tender are the construction of the veterinary, phytosanitary and health facilities
at the rail border inspection post Dobova in
line with the EU norms and standars and
the supply of equipment for the proper functioning of the facilities. Works shall include
construction, craftsman, installation works
and the supply of equipment. The selected
Works Contractor shall supply the required
equipment.
7. Indicative number and titles of Lots:
Single lot.
8. Intended timing of publication: Last
quarter of the year 2003.
9. Additional information: FIDIC Conditions of Contract for Construction, First Edition 1999.
10. Legal basis: PHARE: Council Regulation (EEC) No 3906/89 of 18th December 1989 on economic aid to certain countries of Central and Eastern Europe, as
amended.
Republic of Slovenia
Joint Services of the Government
Ob-102492
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji
okvirnega sporazuma med Vlado Republike

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Slovenije in Komisijo Evropskih skupnosti o
uresničevanju skupnosti ukrepov o finančni,
tehnični in drugih oblikah sodelovanja (Ur.
l. RS, št. 56/93), v zvezi z 2. členom
Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
39/00) ter 117. in 118. členom Pravil in
postopkov Evropske unije za izvedbo javnih
razpisov, objavlja Republika Slovenija,
Servis skupnih služb vlade
popravek št. 1 predobjave pogodbe za
gradnjo
Naslov projekta: Izgradnja objektov za
veterinarske, fitosanitarne in
zdravstvene inšpekcijske službe na
mejnem prehodu Koper
Lokacija: Luka Koper, Slovenija.
1. Sklic na objavo
2. Postopek: lokalni razpis brez omejitev.
3. Program: Phare SI 0204.02.07.
4. Financiranje: finančni memorandum
SI 0204.02.
5. Podpisnik pogodbe: Servis skupnih
služb Vlade RS.
6. Opis pogodbe: aktivnosti tega razpisa
zajemajo izgradnjo objektov za veterinarske,
fitosanitarne in zdravstvene inšpekcijske
službe na mejnem prehodu Koper in dobavo
specialne
opreme
za
normalno
funkcioniranje inšpekcij v skladu z EU
normami in standardi. Razpisana dela bodo
zajemala
gradbena,
obrtniška
in
inštalacijska dela in dobavo specialne
opreme. Gre za razpis z enim sklopom, zato
bo izbrani izvajalec gradbenih del dobavil
tudi zahtevano opremo.
7. Ocenjeno število in imena sklopov: en
sklop.
8. Predvideni datum objave: zadnji
kvartal leta 2003.
9. Dodatne informacije: FIDIC –
Pogodbeni pogoji za gradnjo, Prva izdaja
1999.
10. Pravna podlaga: Uredba Sveta (EEC)
št. 3906/89 o Ekonomski pomoči
določenim državam Srednje in Vzhodne
Evrope (18. 12. 1989).
Republika Slovenija
Servis skupnih služb vlade
Ob-102494
In accordance with the Regulation on
ratification of Framework Agreement between the Government of Republic of
Slovenia and European Commission on
implementation of measures on financial,
technical and other forms of co-operation
(OG RS 56/93), referring to Public Procurement Law, Article 2 (OG RS 39/00)
and according to Articles 117 118 of the
European Union Regulations and Procedures of Public Tender Performed the Republic of Slovenia, the Joint Services of the
Government of the Republic of Slovenia,
announce
Correction No 1 to Works Contract
Forecast
Title: Construction of Veterinary,
Phytosanitary and Health Facilities at
the Border Inspection Post Koper
Location: – Koper Port, Slovenia.
1. Publication reference
2. Procedure: Local open Tender.
3. Programme: Phare SI 0204.02.07.

4. Financing: SI 0204.02.
5. Contracting authority: Republic of
Slovenia, Joint Services of the Government.
6. Contract description: the activities for
this tender are the construction of the veterinary, phytosanitary and health facilities
at the border inspection post Koper in line
with the EU norms and standars and the
supply of special equipment for the proper
functioning of the facilities. Works shall include construction, craftsman, installation
works and the supply of special equipment.
The selected Works Contractor shall supply the required equipment.
7. Indicative number and titles of Lots:
Single lot.
8. Intended timing of publication: Last
quarter of the year 2003.
9. Additional information: FIDIC Conditions of Contract for Construction, First Edition 1999.
10. Legal basis: PHARE: Council Regulation (EEC) No 3906/89 of 18th December 1989 on economic aid to certain countries of Central and Eastern Europe, as
amended.
Republic of Slovenia
Joint Services of the Government
Št. 404-03-44/2003
Ob-102385
Na podlagi določil Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
47/03), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
62/96, 11/98, 48/99 in 46/01) ter Uredbe o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem
in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Zvezne
republike Jugoslavije (Ur. l. RS, št. 81/02,
MP 21/02), Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport Republike Slovenije, Trg OF 13,
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstveno-tehnološkega sodelovanja
med Republiko Slovenijo ter Srbijo in
Črno goro v letih 2004 in 2005
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je: sofinanciranje
medsebojnih obiskov (stroški potovanja in
bivanja) slovenskih raziskovalcev in raziskovalcev iz Srbije in Črne gore, ki bodo izvajali skupne raziskovalne projekte in sicer: krajši obiski do 14 dni in daljši obiski od 1 do 3
mesecev.
3. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
RS bo obiske sofinanciralo v naslednji višini:
– prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih v Srbiji in Črni gori;
– stroške bivanja v Domu podiplomcev
ali izjemoma v hotelu B kategorije in dnevnice za raziskovalce iz Srbije in Črne gore ob
obiskih v Sloveniji (kratki obiski do 14 dni);
– stroške bivanja v Domu podiplomcev
in protivrednost 400 EURO mesečno v SIT
(za namene dnevnic) za raziskovalce iz Srbije in Črne gore (dolgi obiski od 1 – 3
mesecev).
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4. Pogoji za opravljanje predmeta razpi-

sa:
– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo raziskovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02);
– vodja projekta mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02);
– predlogi projektov se morajo navezovati na s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport financirane programe dela
JRO, ali s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v 5. in 6. okvirnem programu EU na področju raziskav,
tehnološkega razvoja in predstavitev), oziroma s strani Ministrstva za gospodarstvo
sofinancirane razvojno – tehnološke projekte (navesti šifre in naslove projektov), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja predvidenih raziskav.
5. Vloga na razpis v 2 izvodih mora vsebovati naslednje elemente:
a) izpolnjene in podpisane obrazce s
podatki o vlagatelju, vodjih projekta in drugih sodelujočih raziskovalcih in njihove reference,
b) kratka življenjepisa slovenskega vodje in vodje projekta iz Srbije in Črne gore z
najpomembnejšimi publikacijami v zadnjih
5 letih, ki se nanašajo na vsebino projekta,
c) opis projekta,
d) navedbo osnovnih virov financiranja
raziskav na slovenski strani (navedba projekta/programa, ki je osnova sodelovanja),
e) pregled predlaganih obiskov za dve
leti.
6. Merila za izbiro
Predlog izbora prijav za nadaljnjo obravnavo pri pristojnem mednarodnem organu,
to je skupnem odboru za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo ter Srbijo in Črno goro, pripravi imenovani slovenski del navedenega odbora, pri
čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov oziroma programov. Navedeno ovrednotenje vključuje: pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski
razvoj Republike Slovenije, znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav, potencialne
možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU, uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu, reference vodje projekta in
raziskovalne skupine, vključenost mladih raziskovalcev, izvedljivost projekta.
Sklep o izboru prijav za sofinanciranje
izda Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Republiko Slovenijo na podlagi obligatorne
izbire skupnega odbora za znanstveno-tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo ter Srbijo in Črno goro.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 20,000.000 SIT. Sofinanciranje v letu 2005 je vezano na sprejem proračuna za navedeno proračunsko
leto ter na zagotovitev namenskih sredstev
za sofinanciranje po predmetnem javnem
razpisu.
8. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je 2 leti. Predvideni rok začetka
izvajanja je januar 2004.
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9. Pisne vloge z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, vloga na javni razpis za
sofinanciranje znanstveno-tehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Srbijo in Črno goro v letih 2004 in 2005«,
morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z označbo vlagatelja na naslov: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Slavi
Krušič, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
Vloge morajo prispeti v glavno pisarno
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te vloge, do vključno ponedeljka, 17. 11.
2003 do 15. ure.
10. Vloge bo po preteku tega roka odprla strokovna komisija.
11. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene vlagateljem.
12. Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva RS za šolstvo, znanost in šport, 19.
11. 2003 ob 9. uri.
13. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni predvidoma do konca januarja 2004.
14. Razpisna dokumentacija bo po objavi tega javnega razpisa objavljena tudi na
spletnih straneh Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, vlagatelji pa jo lahko dvignejo
vsak delavnik po objavi razpisa med 9. in
15. uro pri Danijeli Šinkovec na MŠZŠ, Trg
OF 13, tel. 01/478-46-76. Vse dodatne
informacije
pri
Slavi
Krušič
(tel.
01/478-46-71).
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 423-29/2003
Ob-102439
Na podlagi tretjega odstavka 7. člena
Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št.
9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 77/98 – odl.
US,
6/99,
56/99-ZVZD,
99/01,
42/02-ZDR in 60/02), drugega odstavka
5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 9/92, 26/92, 45/94 –
odl. US, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99,
98/99-ZZdrS, 31/00, 36/00-ZPDZC,
45/01 in 62/01), v povezavi z uresničevanjem Nacionalnega programa zdravstvenega varstva RS – zdravje za vse do leta 2004
(Uradni list RS, št. 49/00) in Zakona o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99, 52/02 in
56/03) in Uredbe o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta
merila (Uradni list RS, št. 59/00), objavlja
Ministrstvo za zdravje
javni razpis
za sofinanciranje delovanja javne
zdravstvene službe na primarni ravni
na demografsko ogroženih območjih
I. Namen razpisa
Namen razpisa je sofinanciranje delovanja javne zdravstvene službe na primarni ravni na demografsko ogroženih območjih v
letu 2003 za vzdrževanje dežurne in reševalne službe.
II. Predmet razpisa
Ministrstvo za zdravje RS, Štefanova 5,
1000 Ljubljana, razpisuje sredstva za sofinanciranje delovanja javne zdravstvene službe na primarni ravni na demografsko ogro-
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ženih območjih za vzdrževanje dežurne službe in reševalne službe.
Dobljena sredstva morajo biti namensko
porabljena, in sicer za vzdrževanje dežurne
in reševalne službe. Dokazila o namenski
porabi morajo prejemniki v obliki poročila
dostaviti Ministrstvu za zdravje, najkasneje
do 30. 10. 2003. Za namensko porabo
sredstev je odgovoren direktor/ica zdravstvenega doma, zdravstvene postaje ali nosilec zasebne zdravstvene dejavnosti.
III. Orientacijska vrednost sredstev razpisa
Orientacijska vrednost sredstev razpisa
je 33,000.000 SIT.
IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
Na razpis se lahko prijavijo zdravstveni
domovi, zdravstvene postaje in zasebni
zdravstveni delavci v Republiki Sloveniji.
V. Razpisna dokumentacija
Vlagatelji morajo vlogo oddati na predpisani razpisni dokumentaciji, ki je do vključno 30. 9. 2003 na voljo v glavni pisarni
Ministrstva za zdravje, I. nadstropje, Štefanova 5, Ljubljana, v sobi št. 22, vsak delovnik med 9. in 14. uro oziroma na spletnem
naslovu: http://www.gov.si/mz v rubriki
Javni razpisi.
Dodatna navodila so na voljo na telefonski številki 01/478-69-73.
VI. Predložitev vlog
Vlagatelji morajo vlogo z vso potrebno
dokumentacijo poslati v zaprti kuverti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5,
1000 Ljubljana, označeno z oznako »Ne
odpiraj – javni razpis Z-2003«. Rok za oddajo vlog je 3. 10. 2003.
Na hrbtni strani mora biti napisan naslov
vlagatelja!
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če prispe na Ministrstvo za zdravje do
3. 10. 2003 do 12. ure.
Komisija bo obravnavala samo vloge, ki
bodo prispele pravočasno. Nepravočasne
ali nepravilno označene vloge bodo neodprte vrnjene ponudnikom, zato morajo biti
na hrbtni strani kuverte opremljene z naslovom pošiljatelja.
Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo izločene vse vloge, ki ne bodo oddane
na predpisanem obrazcu in v zahtevani obliki.
VII. Popolnost vlog
Vloga je popolna, če vsebuje pravilno
izpolnjene zahtevane dokumente in priloge
po naslednjem vrstnem redu:
1. izpolnjen prijavni obrazec »obr-1«,
2. izpolnjen, parafiran na vsaki strani,
podpisan in z žigom opremljen vzorec pogodbe,
3. podroben opis delovanja dežurne in
reševalne službe.
VIII. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ne bo javno in bo potekalo na Ministrstvu za zdravje, Štefanova 5,
1000 Ljubljana, dne 6. 10. 2003.
Vloge bo odpirala komisija, ki jo imenuje
minister za zdravje. Komisija vodi zapisnik,
ki ga podpišejo predsednik in člani.
Komisija bo upoštevala samo vloge, ki
imajo vse z razpisom zahtevane elemente,
vso zahtevano dokumentacijo in so prispele
pravočasno. Neveljavnih (neoznačenih, nepravilno označenih in nepravočasno prispe-

lih) vlog komisija ne bo obravnavala in bodo
neodprte vrnjene vlagateljem.
IX. Ocenitev vlog
1. Izločene bodo nepopolne vloge ter
vloge, ki niso predmet razpisa.
2. Vlagatelj mora izpolnjevati vsaj tri merila po Uredbi o vrednosti meril za določitev
območij s posebnimi razvojnimi problemi in
določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila
(Uradni list RS, št. 59/00), št.:
303-05/200-1 z dne 22. 6. 2000.
3. Komisija bo ocenila vloge, ki izpolnjujejo pogoj pod 2. točko, po naslednjih kriterijih:
– gostota prebivalstva na km 2 na demografsko ogroženih območjih
0-40 – 40 točk,
41-80 – 30 točk,
81-160 – 20 točk,
161-320 – 10 točk,
– oddaljenost demografsko ogroženega
območja od enote NMP (v km)
16-23 – 30 točk,
11-15 – 20 točk,
0-10 – 10 točk,
– število splošnih zdravnikov na demografsko ogroženih območjih na število prebivalcev starih 19 in več let
0-1 – 20 točk,
1,1-4 – 15 točk,
4,1-9 – 10 točk.
Ministrstvo za zdravje bo sredstva razdelilo na podlagi zgoraj zapisanih kriterijev
zdravstvenim domovom, zdravstvenim postajam in zasebnim zdravstvenim delavcem.
Ministrstvo bo za sofinanciranje izbralo
tiste zdravstvene domove, zdravstvene postaje ali zasebne zdravstvene delavce, ki
bodo dosegli vsaj 70 točk po zapisanih kriterijih v točki IX. Ocenitev vlog.
V primeru, da se na razpis prijavi več
vlagateljev iz iste občine, bo ministrstvo sofinanciralo sredstva glede na delež prebivalstva, ki ga pokriva posamezen vlagatelj.
Maksimalni znesek, ki se sofinancira
vlagateljem v okviru ene občine je
2,000.000 SIT.
X. Obveščanje o rezultatih razpisa
Prejemniki sredstev bodo obveščeni o
izidu javnega razpisa v roku 8 dni od dneva,
ko bo končano odpiranje vlog. Sklep o sofinanciranju sprejme na predlog komisije minister za zdravje.
XI. Pritožbeni rok
Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje
in kriterije iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, ima pravico za vložitev zahteve za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev oziroma pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa na naslov Ministrstvo za zdravje,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana, z oznako »Pritožba na sklep – Javni razpis za sofinanciranje delovanja javne zdravstvene službe na
primarni ravni na demografsko ogroženih
območjih za vzdrževanje dežurne službe in
reševalne službe v letu 2003«.
XII. Pristop k pogodbi
Izbrani vlagatelj mora v roku 8 dni od
prejema sklepa o izboru, ki vsebuje poziv,
naj pristopi k pogodbi, pristopiti k podpisu
pogodbe. Če tega ne stori se šteje, da je
od svoje vloge odstopil.
Ministrstvo za zdravje
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Ob-102569
Na podlagi Zakona o uresničevanja javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) in Pravilnika o izvedbi javnega poziva
in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 6/03)
ter V. poglavja Priloge I k Sklepu št.
508/2000/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 14.februarja 2000 o uvedbi programa Kultura 2000 ter Sklepa št.1/2002
Pridružitvenega sveta EU-Slovenija o sprejemu določil in pogojev za udeležbo Republike Slovenije v programu »Kultura 2000« Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni ciljni razpis
za opravljanje storitev Kulturne stične
točke v Republiki Sloveniji
(v nadaljevanju: ciljni razpis 1, oznaka
CCP 2004-06)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
I. Predmet ciljnega razpisa: (so)financiranje kulturnega projekta na področjih posredovanja kulturnih vrednot v okviru opravljanja
storitev Kulturne stične točke v RS za čas
trajanja programa »Kultura 2000«, to je v
letih 2004 – 2006.
II.Razpisna področja
Javni ciljni razpis obsega naslednje razpisne vsebine: vsebinska zasnova in opravljanje storitev Kulturne stične točke.
III. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki opravljajo dejavnosti v Republiki Sloveniji in so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– redno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do ministrstva,
– transparentnost finančne konstrukcije,
ki ne sme presegati vsote 11,450.000 SIT
letno in v skupni vrednosti 34,350.000 SIT,
– pogoje, za opravljanje nalog Kulturne
stične točke, kot jih določata,
– Sklep št.508/2000/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 14.februarja 2000
o uvedbi programa kultura 2000 ter
– Sklep Pridružitvenega sveta EU-Slovenija o sprejemu določil in pogojev za udeležbo Republike Slovenije v programu »Kultura 2000«,
ki so:
1. Osebje
Zaposleni morajo izkazovati naslednja
znanja:
– poznavanje evropskih ustanov in politike,
– izkušnje na področju kulturnega informiranja, koordinacije (organizacija seminarjev, konferenc itd.) ali na področju stikov z
javnostjo,
– znanje vsaj dveh jezikov Skupnosti,
vključno s francoskim ali angleškim
– delo z računalnikom.
Ravnanje osebja mora biti v interesu
Skupnosti in mora odražati neodvisnost pri
opravljanju nalog. V ta namen se je treba
izogibati vsakršnim konfliktom interesov, ki
bi utegnili nastati med zasebnimi ali osebnimi interesi in interesi Skupnosti. Zaposleni
pod nobenimi pogoji ne morejo biti člani
zasebne organizacije, ki predloži projekt za

pridobitev sredstev iz programa Kultura
2000.
2. Prostori
Prijavitelj mora imeti na voljo lokacijo, ki
je opazna v javnosti in nosi logotip informacijske mreže Evropske unije ter ima vsaj:
– prostor za sprejemanje predstavnikov
javnosti,
– prostor, ki je namenjen sprejemanju in
predstavitvi dokumentacije.
3. Material in oprema:
Prijavitelj mora imeti na voljo:
– zmogljivo računalniško opremo, ki ustreza tržno dostopni opremi in mora imeti
priključek na internet,
– ker komisija uporablja paket ‘Microsoft
Office’, mora Kulturna stična točka imeti
združljiv softver,
– telefon, odzivnik, telefaks, kopirni stroj,
elektronsko pošto.
IV. Okvirna vrednost: sredstva, namenjena za predmet javnega ciljnega razpisa za
leta 2004–2006 znašajo okvirno za vsako
leto storitev 11,450.000 SIT, skupaj
34,350.000 SIT.
V. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: proračunska sredstva za vsako leto
morajo biti porabljena do 5. novembra tekočega leta.
VI. Razpisni rok: razpis se prične 27. 9.
2003 in zaključi 28. 10. 2003.
VII. Kriteriji in merila za izbor ponudbe:
Ministrstvo bo prijavljene ponudbe obravnavalo na podlagi:
– kakovosti predlagane storitve – do 40
točk,
– referenc za izvajanje del, ki so predmet razpisa – do 40 točk,
– s tehničnih prednosti predlagatelja –
do 10 točk,
– drugih ugodnosti do – 10 točk.
VIII. Oddaja in dostava predlogov: razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva
vsak dan od vključno ponedeljka do petka
med 7. in 16. uro.
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani Ministrstva za
kulturo: http://www.gov.si/mk.
Na pisno zahtevo je moč v razpisnem
roku zainteresirani osebi razpisno dokumentacijo tudi poslati.
Ponudba mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, do 28. 10. 2003 oziroma do tega dne oddana na pošti kot priporočena
pošiljka v zapečatenem ovitku z oznako na
prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na ciljni
razpis 1 z oznako CCP 2004-6.
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba
vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
Obvezne priloge:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje nalog Kulturne stične točke, kot
sledi iz razpisne dokumetacije, ki obsega:
– besedilo razpisa,
– naloge Kulturne stične točke,
– prijavni obrazec s finančno konstrukcijo.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
na poštnem naslovu oddana do vštetega
28. 10. 2003, oziroma je bila do tega dne
predložena na vložišču ministrstva. Vloge,
prispele oziroma oddane po tem datumu,
se štejejo za prepozne.
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Ministrstvo bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne,
nepopolne in nepravilno označene vloge.
IX. Uslužbenci, pristojni za dajanje informacij: Igor Vidmar, svetovalec vlade, e-mail: igor.vidmar@gov.si, tel. 01/369-59-52.
X. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva
(Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko VIII.
XI. Obveščanje o izboru: Ministrstvo bo
predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v enem mesecu po odpiranju vlog,
ki bo 4. 11. 2003.
Ministrstvo za kulturo
Ob-102550
Na podlagi Zakona o javnih skladih (Ur.
l. RS, št. 22/00), Zakona o razvoju malega
gospodarstva (Ur. l. RS, št. 18/91), Zakona
o nadzoru državnih pomoči (Ur. l. RS, št.
1/00), Splošnih pogojev poslovanja (28. 5.
2003) in Programa ukrepov za spodbujanje
podjetništva in konkurenčnosti za obdobje
2002-2006, (27. 3. 2002), objavlja Javni
sklad RS za razvoj malega gospodarstva
javni razpis
za odobritev dolgoročnih investicijskih
kreditov za inkubirana podjetja
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so neposredni dolgoročni investicijski krediti za inkubirana podjetja, ki jih razpisuje Javni sklad Republike
Slovenije za razvoj malega gospodarstva (v
nadaljevanju: Sklad) v letu 2003.
Skupna višina razpisanih kreditov je
100,000.000 SIT.
2. Pogoji in merila za odobritev kredita
2.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo inkubirana
podjetja (gospodarske družbe, s.p.).
Inkubirano podjetje je podjetje:
– ki je ali je bilo vključeno v podjetniški
inkubator, tehnološke centre, tehnološke
parke, poslovne cone in ekonomske cene,
– ki je registrirano po 1. 1. 1999 in
– v katerem so vsaj 50-odstotni lastniki
mladi podjetniki.
Mladi podjetniki so podjetniki, ki so pridobili diplomo katerekoli fakultete pred manj
kot desetimi leti od dneva vložitve vloge.
Na razpis se lahko prijavijo vsa inkubirana podjetja, ki spadajo med mala (do 50
zaposlenih) ali srednje velika podjetja (do
125 zaposlenih) s sedežem v Republiki Sloveniji, razen iz naslednjih področij, oddelkov, skupin in razredov po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) SURS:
– področje A – Kmetijstvo,
– področje B – Ribištvo in ribiške storitve,
– oddelek 10 – Pridobivanje premoga,
– skupina 61.1 – Pomorski transport,
– razred 35.11 – Gradnja in popravilo
ladij,
– skupina 27.1 – Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin,
– skupina 27.2 – Proizvodnja cevi (iz kovin),
– skupina 27.3 – Druga primarna predelava železa in jekla,
– razred 27.51 – Litje železa,
– razred 27.52 – Litje jekla,
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– skupina 28.4 – Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija,
– skupina 28.5 – Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; splošna mehanična dela,
– razred 28.73 – Proizvodnja izdelkov iz
žice,
– razred 28.74 – Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja,
če imajo za opravljanje svoje dejavnosti podeljeno koncesijo.
Prav tako se na razpis ne more prijaviti
podjetje, ki je odvisno (odvisno podjetje je
podjetje, v katerem veliko podjetje razpolaga z lastniškimi ali glasovalnimi pravicami
večjimi od 25%) ali je v težavah (podjetje je
v težavah, če tekoča izguba in izguba iz
prejšnjih let dosega polovico kapitala, ki je
izkazan v bilanci predhodnega leta ali je
podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije).
Do pomoči Sklada niso upravičena tudi
podjetja:
– ki so v preteklosti že dobila državno
pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti do Sklada in
– ki izvajajo program prestrukturiranja.
Skupna državna pomoč za posamezen
investicijski projekt lahko znaša največ 15%
predračunske vrednosti investicije za malo
in 7,5% za srednje veliko podjetje.
Program, s katerim prosilec kandidira za
sredstva razvoja, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– donosnost (profitabilnost) programa za
katerega se dodeljujejo sredstva,
– likvidnost za celotno ekonomsko dobo,
– zaprto finančno konstrukcijo med uresničevanjem programa.
2.2. Kreditni pogoji
Kredit se odobri za:
– materialne investicije (zemljišča, zgradbe in oprema, brez transportnih sredstev in
transportne opreme) in nematerialne investicije (nakup patentov, licenc, know-howa
ali nepatentiranega tehničnega znanja),
– predračunska vrednost investicije lahko znaša največ 8,000.000 SIT,
– maksimalna višina kredita je lahko največ 50% predračunske vrednosti,
– kredit lahko pridobijo prosilci, ki imajo
med viri financiranja zagotovljenih najmanj
30% lastnih sredstev,
– obrestna mera kredita: 4% letno, nominalno,
– zavarovanje kredita se izvede v skladu
s pogoji Sklada,
– stroške vpisa hipoteke (notar), zavarovanja in cenitve zastavljenega premoženja
plača kreditojemalec,
– Sklad ne zaračunava stroškov odobritve kredita,
– maksimalna odplačilna doba kredita je
do 7 let,
– možnost moratorija na odplačevanje
glavnice največ dve leti.
2.3. Merila
Merila za ocenjevanje programov so: število novo zaposlenih, sodobna tehnologija
in inovativnost, vpliv na okolje, donosnost,
tržna naravnanost, dobičkonosnost, izvozni
vidik, lastna udeležba, finančna podpora v
lokalni oziroma širši skupnosti.
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Sklad bo ocenil podjetnikove sposobnosti tudi na podlagi osebne predstavitve projekta oziroma intervjuja.
3. Vsebina vloge za neposredni kredit
1. Prijavni list za pridobivanje pomoči
(obrazec Sklada dobite na internet naslovu
www.jsmg-sklad.si ali na sedežu Sklada pri
Mikeln).
2. Poslovni načrt.
3. Ocena projekta ekspertov podjetniškega inkubatorja.
4. Diploma katerekoli fakultete mladega
podjetnika v Republiki Sloveniji ali nostrificirana diploma fakultete.
5. Izjava podjetja, da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
6. Dokazilo o vključenosti v podjetniški
inkubator.
7. Bonitetna dokazila:
a) za gospodarske družbe: BON-1,
b) za SP: potrdilo o plačanih davkih od
pristojne izpostave.
8. Dokazilo o obstoju podjetja:
a) za gospodarske družbe: fotokopijo
sklepa o vpisu družbe v sodni register z
vsemi prilogami,
b) za SP: fotokopijo priglasitvenega lista
obrazec 1/1,1/2, potrjenega od krajevno
pristojne izpostave Davčne uprave RS.
9. Obvestilo Statističnega urada RS o
identifikaciji in razvrstitvi o dejavnosti.
10. Obvestilo o davčni številki.
11. Izpis vseh zaposlenih izdan s strani
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali navedbo števila zaposlenih s priloženimi fotokopijami obrazcev prijav delavcev v
zavarovanje (M1/2).
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 11.
Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo.
Če vloga ne bo popolna, bo prosilec
pisno ali ustno (za manjše popravke) pozvan za dopolnitev vloge. Če vloga v predvidenem roku ne bo dopolnjena oziroma
spremenjena, se kot nepopolna zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjujejo pogojev iz razpisa, se kot neustrezna zavrne.
4. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od objave razpisa do skupne odobritve sredstev v razpisanem obsegu oziroma najkasneje do 22. 12.
2003.
Vmesni roki so: 20. 10. 2003, 20. 11.
2003 in 22. 12. 2003.
V primeru, da bodo sredstva porabljena
pred 22. 12. 2003, bo Sklad objavil zaprtje
razpisa v Uradnem listu RS.
Vloge, ki bodo prispele po 22. 12. 2003
ali po objavi zaprtja razpisa se kot prepozne
zavržejo.
Uprava Sklada bo obravnavala vse popolne in ustrezne vloge in o njih odločila
najkasneje v 45 dneh od posameznega
vmesnega roka.
Služba državnih pomoči Sklada bo najkasneje v roku 15 dni po odločitvi Uprave
Sklada dostavila prosilcem sklep o odločitvi.
5. Pošiljanje vloge
Vlogo za neposredni kredit pošljite na
naslov: Javni sklad RS za razvoj malega gospodarstva, Trubarjeva 11, 2000 Maribor,s
pripisom »Ne odpiraj – Vloga za kredit-inkubirano podjetje«.

Vse ostale informacije dobite na tel.
02/234-12-64,
02/234-12-72
in
02/234-12-74 ali na e-mail naslovu bostjan.vidovic@jsmg-sklad.si. Maribor, 17. 9.
2003.
Javni sklad RS za razvoj
malega gospodarstva
Ob-102551
Na podlagi Zakona o javnih skladih (Ur.
l. RS, št. 22/00), Zakona o razvoju malega
gospodarstva (Ur. l. RS, št. 18/91), Zakona
o nadzoru državnih pomoči (Ur. l. RS, št.
1/00), Splošnih pogojev poslovanja (28. 5.
2003) in Programa ukrepov za spodbujanje
podjetništva in konkurenčnosti za obdobje
2002-2006, (27. 3. 2002), objavlja Javni
sklad RS za razvoj malega gospodarstva
javni razpis
za odobritev dolgoročnih investicijskih
kreditov za nova podjetja
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so neposredni dolgoročni investicijski krediti za nova podjetja, ki
jih razpisuje Javni sklad Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva (v nadaljevanju: Sklad) v letu 2003.
Skupna višina razpisanih kreditov je
100,000.000 SIT.
2. Pogoji in merila za odobritev kredita
2.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo nova podjetja (gospodarske družbe, s.p.).
Novo podjetje je podjetje:
– ki je registrirano po 1. 1. 1999 in
– v katerem so vsaj 50-odstotni lastniki
mladi podjetniki.
Mladi podjetniki so podjetniki, ki so zaključili šolanje pred manj kot desetimi leti
od dneva vložitve vloge.
Na razpis se lahko prijavijo vsa nova podjetja, ki spadajo med mala (do 50 zaposlenih) ali srednje velika podjetja (do 125 zaposlenih) s sedežem v Republiki Sloveniji,
razen iz naslednjih področij, oddelkov, skupin in razredov po Standardni klasifikaciji
dejavnosti (SKD) SURS:
– področje A – Kmetijstvo,
– področje B – Ribištvo in ribiške storitve,
– oddelek 10 – Pridobivanje premoga,
– skupina 61.1 – Pomorski transport,
– razred 35.11 – Gradnja in popravilo
ladij,
– skupina 27.1 – Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin,
– skupina 27.2 – Proizvodnja cevi (iz kovin),
– skupina 27.3 – Druga primarna predelava železa in jekla,
– razred 27.51 – Litje železa,
– razred 27.52 – Litje jekla,
– skupina 28.4 – Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija,
– skupina 28.5 – Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; splošna mehanična dela,
– razred 28.73 – Proizvodnja izdelkov iz
žice,
– razred 28.74 – Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja,
če imajo za opravljanje svoje dejavnosti podeljeno koncesijo.
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Prav tako se na razpis ne more prijaviti
podjetje, ki je odvisno (odvisno podjetje je
podjetje, v katerem veliko podjetje razpolaga z lastniškimi ali glasovalnimi pravicami
večjimi od 25%) ali je v težavah (podjetje je
v težavah, če tekoča izguba in izguba iz
prejšnjih let dosega polovico kapitala, ki je
izkazan v bilanci predhodnega leta ali je
podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije).
Do pomoči Sklada niso upravičena tudi
podjetja:
– ki so v preteklosti že dobila državno
pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti do Sklada in
– ki izvajajo program prestrukturiranja.
Skupna državna pomoč za posamezen
investicijski projekt lahko znaša največ 15%
predračunske vrednosti investicije za malo
in 7,5% za srednje veliko podjetje.
Program, s katerim prosilec kandidira za
sredstva razvoja, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– donosnost (profitabilnost) programa za
katerega se dodeljujejo sredstva,
– likvidnost za celotno ekonomsko dobo,
– zaprto finančno konstrukcijo med uresničevanjem programa.
2.2. Kreditni pogoji
Kredit se odobri za:
– materialne investicije (zemljišča, zgradbe in oprema, brez transportnih sredstev in
transportne opreme) in nematerialne investicije (nakup patentov, licenc, know-howa
ali nepatentiranega tehničnega znanja),
– predračunska vrednost investicije lahko znaša največ 15,000.000 SIT,
– maksimalna višina kredita je lahko največ 50% predračunske vrednosti,
– kredit lahko pridobijo prosilci, ki imajo
med viri financiranja zagotovljenih najmanj
30% lastnih sredstev,
– obrestna mera kredita: 4% letno, nominalno,
– zavarovanje kredita se izvede v skladu
s pogoji Sklada,
– stroške vpisa hipoteke (notar), zavarovanja in cenitve zastavljenega premoženja
plača kreditojemalec,
– Sklad ne zaračunava stroškov odobritve kredita,
– maksimalna odplačilna doba kredita je
do 7 let,
– možnost moratorija na odplačevanje
glavnice največ dve leti.
2.3. Merila
Merila za ocenjevanje programov so: število novo zaposlenih, sodobna tehnologija
in inovativnost, vpliv na okolje, donosnost,
tržna naravnanost, dobičkonosnost, izvozni
vidik, lastna udeležba, finančna podpora v
lokalni oziroma širši skupnosti.
Sklad bo ocenil podjetnikove sposobnosti tudi na podlagi osebne predstavitve projekta oziroma intervjuja.
3. Vsebina vloge za neposredni kredit
1. Prijavni list za pridobivanje pomoči
(obrazec Sklada dobite na internet naslovu
www.jsmg-sklad.si ali na sedežu Sklada pri
Mikeln).
2. Poslovni načrt.
3. Potrdilo o končanem šolanju mladega
podjetnika v Republiki Sloveniji ali nostrificirano potrdilo o končanem šolanju.

4. Izjava podjetja, da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
5. Bonitetna dokazila:
a) za gospodarske družbe: BON-1,
b) za SP: potrdilo o plačanih davkih od
pristojne izpostave.
6. Dokazilo o obstoju podjetja:
a) za gospodarske družbe: fotokopijo
sklepa o vpisu družbe v sodni register z
vsemi prilogami,
b) za SP: fotokopijo priglasitvenega lista
obrazec 1/1,1/2, potrjenega od krajevno
pristojne izpostave Davčne uprave RS.
7. Obvestilo Statističnega urada RS o
identifikaciji in razvrstitvi o dejavnosti.
8. Obvestilo o davčni številki.
9. Izpis vseh zaposlenih izdan s strani
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali navedbo števila zaposlenih s priloženimi fotokopijami obrazcev prijav delavcev v
zavarovanje (M1/2).
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 9.
Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo.
Če vloga ne bo popolna, bo prosilec
pisno ali ustno (za manjše popravke) pozvan za dopolnitev vloge. Če vloga v predvidenem roku ne bo dopolnjena oziroma
spremenjena, se kot nepopolna zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjujejo pogojev iz razpisa, se kot neustrezna zavrne.
4. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od objave razpisa do skupne odobritve sredstev v razpisanem obsegu oziroma najkasneje do 22. 12.
2003.
Vmesni roki so: 20. 10. 2003, 20. 11.
2003 in 22. 12. 2003.
V primeru, da bodo sredstva porabljena
pred 22. 12. 2003, bo Sklad objavil zaprtje
razpisa v Uradnem listu RS.
Vloge, ki bodo prispele po 22. 12. 2003
ali po objavi zaprtja razpisa se kot prepozne
zavržejo.
Uprava Sklada bo obravnavala vse popolne in ustrezne vloge in o njih odločila
najkasneje v 45 dneh od posameznega
vmesnega roka.
Služba državnih pomoči Sklada bo najkasneje v roku 15 dni po odločitvi Uprave
Sklada dostavila prosilcem sklep o odločitvi.
5. Pošiljanje vloge
Vlogo za neposredni kredit pošljite na
naslov: Javni sklad RS za razvoj malega gospodarstva, Trubarjeva 11, 2000 Maribor,s
pripisom »Ne odpiraj – Vloga za kredit –
nova podjetja«.
Vse ostale informacije dobite na tel.
02/234-12-64,
02/234-12-72
in
02/234-12-74 ali na e-mail naslovu bostjan.vidovic@jsmg-sklad.si. Maribor, 17. 9.
2003.
Javni sklad RS za razvoj
malega gospodarstva
Ob-102552
Na podlagi Zakona o javnih skladih (Ur.
l. RS, št. 22/00), Zakona o razvoju malega
gospodarstva (Ur. l. RS, št. 18/91), Zakona
o nadzoru državnih pomoči (Ur. l. RS, št.
1/00), Splošnih pogojev poslovanja (28. 5.
2003) in Programa ukrepov za spodbujanje
podjetništva in konkurenčnosti za obdobje
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2002-2006, (27. 3. 2002), objavlja Javni
sklad RS za razvoj malega gospodarstva
javni razpis
za odobritev ugodnejših dolgoročnih
investicijskih kreditov za nova podjetja
in mala in srednje velika podjetja
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so neposredni ugodnejši dolgoročni investicijski krediti za nova podjetja in mala in srednje velika podjetja, ki
jih razpisuje Javni sklad Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva (v nadaljevanju: Sklad) v letu 2003.
Skupna višina razpisanih kreditov je
300,000.000 SIT.
2. Pogoji in merila za odobritev kredita
2.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
I.) nova podjetja (gospodarske družbe,
s.p.) s solastništvom zasebnega sklada tveganega kapitala,
Novo podjetje je podjetje:
– ki je registrirano po 1. 1.1999 in
– v katerem so vsaj 50-odstotni lastniki
mladi podjetniki.
Mladi podjetniki so podjetniki, ki so zaključili šolanje pred manj kot desetimi leti
od dneva vložitve vloge.
II.) mala in srednje velika podjetja z naslednjimi dejavnostmi:
1. informacijska tehnologija in informacijske storitve,
2. proizvodnja izdelkov in opravljanje storitev, nastale na osnovi lastnih raziskav in
razvoja ali skupnih raziskav in razvoja z univerzami in inštituti ter z dokazili o možnostih
plasmaja,
3. industrijsko oblikovanje izdelkov in
storitev, ki služijo potrebam trga.
Na razpis se lahko prijavijo vsa nova podjetja in podjetja, ki spadajo med mala (do
50 zaposlenih) ali srednje velika podjetja
(do 125 zaposlenih) s sedežem v Republiki
Sloveniji, razen iz naslednjih področij, oddelkov, skupin in razredov po Standardni
klasifikaciji dejavnosti (SKD) SURS:
– področje A – Kmetijstvo,
– področje B – Ribištvo in ribiške storitve,
– oddelek 10 – Pridobivanje premoga,
– skupina 61.1 – Pomorski transport,
– razred 35.11 – Gradnja in popravilo
ladij,
– skupina 27.1 – Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin,
– skupina 27.2 – Proizvodnja cevi (iz kovin),
– skupina 27.3 – Druga primarna predelava železa in jekla,
– razred 27.51 – Litje železa,
– razred 27.52 – Litje jekla,
– skupina 28.4 – Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija,
– skupina 28.5 – Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; splošna mehanična
dela,
– razred 28.73 – Proizvodnja izdelkov iz
žice,
– razred 28.74 – Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja,
če imajo za opravljanje svoje dejavnosti podeljeno koncesijo.
Prav tako se na razpis ne more prijaviti
podjetje, ki je odvisno (odvisno podjetje je
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podjetje, v katerem veliko podjetje razpolaga z lastniškimi ali glasovalnimi pravicami
večjimi od 25%) ali je v težavah (podjetje je
v težavah, če tekoča izguba in izguba iz
prejšnjih let dosega polovico kapitala, ki je
izkazan v bilanci predhodnega leta ali je
podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije).
Do pomoči Sklada niso upravičena tudi
podjetja:
– ki so v preteklosti že dobila državno
pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti do Sklada in
– ki izvajajo program prestrukturiranja.
Skupna državna pomoč za posamezen
investicijski projekt lahko znaša največ 15%
predračunske vrednosti investicije za malo
in 7,5% za srednje veliko podjetje.
Program, s katerim prosilec kandidira za
sredstva razvoja, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– donosnost (profitabilnost) programa za
katerega se dodeljujejo sredstva,
– likvidnost za celotno ekonomsko dobo,
– zaprto finančno konstrukcijo med uresničevanjem programa.
– življenjska doba programa je enaka ali
daljša od ročnosti kredita.
2.2. Kreditni pogoji
Za skupino I.
Kredit se odobri za:
– materialne investicije (zemljišča, zgradbe in oprema, brez transportnih sredstev in
transportne opreme) in nematerialne investicije (nakup patentov, licenc, know-howa
ali nepatentiranega tehničnega znanja),
– predračunska vrednost investicije lahko znaša največ 30,000.000 SIT,
– maksimalna višina kredita je lahko največ 50% predračunske vrednosti,
– kredit lahko pridobijo prosilci, ki imajo
med viri financiranja zagotovljenih najmanj
30% lastnih sredstev,
– obrestna mera kredita: v času moratorija do 4 let EUR + 2% letno, po moratoriju
se določi takrat veljavna tržna obrestna mera za dolgoročne kredite v RS in v skladu s
tarifo Sklada,
– zavarovanje kredita se izvede v skladu
s pogoji Sklada,
– stroške vpisa hipoteke (notar), zavarovanja in cenitve zastavljenega premoženja
plača kreditojemalec,
– Sklad ne zaračunava stroškov odobritve kredita,
– maksimalna odplačilna doba kredita je
do 10 let,
– možnost moratorija na odplačevanje
glavnice in obresti največ do 4 let,
– po moratoriju se glavnica in pripadajoče prištete obresti uredijo z aneksom
– možnosti so:
· glavnica in pripadajoče prištete obresti
se vrnejo v celoti takoj,
· glavnica in pripadajoče prištete obresti
se vrnejo delno takoj, delno pa z reprogramom za obdobje največ do 6 let,
· glavnica in pripadajoče prištete obresti
se vrnejo v celoti z reprogramom za obdobje največ do 6 let.
Za skupino II.
Kredit se odobri za:
– materialne investicije (zemljišča, zgradbe in oprema, brez transportnih sredstev in
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transportne opreme) in nematerialne investicije (nakup patentov, licenc, know-howa
ali nepatentiranega tehničnega znanja),
– predračunska vrednost investicije lahko znaša največ 90,000.000 SIT,
– maksimalna višina kredita je lahko največ 50% predračunske vrednosti,
– kredit lahko pridobijo prosilci, ki imajo
med viri financiranja zagotovljenih najmanj
30% lastnih sredstev,
– obrestna mera kredita: v času moratorija do 4 let EUR + 2% letno, po moratoriju
se določi takrat veljavna tržna obrestna mera za dolgoročne kredite v RS in v skladu s
tarifo Sklada,
– zavarovanje kredita se izvede v skladu
s pogoji Sklada,
– stroške vpisa hipoteke (notar), zavarovanja in cenitve zastavljenega premoženja
plača kreditojemalec,
– Sklad ne zaračunava stroškov odobritve kredita,
– maksimalna odplačilna doba kredita je
do 10 let,
– možnost moratorija na odplačevanje
glavnice in obresti največ do 4 let,
– po moratoriju se glavnica in pripadajoče prištete obresti uredijo z aneksom
– možnosti so:
· glavnica in pripadajoče prištete obresti
se vrnejo v celoti takoj,
· glavnica in pripadajoče prištete obresti
se vrnejo delno takoj, delno pa z reprogramom za obdobje največ do 6 let,
· glavnica in pripadajoče prištete obresti
se vrnejo v celoti z reprogramom za obdobje največ do 6 let.
2.3. Merila
Merila za ocenjevanje programov so: število novo zaposlenih, sodobna tehnologija
in inovativnost, vpliv na okolje, donosnost,
tržna naravnanost, dobičkonosnost, izvozni
vidik, lastna udeležba, finančna podpora v
lokalni oziroma širši skupnosti.
Sklad bo ocenil podjetnikove sposobnosti tudi na podlagi osebne predstavitve projekta oziroma intervjuja.
3. Vsebina vloge za neposredni kredit
1. Prijavni list za pridobivanje pomoči
(obrazec Sklada dobite na internet naslovu
www.jsmg-sklad.si ali na sedežu Sklada pri
ga. Mikeln).
2. Poslovni načrt.
3. Potrdilo o končanem šolanju mladega
podjetnika v Republiki Sloveniji ali nostrificirano potrdilo o končanem šolanju (samo za
skupino I.).
4. Izjava podjetja, da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
5. Bonitetna dokazila:
a) za gospodarske družbe: BON-1,
b) za SP: potrdilo o plačanih davkih od
pristojne izpostave.
6. Dokazilo o obstoju podjetja:
a) za gospodarske družbe: fotokopijo
sklepa o vpisu družbe v sodni register z
vsemi prilogami,
b) za SP: fotokopijo priglasitvenega lista
obrazec 1/1,1/2, potrjenega od krajevno
pristojne izpostave Davčne uprave RS.
7. Obvestilo Statističnega urada RS o
identifikaciji in razvrstitvi o dejavnosti.
8. Obvestilo o davčni številki.
9. Izpis vseh zaposlenih izdan s strani
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Sloveni-

je ali navedbo števila zaposlenih s priloženimi fotokopijami obrazcev prijav delavcev v
zavarovanje (M1/2).
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 9.
Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo.
Če vloga ne bo popolna, bo prosilec
pisno ali ustno (za manjše popravke) pozvan za dopolnitev vloge. Če vloga v predvidenem roku ne bo dopolnjena oziroma
spremenjena, se kot nepopolna zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjujejo pogojev iz razpisa, se kot neustrezna zavrne.
4. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od objave razpisa do skupne odobritve sredstev v razpisanem obsegu oziroma najkasneje do 22. 12.
2003.
Vmesni roki so: 20. 10. 2003, 20. 11.
2003 in 22. 12. 2003.
V primeru, da bodo sredstva porabljena
pred 22. 12. 2003, bo Sklad objavil zaprtje
razpisa v Uradnem listu RS.
Vloge, ki bodo prispele po 22. 12. 2003
ali po objavi zaprtja razpisa se kot prepozne
zavržejo.
Uprava Sklada bo obravnavala vse popolne in ustrezne vloge in o njih odločila
najkasneje v 45 dneh od posameznega
vmesnega roka.
Služba državnih pomoči Sklada bo najkasneje v roku 15 dni po odločitvi Uprave
Sklada dostavila prosilcem sklep o odločitvi.
5. Pošiljanje vloge
Vlogo za neposredni kredit pošljite na
naslov: Javni sklad RS za razvoj malega gospodarstva, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, s
pripisom »Ne odpiraj – Vloga za ugodnejši
neposreden kredit«.
Vse ostale informacije dobite na tel.
02/234-12-64,
02/234-12-72
in
02/234-12-74 ali na e-mail naslovu bostjan.vidovic@jsmg-sklad.si. Maribor, 17. 9.
2003.
Javni sklad RS za razvoj
malega gospodarstva
Ob-102553
Na podlagi Zakona o javnih skladih (Ur.
l. RS, št. 22/00), Zakona o razvoju malega
gospodarstva (Ur. l. RS, št. 18/91), Zakona
o nadzoru državnih pomoči (Ur. l. RS, št.
1/00), Splošnih pogojev poslovanja (28. 5.
2003) in sklepa Komisije za nadzor nad
državnimi pomočmi »Državna garancijska
shema za mala in srednja velika podjetja za
obdobje 2003-2006 (št. Priglasitve
0007-5715334-2003), objavlja Javni sklad
RS za razvoj malega gospodarstva
javni razpis
za odobritev garancij za dolgoročne
kredite najete pri bankah v Republiki
Sloveniji
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so garancije za dolgoročne kredite za nastajajoča podjetja, nova
podjetja in mala in srednje velika podjetja,
ki jih razpisuje Javni sklad Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva (v nadaljevanju: Sklad) v letu 2003.
Skupna višina razpisanih garancij je
150,000.000 SIT. Od tega obsega je 50
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mio SIT razpisanih za gostinstvo in turizem.
2. Pogoji in merila za odobritev garancije
2.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
I.) nastajajoča podjetja (gospodarske
družbe, s.p.)
Nastajajoče podjetje je podjetje:
– ki je registrirano po 1. 1. 2002 in
– v katerem so vsaj 50-odstotni lastniki
mladi podjetniki.
Mladi podjetniki so podjetniki, ki so zaključili šolanje pred manj kot desetimi leti
od dneva vložitve vloge.
II.) nova podjetja (gospodarske družbe,
s.p.)
Novo podjetje je podjetje:
– ki je registrirano po 1. 1. 1999 in
– v katerem so vsaj 50-odstotni lastniki
mladi podjetniki.
Mladi podjetniki so podjetniki, ki so zaključili šolanje pred manj kot desetimi leti
od dneva vložitve vloge.
III.) mala in srednje velika podjetja
Na razpis se lahko prijavijo vsa nastajajoča podjetja, nova podjetja in podjetja, ki
spadajo med mala (do 50 zaposlenih) ali
srednje velika podjetja (do 125 zaposlenih)
s sedežem v Republiki Sloveniji, razen iz
naslednjih področij, oddelkov, skupin in razredov po Standardni klasifikaciji dejavnosti
(SKD) SURS:
– področje A – Kmetijstvo,
– področje B – Ribištvo in ribiške storitve,
– oddelek 10 – Pridobivanje premoga,
– skupina 61.1 – Pomorski transport,
– razred 35.11 – Gradnja in popravilo
ladij,
– skupina 27.1 – Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin,
– skupina 27.2 – Proizvodnja cevi (iz kovin),
– skupina 27.3 – Druga primarna predelava železa in jekla,
– razred 27.51 – Litje železa,
– razred 27.52 – Litje jekla,
– skupina 28.4 – Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija,
– skupina 28.5 – Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; splošna mehanična dela,
– razred 28.73 – Proizvodnja izdelkov iz
žice,
– razred 28.74 – Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja,
če imajo za opravljanje svoje dejavnosti podeljeno koncesijo.
Prav tako se na razpis ne more prijaviti
podjetje, ki je odvisno (odvisno podjetje je
podjetje, v katerem veliko podjetje razpolaga z lastniškimi ali glasovalnimi pravicami
večjimi od 25%) ali je v težavah (podjetje je
v težavah, če tekoča izguba in izguba iz
prejšnjih let dosega polovico kapitala, ki je
izkazan v bilanci predhodnega leta ali je
podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije).
Do pomoči Sklada niso upravičena tudi
podjetja:
– ki so v preteklosti že dobila državno
pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti do Sklada in
– ki izvajajo program prestrukturiranja.
Skupna državna pomoč za posamezen
investicijski projekt lahko znaša največ 15%

predračunske vrednosti investicije za malo
in 7,5% za srednje veliko podjetje.
Program, s katerim prosilec kandidira za
sredstva razvoja, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– donosnost (profitabilnost) programa za
katerega se dodeljujejo sredstva,
– likvidnost za celotno ekonomsko dobo,
– zaprto finančno konstrukcijo med uresničevanjem programa.
2.2.Garancijski pogoji
Za skupino I.
Garancija se izda za kredit, ki je odobren za:
– materialne investicije (zemljišča, zgradbe in oprema, brez transportnih sredstev in
transportne opreme) in nematerialne investicije (nakup patentov, licenc, know-howa
ali nepatentiranega tehničnega znanja),
– predračunska vrednost investicije lahko znaša največ 16,000.000 SIT,
– bančni kredit, ki je zavarovan z garancijo Sklada je lahko največ 50% predračunske vrednosti,
– garancija tako lahko znaša največ
6,400.000 SIT, kar predstavlja 80% kredita
(glavnica brez obresti),
– garancijo lahko pridobijo prosilci, ki
imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev,
– obrestna mera bančnega kredita, ki je
zavarovan z garancijo Sklada: v skladu s
tarifo banke za komitente A razreda,
– zavarovanje garancije se izvede z zastavo nepremičnine, vpis hipoteke Sklada
se mora izvesti pred morebitnim vpisom hipoteke banke-kreditodajalke,
– stroške vpisa hipoteke (notar), zavarovanja in cenitve zastavljenega premoženja
plača naročnik garancije,
– Sklad zaračunava stroške odobritve
garancije v višini 1% od vrednosti garancije
in stroške vodenja garancije v višini 1% od
vrednosti garancije; vsi stroški se poravnajo
v enkratnem znesku pred izdajo garancije,
– maksimalna doba garancije je do 10 let.
Za skupino II.
Garancija se izda za kredit, ki je odobren za:
– materialne investicije (zemljišča, zgradbe in oprema, brez transportnih sredstev in
transportne opreme) in nematerialne investicije (nakup patentov, licenc, know-howa
ali nepatentiranega tehničnega znanja),
– predračunska vrednost investicije lahko znaša največ 30,000.000 SIT,
– bančni kredit, ki je zavarovan z garancijo Sklada je lahko največ 50% predračunske vrednosti,
– garancija tako lahko znaša največ
12,000.000 SIT, kar predstavlja 80% kredita (glavnica brez obresti),
– garancijo lahko pridobijo prosilci, ki
imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev,
– obrestna mera bančnega kredita, ki je
zavarovan z garancijo Sklada: v skladu s
tarifo banke za komitente A razreda,
– zavarovanje garancije se izvede z zastavo nepremičnine, vpis hipoteke Sklada
se mora izvesti pred morebitnim vpisom hipoteke banke-kreditodajalke,
– stroške vpisa hipoteke (notar), zavarovanja in cenitve zastavljenega premoženja
plača naročnik garancije,
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– Sklad zaračunava stroške odobritve
garancije v višini 1% od vrednosti garancije
in stroške vodenja garancije v višini 1% od
vrednosti garancije; vsi stroški se poravnajo
v enkratnem znesku pred izdajo garancije,
– maksimalna doba garancije je do 10
let.
Za skupino III.
Garancija se izda za kredit, ki je odobren za:
– materialne investicije (zemljišča, zgradbe in oprema, brez transportnih sredstev in
transportne opreme) in nematerialne investicije (nakup patentov, licenc, know-howa
ali nepatentiranega tehničnega znanja),
– predračunska vrednost investicije lahko znaša največ 90,000.000 SIT,
– bančni kredit, ki je zavarovan z garancijo Sklada je lahko največ 50% predračunske vrednosti,
– garancija tako lahko znaša največ
36,000.000 SIT, kar predstavlja 80% kredita (glavnica brez obresti),
– garancijo lahko pridobijo prosilci, ki
imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev,
– obrestna mera bančnega kredita, ki je
zavarovan z garancijo Sklada: v skladu s
tarifo banke za komitente A razreda,
– zavarovanje garancije se izvede z zastavo nepremičnine, vpis hipoteke Sklada
se mora izvesti pred morebitnim vpisom hipoteke banke-kreditodajalke,
– stroške vpisa hipoteke (notar), zavarovanja in cenitve zastavljenega premoženja
plača naročnik garancije,
– Sklad zaračunava stroške odobritve
garancije v višini 1% od vrednosti garancije
in stroške vodenja garancije v višini 1% od
vrednosti garancije; vsi stroški se poravnajo
v enkratnem znesku pred izdajo garancije,
– maksimalna doba garancije je do 10
let.
2.3. Merila
Merila za ocenjevanje programov so: število novo zaposlenih, sodobna tehnologija
in inovativnost, vpliv na okolje, donosnost,
tržna naravnanost, dobičkonosnost, izvozni
vidik, lastna udeležba, finančna podpora v
lokalni oziroma širši skupnosti.
Sklad bo ocenil podjetnikove sposobnosti tudi na podlagi osebne predstavitve projekta oziroma intervjuja.
3. Vsebina vloge za garancijo
1. Prijavni list za pridobivanje pomoči
(obrazec Sklada dobite na internet naslovu
www.jsmg-sklad.si ali na sedežu Sklada pri
Mikeln).
2. Poslovni načrt.
3. Pozitivno mnenje banke s kreditnimi
pogoji.
4. Potrdilo o končanem šolanju mladega
podjetnika v Republiki Sloveniji ali nostrificirano potrdilo o končanem šolanju (samo za
skupino I. in II.).
5. Izjava podjetja, da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
6. Bonitetna dokazila:
a) za gospodarske družbe: BON-1,
b) za SP: potrdilo o plačanih davkih od
pristojne izpostave.
7. Dokazilo o obstoju podjetja:
a) za gospodarske družbe: fotokopijo
sklepa o vpisu družbe v sodni register z
vsemi prilogami,
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b) za SP: fotokopijo priglasitvenega lista
obrazec 1/1,1/2, potrjenega od krajevno
pristojne izpostave Davčne uprave RS.
8. Obvestilo Statističnega urada RS o
identifikaciji in razvrstitvi o dejavnosti.
9. Obvestilo o davčni številki.
10. Izpis vseh zaposlenih izdan s strani
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali navedbo števila zaposlenih s priloženimi fotokopijami obrazcev prijav delavcev v
zavarovanje (M1/2).
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št.10.
Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo.
Če vloga ne bo popolna, bo prosilec
pisno ali ustno (za manjše popravke) pozvan za dopolnitev vloge. Če vloga v predvidenem roku ne bo dopolnjena oziroma
spremenjena, se kot nepopolna zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjujejo pogojev iz razpisa, se kot neustrezna zavrne.
4. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od objave razpisa do skupne odobritve sredstev v razpisanem obsegu oziroma najkasneje do 22. 12.
2003.
Vmesni roki so: 20. 10. 2003, 20. 11.
2003 in 22. 12. 2003.
V primeru, da bodo sredstva porabljena
pred 22. 12. 2003, bo Sklad objavil zaprtje
razpisa v Uradnem listu RS.
Vloge, ki bodo prispele po 22.12.2003
ali po objavi zaprtja razpisa se kot prepozne
zavržejo.
Uprava Sklada bo obravnavala vse popolne in ustrezne vloge in o njih odločila
najkasneje v 45 dneh od posameznega
vmesnega roka.
Služba državnih pomoči Sklada bo najkasneje v roku 15 dni po odločitvi Uprave
Sklada dostavila prosilcem sklep o odločitvi.
5. Pošiljanje vloge
Vlogo za neposredni kredit pošljite na
naslov: Javni sklad RS za razvoj malega gospodarstva, Trubarjeva 11, 2000 Maribor,s
pripisom »Ne odpiraj – vloga za garancijo«.
Vse ostale informacije dobite na tel.
02/234-12-64,
02/234-12-72
in
02/234-12-74 ali na e-mail naslovu bostjan.vidovic@jsmg-sklad.si. Maribor, 17. 9.
2003.
Javni sklad RS za razvoj
malega gospodarstva
Ob-102481
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje v sodelovanju z Novo Ljubljansko banko, d.d., Ljubljana, Podružnica Savinjsko –
Šaleška, Rudarska 3, Velenje, na podlagi
Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v
Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV,
št. 11/02) in Odloka o proračunu Mestne
občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, 1/03) objavlja
javni razpis
za dodelitev posojil za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Mestni
občini Velenje za leto 2003
1. Predmet razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih posojil za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Mestni ob-
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čini Velenje za leto 2003, v skupni višini
37,500.000 SIT.
2. Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki in mala podjetja (do 50 zaposlenih) s sedežem obratovalnice in krajem
naložbe v Mestni občini Velenje, razen iz
sektorjev kmetijstva, ribištva, jeklarstva, premogovništva in transporta.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja,
ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji, so v težavah in dobivajo državno pomoč po posebnem programu za reševanje
in prestrukturiranje.
3. Posojila se dodeljujejo za naslednje
namene: nakup zemljišča, investicije v komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč, nakup oziroma gradnje objektov, nakup strojev in oprem ter nakup patentov,
licenc, know-how, nepatentiranega tehničnega znanja.
4. Sredstva se prednostno dodeljujejo
prosilcem, ki poleg pogojev banke izpolnjujejo tudi kriterije za ocenjevanje programov:
obstoječe število delavcev in možnost novih
zaposlitev, sodobna tehnologija in inovativnost, vpliv na okolje, donosnost, tržna naravnanost, dobičkonosnost, izvozni vidik, lastna udeležba.
5. Pogoji za dodeljevanje posojil:
– obrestna mera 7,9% letno, nominalno,
– plačilo obresti mesečno,
– odplačilna doba 1-5 let, polletno odplačilo glavnice,
– višina posameznega posojila: do 55%
predračunske vrednosti investicije, oziroma
največ 5,000.000 SIT,
– investitor mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 25% lastnih sredstev,
– stroški odobritve: po veljavni tarifi banke,
– kreditna sposobnost kreditojemalca in
zavarovanje odplačila kredita: v skladu z
bančnimi pogoji,
– investicija se mora ohraniti v Mestni
občini Velenje vsaj 5 let po njenem zaključku,
– zgornje meje pri dodeljevanju državnih pomoči so v višini 55% od vrednosti
investicije za mala podjetja,
– zgornja višina intenzivnosti pomoči ne
sme biti presežena, ne glede na to, iz katerih javnih virov je pomoč dodeljena. Prejemnik sredstev poda izjavo, da za določen
namen ni dobil državne pomoči oziroma če
jo je, kolikšen delež je že dobil iz drugih
javnih virov.
6. Vsebina vloge za dodelitev posojila je
razvidna iz »obrazca–vloga za dodelitev posojil za malo gospodarstvo v MOV«, ki ga
prosilci dobijo na Mestni občini Velenje,
Uradu za gospodarstvo in finance, Titov trg
1, Velenje ali na NLB, Podružnica Savinjsko-Šaleška, Rudarska 3, Velenje, kjer dobite tudi podrobnejše informacije.
7. Rok za oddajo vlog je do 27. 10.
2003, na naslov: Mestna občina Velenje,
Titov trg 1, Velenje, z oznako: »Ne odpiraj,
prijava na razpis za dodelitev posojila za mg
v MOV« in z naslovom pošiljatelja, na hrbtni
strani. Odpiranje vlog ni javno in bo opravila
komisija.
8. Upravičenost posojil bo potrdil ustrezni organ banke in občine. Prosilci bodo o

izidu razpisa obveščeni najkasneje v
30 dneh po končanem razpisu. Za odobreno posojilo sklene posojilojemalec pogodbo z banko.
Namensko porabo sredstev posojil
spremlja in preverja banka in občinska uprava. V primeru nenamenske porabe posojila,
mora koristnik posojilo vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Mestna občina Velenje
Št. 225/03
Ob-102482
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, objavlja na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Mestni občini
Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 11/02) in
Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2003 (Uradni vestnik MOV,
št. 1/03)
javni razpis
za dodelitev sredstev za razvoj malega
gospodarstva v Mestni občini Velenje
za leto 2003
1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je dodelitev sredstev za
razvoj malega gospodarstva na območju
Mestne občine Velenje za leto 2003. Sofinancirali se bodo upravičeni stroški malih
podjetij in samostojnih podjetnikov za namene:
– pridobivanja standardov kakovosti
– svetovanja, usposabljanja in razširjanja znanja
– prve udeležbe na določenem sejmu
ali razstavi
2. Pogoji sodelovanja
2.1. Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo samostojni
podjetniki in mala podjetja, ki imajo do 50
zaposlenih, s sedežem in dejavnostjo na
območju Mestne občine Velenje, razen iz
sektorjev kmetijstva, ribištva, jeklarstva, premogovništva in transporta. Podjetje mora
biti neodvisno podjetje.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja,
ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji, so v težavah in dobivajo državno pomoč po posebnem programu za reševanje
in prestrukturiranje.
2.2. Upravičeni stroški
Mestna občina Velenje bo upravičencem
sofinancirala naslednje upravičene stroške:
a) pridobivanje standardov kakovosti: do
15% oziroma največ 100.000 SIT stroškov
storitev zunanjih svetovalcev pri projektih
pridobitve certifikata sistema kakovosti po
standardih ISO 9000, ISO 14000, EN
45000 in oznake CE ter druge mednarodno priznane sisteme kakovosti. V enaki višini se subvencionirajo tudi stroški, ki so
nastali v postopku recertifikacije;
b) svetovanje: do 50% oziroma največ
100.000 SIT stroškov svetovalnih storitev
majhnim podjetjem pri pripravi programov
povezovanja, vzpostavljanja skupnih razvojnih funkcij, internacionalizacija in tehnološki razvoj;
– usposabljanje in razširjanje znanja: do
45% stroškov usposabljanja oziroma največ
do 100.000 SIT, stroški inštruktorja, potni
stroški inštruktorja in tistih, ki se usposabljajo, ostali tekoči stroški povezani s projektom usposabljanja, stroški svetovanja v po-
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vezavi s projektom usposabljanja, stroški
udeležencev usposabljanja;
c) promocijske aktivnosti: prvo udeležbo
na sejmih in razstavah ter ostalih prireditvah, konferencah in srečanjih, do višine
50% upravičenih stroškov najetja, postavitve in delovanja stojnice oziroma največ do
100.000 SIT.
Skupna višina vseh prejetih pomoči iz
proračuna Republike Slovenije in proračunov lokalnih skupnosti ne sme preseči zgornje meje pomoči, določene v Uredbi o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih
pomoči ter določitvi pristojnosti ministrstev
za upravljanje posameznih shem državnih
pomoči (Uradni list RS, št. 38/03).
3. Višina sredstev
Višina razpisanih sredstev je 2,000.000
SIT. Proračunska sredstva se dodeljujejo kot
nepovratna sredstva. Sredstva bremenijo
proračunsko postavko 15. razvoj malega
gospodarstva, 15.2.3. subvencije privatnim
podjetjem in zasebnikom, proračuna MOV
za leto 2003. Glede na število vlog, se določi višina subvencije posamezniku.
4. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva je proračunsko leto 2003.
Uveljavljajo se lahko le upravičeni stroški,
nastali v letu 2003.
5. Način prijave in razpisni roki
Vsebina vloge za dodelitev sredstev je
razvidna iz razpisne dokumentacije, ki jo
prosilci dobijo na Mestni občini Velenje, Titov trg 1, Velenje.
Rok za predložitev vlog je do 27. 10.
2003. Vlogi je potrebno priložiti: poročilo in
dokazila o izvedenem projektu ter dokazila
o plačanih računih. Vloge se pošljejo na
naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
Velenje, v zaprti ovojnici, z oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis za subvencioniranje
razvoja mg« in polnim naslovom pošiljatelja
na zadnji strani. Vlog, ki ne bodo prispele
pravočasno in pomanjkljivo izpolnjene, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
prosilcem.
Odpiranje prejetih vlog ni javno. Komisija bo v roku 8 dni od roka za oddajo vlog,
pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge
niso bile popolne, da jih dopolnijo. Neustrezne in nepopolne vloge, ki jih predlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku,
se bodo zavrgle.
Predlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni od
odpiranja vlog. Medsebojne obveznosti med
Mestno občino Velenje in prejemnikom
sredstev se uredijo s pogodbo.
Dodatne informacije: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, Urad za gospodarstvo in finance, soba št. 67/IV, tel.
03/8961-682, ali na internetnem naslovu
hhtp:www.velenje.si (razpisi).
Mestna občina Velenje
Št. 224/03
Ob-102556
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 35/93), Odloka o določitvi pogojev
opravljanja gospodarske javne službe urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin
ter javne snage in čiščenje javnih površin
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 5/03), 102.
člena Statuta Mestne občine Velenje (Ura-

dni vestnik MO Velenje, št. 4/99 in 6/01),
2. in 8. člena Odloka o določitvi gospodarskih javnih služb v Občini Velenje (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 13/99 in 2/00),
Mestna občina Velenje objavlja
javni razpis
za oddajo koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe urejanje in
vzdrževanje javnih zelenih površin v
Mestni občini Velenje
1. Koncedent: Mestna občina Velenje.
2. Naslov koncedenta: Titov trg 1, 3320
Velenje,
faks
03/896-16-54,
tel.
03/896-16-00.
3. Vrsta in opis storitve: opravljanje gospodarske javne službe urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvajanja: Mestna občina Velenje,
območje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega pričetka in dokončanja ali čas izvedbe: od podpisa pogodbe za dobo 5 let, z možnostjo podaljšanja za 3 leta.
a) Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Velenje,
Titov trg 1, 3320 Velenje, tajništvo Urada za
gospodarske javne službe, kontaktna oseba za dodatne informacije – Rudi Vuzem.
b) Čas v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan od
8. do 14.30, do izteka roka za predložitev
ponudb, to je do 12. 11. 2003.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 6.000 SIT (v ceno je že vključen
20% DDV); znesek je potrebno nakazati
na podračun EZR pri Banki Slovenije
št. 01333-0100018411,
sklic
št. 28
76333-7130007-00020003 s pripisom
“Razpisna dokumentacija za oddajo koncesije – vzdrževanje javnih zelenih površin”.
a) Datum in ura do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 11. 2003 do 10. ure.
b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MO Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje – Glavna pisarna /klet/ soba
št. 10.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 11. 2003 ob 10.30 v sejni sobi št. 55/IV,
Urad za gospodarske javne službe, MO Velenje, na naslovu Titov trg 1, Velenje.
9. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 5%
vrednosti ponujenih del.
10. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: razvidno iz razpisne dokumentacije.
11. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je zbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. člen Zakona o javnih
naročilih: v razpisni dokumentaciji.
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a) Ali je oddaja 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: odlok o določitvi pogojev opravljanja
gospodarske javne službe urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin ter javne snage in čiščenje javnih površin (Uradni vestnik
MO Velenje št. 5/2003).
c) ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitev: da.
13. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum določitve o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90 dni,
odločitev o podelitvi koncesije 30 dni po
odpiranju.
14. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena storitev 85%, dodatna kadrovska
usposobljenost 8%, indeksi podražitev 7%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: /
16. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
17. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 9. 2003.
Mestna občina Velenje
Št. 4652-183/2003
Ob-102545
Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in
30/01), 80.f člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 47/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 110/02), 44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni
list RS, št. 12/03) in sklepov Občinskega
sveta
mestne
občine
Koper
št.
K4652-173/01 z dne 26. septembra 2002,
K4653-159/99 z dne 28. marca 2002 in
K4652-91/2002 z dne 10. 7. 2003 objavljam
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
zemljišča za gradnjo individualnih
objektov v Mestni občini Koper
1. Predmet prodaje je zemljišče z naslednjimi parcelnimi številkami:
1. parcela št. 629/2 k.o. Gažon v izmeri
1003 m2 za izhodiščno ceno 4,936.211 SIT,
2. parcela št. 629/4 k.o. Gažon v izmeri 1020 m2 za izhodiščno ceno 5,019.875
SIT,
3. parcela št. 2673/9 k.o. Semedela v
izmeri 936 m2 za izhodiščno ceno
10,406.628 SIT,
4. parcela št. 2673/10 k.o. Semedela v
izmeri 938 m3 za izhodiščno ceno
10,929.183 SIT,
5. parcela št. 3172/3 k.o. Kubed v izmeri 881 m2 za izhodiščno ceno 3,316.172
SIT,
6. parcela št. 3172/4 k.o. Kubed v izmeri 866 m2 za izhodiščno ceno 3,259.711
SIT,
7. parcela št. 1098/1 k.o. Hribi v izmeri
495 m2 za izhodiščno ceno 2,876.406 SIT,
8. parceli št. 1099 in 1100/4, obe k.o.
Hribi v izmeri 656 m2 za izhodiščno ceno
3,811.965 SIT,
9. parcela št. 490/2 k.o. Semedela v
izmeri 809 m2 za izhodiščno ceno
12,283.472 SIT.
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2. Izhodiščna cena je izračunana na dan
31. 8. 2003 in se revalorizira z indeksom
IGM – povprečna stanovanjska gradnja na
dan sklenitve pogodbe.
V ceni ni vključen 20% davek na dodano
vrednost, ki ga plača kupec.
3. Zemljišče se prodaja po načelu videno-kupljeno.
4. Kupec zemljišča oziroma investitor
gradnje objektov je dolžan pred pridobitvijo
gradbenega dovoljenja plačati komunalni
prispevek.
5. Zemljišče pod 1. in 2. točko se nahaja na ureditvenem območju za poselitev na
območju stavbnih zemljišč v naselju Gažon,
ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Koper (Uradne objave, št. 19/88 in 21/01).
6. Zemljišče pod 3. in 4. točko se nahaja na ureditvenem območju za poselitev na
območju stavbnih zemljišč v naselju, ki se
ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Vanganel (Uradne objave, št. 20/93 in Odloka o ugotovitvi, katere sestavine prostorskih izvedbenih
aktov so v nasprotju s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave,
št. 54/01).
7. Zemljišče pod 5. in 6. točko se nahaja na ureditvenem območju za poselitev na
območju stavbnih zemljišč v naselju, ki se
ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Koper (Uradne objave, št. 24/88 in 24/01).
8. Zemljišče pod 7. in 8. točko se nahaja na ureditvenem območju za poselitev na
območju stavbnih zemljišč v naselju, ki se
ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Hrvatini-Crevatini (Uradne objave, št. 20/03 in 23/03).
9. Zemljišče pod 9. točko se nahaja na
ureditvenem območju za poselitev na območju stavbnih zemljišč v naselju, ki se ureja po določilih Odloka prostorskih ureditvenih pogojih v občini Koper (Uradne objave,
št. 19/88 in 24/01).
10. Rok plačila kupnine: določi ponudnik v svoji ponudbi tako, da upošteva naslednje zahteve Mestne občine Koper:
– najkasneje v roku 30 dni od sklenitve
pogodbe o prodaji v obliki notarskega zapisa mora kupec plačati celotno kupnino,
– kupec pridobi lastninsko pravico po
plačilu celotne kupnine,
– vpis v zemljiško knjigo se opravi na
podlagi zemljiškoknjižnega dovolila,
– neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca je razlog za takojšnjo razvezo prodajne pogodbe ob kateri si Mestna
občina Koper obdrži vplačano varščino,
– v primeru, da ponudbena cena ne bo
oblikovana v skladu z zgoraj navedenimi pogoji se bo taka ponudba štela za neveljavno.
11. V ceni niso zajeti stroški priključkov
na posamezne komunalne objekte in naprave. Kupec mora zgraditi manjkajočo komunalno opremo.
12. Obravnavane bodo pisne ponudbe,
ki bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov:
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000
Koper z oznako za javni razpis št.
K4652-183/2003 s pripisom »ponudba za
parcelo št. – Ne odpiraj« do ponedeljka 13.
oktobra 2003 do 11. ure.
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Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika.
13. Ponudba mora vsebovati:
– navedbo parcele, za katero (katere) se
vlaga ponudba,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne,
– rok in način plačila kupnine,
– terminski plan za izgradnjo objekta s
tem, da rok za začetek gradnje objekta (objektov) ne sme biti daljši od 3 let od nakupa
stavbnega zemljišča in rok dokončanja objekta (objektov) in pridobitve uporabnega
dovoljenja ne sme biti daljši od 5 let od
pridobitve gradbenega dovoljenja. Za dokončan objekt se šteje objekt, ki ima veljavno uporabno dovoljenje. Oba roka sta bistvena pogoja za veljavnost pogodbe o prodaji zemljišča. Mestna občina Koper lahko
zahteva sodno razveljavitev sklenjene pogodbe v primeru, da kupec stavbnega zemljišča ne izpolni roka iz te točke razpisa in
uveljavlja nastalo škodo.
14. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačilu varščine, ki znaša
10% od izhodiščne cene stavbnega zemljišča in ki mora biti nakazana na podračun
proračuna Mestne občine Koper pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila (UJP) –
Urad Koper številka: 01250-0100005794,
obvezni
sklic
na
številko
»00«
4652-183/2003. Varščina bo neuspelim
ponudnikom vrnjena brez obresti v osmih
dneh po sprejemu sklepa o izbiri, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu
kupnine,
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev
in potrdilo o državljanstvu za fizične osebe,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje,
– dokazilo o finančnem stanju ponudnika (podatki o boniteti, potrdilo banke o stanju na bančnih računih ali druge garancije).
15. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
stavbnega zemljišča umakne ali jo dopolni
do roka za sprejem ponudbe, ki je določen
v javnem razpisu; v primeru umika ponudbe
se plačana garancija za resnost (varščina)
ponudbe ne vrne.
16. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
(ponudnikov) bodo upoštevana naslednja
merila:
– ponujena višina kupnine 80%, kar pomeni, da bo najvišja ponujena kupnina prejela 8 točk, prva naslednja nižja 3 točke
manj in vsaka naslednja po 2 točki manj,
– rok izgradnje objekta: 20%, kar pomeni za najkrajši rok za izgradnjo bo ponudnik prejel 2 točki, naslednji 1 točko, ostali
0 točk.
17. O izbiri najugodnejšega ponudnika
ali ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki
so sodelovali na javnem razpisu in sicer v
roku petnajst dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
18. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti
pogodbo najkasneje v roku 20 dni od dneva sprejema sklepa o izbiri, v primeru pritožbe pa v roku 15 dni po obravnavi pritožbe.
V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe
v navedenem roku, se šteje, da je odstopil
od namere za sklenitev pogodbe in v tem
primeru se vplačana garancija za resnost
ponudbe (varščina) ne vrne.

20. Mestna občina Koper si pridržuje
pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb
ne sklene pogodbe o prodaji z nobenim
ponudnikom.
21. Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji zemljišča.
22. Stroške sklenitve pogodbe, davek
na dodano vrednost, stroške notarske storitve, takso za vpis v zemljiško knjigo plača
kupec zemljišča.
23. Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji zemljišča
in služnost za potrebe izgradnje objektov in
omrežja javne komunalne infrastrukture.
Omejitve lastninske pravice se vpišejo v
zemljiško knjigo.
24. Javno odpiranje ponudb bo v torek
14. 10. 2003 ob 10. uri v sejni sobi Mestne
občine Koper, Verdijeva 10, pritličje.
25. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine
Mestne
občine
Koper,
tel.
05/66-46-284.
Mestna občina Koper
Ob-102567
Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper, objavlja na podlagi določil
Odloka o proračunu Mestne občine Koper
za leto 2003 in Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
javni razpis
za sofinanciranje projekta “S Koprom v
novo leto 2004”
1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje projekta »S Koprom v novo leto 2004«, ki vsebuje v:
I. točki - Izvedbo novoletne osvetlitve v
mestu Koper v obdobju od 5. 12. 2003 do
vključno 6. 1. 2004, najmanj v obsegu iz
preteklega leta (razsvetljava Kidričeve, Čevljarske, Verdijeve in Župančičeve ulice, Titovega, Gortanovega in Staničevega trga, ter
svetlobni okraski na Ljubljanski, Piranski cesti, Pristaniški ulici in Ulici Zore Perello Godina) in najem dodatnih svetlobnih elementov
ter pridobitev soglasja Elektro Primorske,
II. točka – Izvedbo silvestrovanja 31. 12.
2003 z osrednjo prireditvijo na Titovem trgu
in na ostalih prizoriščih.
Zainteresirani ponudniki se lahko prijavijo za izvedbo celotnega projekta ali posamezne točke oziroma dveh točk (I., II.).
2. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati naslednje podatke
in dokazila:
– ime in naziv kandidata (društva oziroma pravne osebe),
– dokazilo o identifikaciji in razvrstitvi dejavnosti Statističnega urada Republike Slovenije,
– fotokopijo potrdila o registraciji,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– dokazilo o sofinanciranju oziroma izjavo o angažiranju lastnih sredstev,
– reference kandidata,
– izdelan projekt prireditve za točko I.
in/oziroma II., z navedbo
– načina izvedbe projekta, ki zajema vse
elemente po posameznih lokacijah na javnih površinah, in z izvedbenimi roki,
– vrednostjo celotnega projekta s finančno konstrukcijo in
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– načina zagotovitve pokrivanja prireditvenih stroškov,
– poročilo o izvedbi projektov, za katere
je društvo oziroma pravna oseba že prejela
subvencijo MOK za leto 2002, 2003.
3. Merila in pogoji
Ponudniki so lahko turistična društva in
pravne osebe, ki so registrirani in imajo tudi
ustrezna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet vsebine ponudbe.
Prednost pri izbiri bodo imele prijavljene
prireditve oziroma kandidati, na podlagi:
Za I. točko :
1. cena del,
2. plačilni pogoji,
3. delež sofinanciranja oziroma sponzorskih sredstev.
Za II. točko:
1. čim daljši program prireditev, ki so
zasnovane na strokovnih tržnih podlagah
(običajni program traja od 20. 12. 2003 do
2. 1. 2004),
2. plačilni pogoji,
3. delež sofinanciranja oziroma sponzorskih sredstev.
Ob zaključku prireditve poda izvajalec
finančno in vsebinsko poročilo.
4. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje novoletnih prireditev
in osvetlitve, znaša 9,000.0000 SIT in je
zagotovljena v proračunu za leto 2003 in
2004.
Sredstva se dodeljujejo v skladu z dopisom Ministrstva za finance, Sektor za nadzor državnih pomoči št. 64862/03-BP-791
po pravilu de minimis.
Na osnovi naštetih meril in pogojev bo
Mestna občina Koper sofinancirala projekte v višini razpisanih sredstev za posamezno točko. Odobrena sredstva bodo izvajalcem nakazana praviloma po izvedbi.
Orientacijska vrednost celotnega projekta zajema:
I. točka – Montažo, vzdrževanje, demontažo in najem dodatnih svetlobnih teles ter
enoletno skladiščenje svetlobnih elementov
v lasti Mestne občine Koper v višini
6,000.000 SIT.
Za osvetlitev organizator uporabi obstoječa svetlobna telesa, predvidi najem novih
svetlobnih teles ter v projekt okrasitve vključi tudi ostale zainteresirane. Sestavni del
ponudbe je načrt oziroma projekt celotne
osvetlitve.
II. točka – Izvedbo silvestrovanja in ostalih aktivnosti »S Koprom v novo leto 2004«
3,000.000 SIT.
Poleg razpisanih sredstev Mestna občina Koper zagotavlja:
– uporabo lastnih že obstoječih svetlobnih teles po specifikaciji, razen svetlobnih
teles in sredstev, ki so last Turističnega
društva Koper,
– uporabo že izdelanega elaborata postavitve okrasne (praznične) razsvetljave v
starem mestnem jedru Kopra,
– uporabo idejnega načrta svetlobne
ureditve historičnega mestnega jedra »Koper – Razsvetljeno mesto«,
– brezplačno uporabo javnih površin za
izvedbo prireditev,
– plačilo priklopa, odklopa in porabe
električne energije za osvetlitev po programu brez priključnih omaric.

5. Uporaba sredstev
Rok za izvedbo najema, osvetlitve in prireditev in porabo odobrenih sredstev je november 2003 oziroma 15. januar 2004 za
točko I. in januar 2004 za točko II.
6. Rok za predložitev vlog
Vloge na razpis pošljite na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, in sicer v zaprti ovojnici z oznako:
“Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za
projekt »S Koprom v novo leto 2004«“K4147-267/2003 točka I. osvetlitev
oziroma
“Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za
projekt »S Koprom v novo leto 2004«“K4147-267/2003 točka II. silvestrovanje.
Ponudbe je potrebno oddati v roku 20
dni po objavi tega razpisa oziroma do 17.
10. 2003.
7. Obravnava vlog – Postopek izvede
Turistična organizacija Koper.
8. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju
ponudb.
9. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo za javni razpis
dvignete v sprejemni pisarni Mestne občine
Koper, Verdijeva 10, Koper, v uradnih urah.
Dokumentacija je dostopna tudi na internetni strani Mestne občine Koper “www.koper.si”.
Dodatne informacije posreduje Urad za
gospodarstvo/ Turistična organizacija Koper (Igor Vučič, tel. 05/664-62-30), vsak
dan v času uradnih ur.
Mestna občina Koper
Št. 414-10-197/2003
Ob-102504
Na osnovi Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v
Občini Črnomelj (Ur. l. RS, št. 85/02) in
veljavnih sprememb in dopolnitev pravilnika
ter odloka o proračunu Občine Črnomelj
(Ur. l. RS, št. 35/03) Občina Črnomelj objavlja
javni razpis
za zbiranje zahtevkov za dodelitev
nepovratnih sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj za
leto 2003
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjaje in razvoj
kmetijstva v Občini Črnomelj za leto 2003
za naslednje namene:
A) Podpora za urejanje kmetijskih zemljišč
Sredstva v skupni višini do 500.000 SIT
se namenjajo za sofinanciranje manjših
agromelioracijskih del, ki obsegajo investicijska vlaganja v odstranitev zarasti in skalnih samic, ki na kmetijskih zemljiščih ovirajo obdelavo, planiranje in ravnanje terena,
ureditev poti za dostop na kmetijsko zemljišče ter čiščenje in ureditev brežin obstoječe hidromelioracijske mreže.
B) Podpora za združevanje kmetijskih
zemljišč z namenom urejanja pašnih površin
Sredstva v skupni višini do 400.000 SIT
se namenjajo upravičencem za investicijska
vlaganja potrebna za urejanje pašnika.
C) Podpora za programe prestrukturiranja kmetij
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Sredstva v skupni višini do 1,500.000
SIT se namenjajo naložbam za prestrukturiranje kmetij, preusmeritve in modernizacijo
proizvodnje, ekološko kmetovanje in druge
vrste prestrukturiranj, ki pomenijo razširitev
kmetijske dejavnosti ali uvedbo novega delovnega mesta na kmetiji. Od skupne višine
1.500.000 SIT se 500.000 SIT namenja za
subvencioniranje realne obrestne mere za
dolgoročna namenska bančna posojila.
D) Podpora za razširitev in posodobitev
ter pridobitev novih zmožnosti na kmetiji za
dopolnilne dejavnosti
Sredstva v skupni višini do 1.500.000
SIT se namenja za:
D.I. Dejavnost turizma kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji
D.II. Ostale dopolnilne dejavnosti opredeljene v Uredbi o vrsti, obsegu in pogojih
za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na
kmetiji (Ur. l. RS, št. 46/01)
E) Podpora za nakup obdelovalnih kmetijskih površin
Sredstva v skupni višini do 300.000 SIT
se namenjajo za subvencioniranje realne
obrestne mere za namenska (za nakup obdelovalnih kmetijskih posojil) bančna posojila.
F) Podpora pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč
Sredstva v skupni višini do 150.000 SIT
se namenjajo za sofinanciranje stroškov postopkov medsebojne menjave kmetijskih
zemljišč z namenom zaokrožitve posesti in
s tem racionalnejše rabe kmetijskih zemljišč.
G) Sofinanciranje stroškov postopka pri
nakupu kmetijskih zemljišč
Sredstva v skupni višini do 150.000 SIT
se namenjajo za sofinanciranje stroškov postopkov pri nakupu kmetijskih zemljišč,
predvsem z namenom zaokrožitve parcel in
s tem izboljšanja velikostne sestave posesti
kmetij.
Sredstva pod namen A se zagotavljajo
na proračunski postavki 0421 – Kmetijstvo,
4102 Subvencije v kmetijstvu – urejanje
kmetijskih zemljišč in urejanje kmetijske infrastrukture, sredstva pod namenom B, C,
D, E, F in G se zagotavljajo iz proračuna
Občine Črnomelj na postavki 0421 – Kmetijstvo, 4102 Subvencije v kmetijstvu – pospeševanje kmetijstva.
II. Pogoji in merila za pridobitev sredstev
in višina sofinanciranja za posamezni namen
A) Sredstva za sofinanciranje izvedbe
male agromelioracije lahko pridobijo upravičenci lastniki ali zakupniki kmetijskih zemljišč za usposabljanje kmetijskih zemljišč,
na območju Občine Črnomelj. Sofinancira
se do 50% upravičenih stroškov investicijskih vlaganj za izvedbo agromelioracijskih
del (stroški opravljenih ur izvajalca del).
Maksimalna strnjena površina za katero lahko upravičenec uveljavlja sredstva je 0,50
ha. Pri sofinanciranju manjših agromelioracij imajo prednost prosilci za površine v območjih, ki niso zajeta v občinski plan agromelioracij.
B) Sredstva za ureditev in razširitev pašnika lahko pridobijo upravičenci, lastniki
ali najemniki kmetijskih zemljišč, ki urejajo
pašnik na območju Občine Črnomelj. Minimalna skupna površina pašnika, ki se ureja
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ali obnavlja je 0.5 ha, pri skupni obremenitvi 2,5 GVŽ. Sofinancira se do 50% vrednosti investicijskih vlaganj za nabavo materiala
za postavitev ograje. Prednost imajo prosilci izven nižinskih območji.
C) Sredstva v višini do 30% vrednosti
stroškov v naložbo za prestrukturiranje kmetijstva lahko pridobijo upravičenci za stroške investicijskega vlaganja v gradnjo ali
adaptacijo gospodarskih objektov in nabavo opreme za posodobitev kmetijske proizvodnje. Prednost imajo upravičenci, ki jim
je kmetijstvo osnovna dejavnost.
Podpora se lahko dodeli tudi v obliki
subvencioniranja realne obrestne mere za
dolgoročna namenska bančna posojila pod
pogojem, da je doba vračanja kredita po
posojilni pogodbi najmanj dve oziroma več
let. Subvencionira se do 100% obrestne
mere za tekoče leto vendar ne več kot
30% vrednosti investicije v gradnjo ali
adaptacijo gospodarskih objektov ali nabavo opreme za posodobitev kmetijske
proizvodnje.
Maksimalna podpora na kmetijo je v višini 500.000 SIT, za subvencioniranje realne
obrestne mere v višini 300.000 SIT.
D) I. Dejavnost turizma kot dopolnilne
dejavnosti
Upravičenci lahko pridobijo sredstva v
višini do 30% vrednosti investicijskih vlaganj v gradnjo ali adaptacijo objektov in nabavo opreme za potrebe ureditve objekta
namenjenega opravljanju dejavnosti turizma
na kmetiji. Prednost imajo upravičenci, ki
jim je kmetijstvo osnovna dejavnost.
D) II. Ostale dopolnilne dejavnosti
Upravičenci lahko pridobijo sredstva v
višini do 40% vrednosti investicijskih vlaganj v gradnjo ali adaptacijo objektov in nabavo opreme za opravljanje ostalih dopolnilnih dejavnosti. Prednost imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost.
Maksimalna podpora na kmetijo je v višini 500.000 SIT.
E) Sredstva lahko pridobijo upravičenci,
ki investirajo v nakup obdelovalne zemlje na
območju Občine Črnomelj. Podpora se dodeli v obliki subvencioniranja realne obrestne mere za tekoče leto. Višina subvencije
ne sme presegati 50% vrednosti investicije
v nakup obdelovalnih kmetijskih površin.
Prednost imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost. Maksimalna podpora na kmetijo je v višini 150.000 SIT.
F) Sredstva lahko pridobijo upravičenci,
ki so vložili sredstva v pravni posel – medsebojno menjavo kmetijskih zemljišč. Sofinancira se do 40% upravičenih stroškov izvedbe pravnega posla.
G) Sredstva lahko pridobijo upravičenci,
ki so vložili sredstva za plačilo stroškov nastalih pri izvedbi pravnega posla – nakupa
kmetijskih zemljišč. Sofinancira se do 40%
upravičenih stroškov postopka izvedbe nakupa kmetijskih zemljišč.
III. Upravičenci po tem razpisu
Upravičenci do sredstev po tem razpisu
so kmetijska gospodarstva in druge fizične
ter pravne osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo stalno prebivališče
oziroma sedež v Občini Črnomelj. Zahtevek
za sredstva vlagajo upravičenci iz prejšnjega odstavka v svojem imenu ali njihovi pooblaščenci za njihov račun.
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IV. Vsebina zahtevka
Zahtevek, je sestavljen iz pisne vloge, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije, ki
jo upravičenci dobijo vsak delovni dan na
sedežu Občine Črnomelj v času trajanja razpisa.
2. Zahtevku mora biti priloženo za posamezne namene:
K namenu A:
Programa z opisom obsega predvidenih
del, ki ga pred investicijo pripravi za upravičenca območna kmetijska svetovalna služba; Dokazilo o priglasitvi del, če gre za poseg v prostor oziroma izjavo občine, da investicija ne predstavlja posega v prostor in
priglasitev ni potrebna; Originalni račun za
opravljena dela in dokazila o plačilu računa.
K namenu B:
Pozitivno mnenje in načrt ureditve pašnika, ki ga pripravi kmetijska svetovalna služba; Dokazilo o priglasitvi del, če gre za poseg v prostor oziroma izjavo občine, da investicija ne predstavlja posega v prostor;
Dokazila o opravljeni investiciji: originalni račun in dokazila o plačilu računov;
K namenu C:
Pozitivno mnenje kmetijske svetovalne
službe o pomenu naložbe za razvoj kmetije;
Dokazila o opravljeni investiciji: originalni račun in dokazila o plačilu računov; Če gre za
gradnjo še gradbeno dovoljenje ali odločbo
o priglasitvi del.
V primeru uveljavljanja podpore v obliki
subvencije obrestne mere mora biti zahtevku priloženo še:
Sklep banke o odobritvi posojila oziroma s strani banke overjeno fotokopijo posojilne pogodbe; Potrdilo banke o že plačanih obrestih v tekočem letu; Potrdilo
banke o višini obrestne mere v tekočem
letu; Poslovni načrt oziroma investicijski
program, ki je bil posredovan banki za odobritev posojila in iz katerega je razviden
namen investiranja oziroma pričakovani
učinki. Pri nakupu opreme je potrebno priložiti račun.
K namenu D:
Pozitivno mnenje kmetijske svetovalne
službe o pomenu uvajanja oziroma širitve
dopolnilne dejavnosti za razvoj kmetije; Dokazila o opravljeni investiciji: originalni račun in dokazila o plačilu računov; Če gre za
gradnjo še gradbeno dovoljenje ali odločbo
o priglasitvi del.
K namenu E:
Pozitivno mnenje kmetijske svetovalne
službe o pomenu investicije za kmetijo;
Sklep banke o odobritvi posojila oziroma s
strani banke overjeno fotokopijo posojilne
pogodbe; Potrdilo banke o že plačanih
obrestih v tekočem letu; Potrdilo banke o
višini obrestne mere v tekočem letu; Poslovni načrt oziroma investicijski program,
ki je bil posredovan banki za odobritev posojila in iz katerega je razviden namen investiranja oziroma pričakovani učinki; Veljavno dokazilo o nakupu zemlje.
K namenu F:
Kopijo katastrskega načrta; Zemljiškoknjižni izpisek; Pozitivno mnenje območne
kmetijske svetovalne službe; Potrdilo o menjalni pogodbi, ki ga izda Upravna enota
Črnomelj; Overjeno menjalno pogodbo; Račune za stroške nastale pri izvedbi pravnega posla in dokazila o plačilu računov.

K namenu G:
Kopijo katastrskega načrta; Pozitivno
mnenje območne kmetijske svetovalne službe; Kupoprodajno pogodbo (ne starejšo od
enega leta); Odločbo Upravne enote Črnomelj o nakupu zemljišča; Račune za stroške nastale pri izvedbi pravnega posla in
dokazila o plačilu računov.
V. Splošne določbe
V primeru morebitnega ostanka predvidenih sredstev namenjenih za ohranjanje in
razvoj kmetijstva za posamezni namen predvidenem po tem razpisu, se le-ta prerazporedijo za druge namen po programu v skladu z določbami pravilnika, na podlagi predloga Odbora za kmetijstvo in turizem odloči
župan občine. Prerazporeditev določi župan s sklepom.
Vsak upravičenec pomoči mora podpisati klavzulo o kumulaciji pomoči – izjavo,
da za posamezen namen ni pridobil sredstev državnega proračuna ali mednarodnih
virov, oziroma koliko sredstev je že pridobil.
Investicije, za katere se dodeljujejo sredstva po tem razpisu ne smejo biti pričete
pred 1. januarjem tekočega leta, razen za
investicije, ki jih je zaradi sezone del potrebno pričeti že prej oziroma se investicija
izvaja v več fazah.
Upravičenec po tem razpisu ne more
kandidirati za več oblik podpor za isto investicijo oziroma isti namen.
VI. Obravnava zahtevkov:
Zahtevke bo obravnavala in pripravila
predloge dodelitve sredstev tri članska komisija, ki jo imenuje župan. Vsi prispeli zahtevki bodo ocenjeni na osnovi pravočasno
oddanega in popolnega zahtevka. Nepravočasni zahtevki bodo zavrženi, neutemeljeni pa zavrnjeni. Predlagatelja nepopolnega zahtevka komisija v roku osmih dneh od
odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni.
Rok dopolnitve je pet dni od dneva vročenega obvestila. Nepopolni zahtevki, ki jih
predlagatelj v navedenem roku ne dopolni
se zavržejo. Izplačilo odobrenih sredstev se
izvrši po določilih sklenjene pogodbe med
upravičencem in občino.
VII. Rok in način vložitve zahtevkov
Zahtevki s predpisano razpisno dokumentacijo morajo prispeti najpozneje do
30. 10. 2003, do 14. ure na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označena z oznako: »Ne odpiraj javni
razpis – kmetijstvo«.
Odpiranje vlog bo 3. 11. 2003. Odpiranje vlog ni javno.
Razpis začne veljati naslednji dan po tej
objavi.
IX. Rok za obveščanje o izidu razpisa
Vlagatelji bodo o izidu razpisa pismeno
obveščeni s sklepom župana v roku 30-ih
dni po izteku razpisnega roka.
X. Informacije
Vse informacije v zvezi z razpisom je mogoče dobiti na sedežu Občine Črnomelj,
Oddelek za gospodarstvo in kmetijstvo (tel.:
07/30-61-100) vsak delavnik med 8. in 10.
uro, v sredo pa tudi med 13. in 16. uro.
Kontaktna oseba: Greta Auguštin.
Občina Črnomelj
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Št. 414-10196/2003
Ob-102505
Na osnovi Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v
Občini Črnomelj (Ur. l. RS, št. 85/02) in
veljavnih sprememb in dopolnitev pravilnika
ter odloka o proračunu Občine Črnomelj
(Ur. l. RS, št. 35/2003) Občina Črnomelj
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov dela
društev, krožkov in združenja, ki
delujejo na področju kmetijstva v
Občini Črnomelj
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov dela društev, krožkov in združenja, ki delujejo na področju kmetijstva v
Občini Črnomelj, ki se izvajajo v letu 2003.
II. Višina podpore in višina razpoložljivih
sredstev
Višina podpore lahko znaša do 100%
predloženih stroškov vrednosti programa.
Za priznano vrednost stroškov programa dela društva oziroma združenja se štejejo stroški nastali z izvajanjem osnovne dejavnosti
društev in strokovnim delom na področju
kmetijstva kot so:
– organizacija in izvedba ter sodelovanja na strokovnih prireditvah kot so razstave, demonstracije, tekmovanja, skupni
nastopi na trgu;
– promocijske dejavnosti pomembne
za razvoj podeželja;
– druge aktivnosti pomembne za razvoj podeželja in spodbujanja delovanja različnih stanovskih oblik sodelovanja kmetov,
predvsem izdajanje strokovno informativnih
publikacij, organiziranje izobraževanj in druge aktivnosti na področju prenosa informacij pomembnih za razvoj podeželja.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Sredstva za te namene so zagotovljena v
proračunu Občine Črnomelj za leto 2003
na proračunski postavki 0421 Kmetijstva,
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam – sofinanciranje programov društev v skupni višini 1.550.00 SIT.
III. Vsebina zahtevka
Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije, ki
jo upravičenci dobijo vsak delovni dan na
sedežu Občine Črnomelj v času trajanja razpisa. Vloga mora biti oddana do petka
30. oktobra 2003 v skladu s tem razpisom.
Vloga bo popolna, če bo vsebovala:
1. Izpolnjen(o) in podpisan (o):
– obrazec z osnovnimi podatki o društvu
oziroma združenju, izpolnjeno;
– pogodbo;
– izjavo.
2. kopijo odločbe o vpisu v register društev.
3. kratko predstavitev vlagatelja s priloženo izjavo o zastopanosti števila aktivnega
članstva.
4. kopijo veljavnega pravilnika o delovanju (statut), v primeru, da ni bila posredovana na naslov Občine Črnomelj že v letu
2002.
5. plan dela društva za leto 2003, ki mora vsebovati:
– opis programov, ki so se oziroma se
bodo izvajali v letu 2003;
– terminski plan izvedbe programov;
– finančni načrt za program dela za leto
2003 ovrednoten po posameznem programu oziroma aktivnosti;
– opis pričakovanih rezultatov.
6. Poročilo realizaciji letnega programa,
ki mora vsebovati:
– poročilo izvedbe po posameznih programih oziroma aktivnostih s priloženimi do-

Osnovna dejavnost društva
Točke se dodeli glede na v vlogi razvidne
podatke o čim večje število aktivnega članstva
Organizacija oziroma izvedba strokovne prireditve
Točke se dodeli glede na število in obseg prireditve
(organizacija na občinski, medobčinski, državni in mednarodni ravni)
Sodelovanje na strokovni prireditvi
Točke se dodeli glede na število in raven prireditve
(organizacija na občinski, medobčinski, državni in mednarodni ravni)
Izdajanje strokovno informativnih publikacij
Točke so dodeljuje glede na število in obseg predstavitve
kmetijskim uporabnikom in javnosti.
Organiziranje izobraževanj in druge aktivnosti na področju prenosa
informacij pomembnih za razvoj podeželja
Točke se dodeljuje glede na število in obseg predstavitev
kmetijskim uporabnikom in javnosti
Izvajanje promocije in drugih dejavnosti pomembnih za razvoj podeželja
Točke so dodeljuje glede na število in obseg predstavitve kmetijskim
uporabnikom in javnosti
Sodelovanje in povezovanje s sorodnimi organizacijami na občinski,
medobčinski, državni in mednarodni ravni
Točke se dodeli glede na aktivnost sodelovanja
Investicije in investicijsko vzdrževanje javnega pomena za potrebe
dejavnosti društva oziroma njihovih članov
Točke se dodeli glede na pomen investicije za čim širši krog
kmetijskih uporabnikov
Izvajanje drugih dejavnosti pomembnih za razvoj podeželja
in spodbujanje delovanja različnih stanovskih oblik sodelovanja kmetov.
Točke se dodeli glede na obseg pričakovanih rezultatov
SKUPAJ
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kazili o plačilu računov stroškov za izveden
program oziroma aktivnost za obdobje od
1. 1. 2003 do vložitve vloge;
– ostala dokazila o izvedenih programih
oziroma aktivnostih (publikacije, vabila, poročila, idr.).
Vloga je neutemeljena, če:
– vlagatelj zaproša za sredstva, ki niso
namenjena sofinanciranju delovanja neprofitnih stanovskih oblik sodelovanja kmetov,
ki delujejo na območju Občine Črnomelj;
– je vlagatelj predhodno že prejel javna
nepovratna sredstva, vendar jih je porabil
za drug namen oziroma neustrezno;
– vlagatelj ne poda podatkov in zahtevanih prilog, iz katerih bi bili nedvoumno razvidni nameni, cilji način in delež izvedbe programa.
Naknadno zahtevana dokumentacija:
Ob sklenitvi pogodbe o črpanju dodeljenih sredstev mora upravičenec predložiti:
– končno poročilo o izvedbi posameznega programa oziroma aktivnosti, če le ta
še ni bil realiziran ob vložitvi zahtevka;
– finančni poročilo s potrebnimi dokazili
vezano na končno poročilo iz prejšnji alinee.
IV. Pogoji in merila za dodelitev sredstev
Višino dodeljenih sredstev se določi na
osnovi meril za ocenjevanje vlog navedenih
v tem razpisu. Na osnovi meril se vloge
ocenjuje tako, da se posamezni program
oziroma aktivnost ovrednoti s točkami. Vrednost točke se izračuna tako, da se razpoložljivi znesek deli z maksimalno vsoto točk.
Z vrednostjo točke pomnožimo skupno število priznanih točk na posamezno vlogo.
Merila za oceno vrednosti posameznega programa:
Podatki za oceno vlog po teh merilih
morajo biti razvidni iz vloge.
do 10 točk

do 15 točk

do 10 točk

do 10 točk

do 10 točk

do 10 točk

do 15 točk

do 20 točk

do 10 točk

110 točk
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V. Posebni določbi
1. V kolikor društvo deluje tudi na območju drugih občin se mu prizna od skupnega
števila doseženih točk delež, ki je enak deležu zastopanosti članov iz Občine Črnomelj
od skupnega števila članov.
2. Če je društvo že prejelo za določeni
namen sredstva proračuna Občine Črnomelj,
za isti namen ne more ponovno kandidirati
na osnovi tega razpisa.
VI. Obravnava vlog
1. Vloge bo obravnavala in pripravila predloge dodelitve sredstev komisija, ki jo imenuje župan.
2. Vse pravočasno prispele vloge bodo
ocenjene na osnovi določil tega razpisa.
3. Nepopolne in nepravočasno prispele
vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.
4. Na podlagi zapisnika komisije župan s
sklepom odloči o višini dodeljenih sredstev.
5. Sredstva bodo upravičenci koristili v
skladu s sklenjenimi pogodbami.
6. Predlagatelja nepopolnega zahtevka
komisija v roku osmih dneh od odpiranja vlog
pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve
je pet dni od dneva prejema obvestila. Nepopolni zahtevki, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni se zavržejo.
VII. Rok za vložitev vlog
Vloge s predpisano vsebino morajo prispeti najpozneje do 30. oktobra 2003, do
14. ure, na naslov: Občina Črnomelj, Trg
svobode 3, 8340 Črnomelj.
Vloge morajo biti poslane oziroma oddane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako: “Ne
odpiraj poziv – programi društev, združenj,
ki delujejo na področju kmetijstva”
Odpiranje prispelih vlog bo v ponedeljek,
3. novembra 2003. Odpiranje vlog ni javno.
Razpis začne veljati naslednji dan po tej
objavi.
VIII. Rok za obveščanje o izidu poziva in
način koriščenja sredstev
Vlagatelji bodo o odobritvi oziroma neodobritvi vloge pismeno obveščeni s sklepom
župana v roku 15-ih dni po odpiranju vlog.
Upravičenci bodo sredstva koristili na
osnovi sklenjene pogodbe o dodelitvi sredstev.
IX. Informacije
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom so na voljo na sedežu Občine Črnomelj, Oddelke za gospodarstvo in kmetijstvo,
vsak delovni dan, od 7.30 do 12. ure, ob
sredah tudi od 14. do 16. ure, na tel.:
07/30-61-100. Kontaktna oseba: Greta Auguštin.
Občina Črnomelj
Ob-102568
Na podlagi Statuta občine Postojne (Ur. l.
RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in
66/99) in odloka o proračunu Občine
Postojna za leto 2003 (Ur. l. RS, št. 48/03)
objavlja Občina Postojna
javni razpis
za sofinanciranje organizacije in
izvedbe projekta »Jakobovo
zmrzovanje«
Občina Postojna v decembru 2003 in
januarju 2004 načrtuje izvedbo projekta
»Jakobovo zmrzovanje«
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Projekt sestavljata dva sklopa:
1. sklop: organizacija in izvedba prireditev,
2. sklop: novoletna okrasitev mesta Postojna.
Možna je oddaja programa po posameznih sklopih. Prednost imajo programi, ki
vsebujejo oba sklopa skupaj.
Organizator mora zagotoviti:
Ad 1) program prireditev od 1. 12. 2003
do 10. 1. 2004, ki bodo potekale v mestu
Postojna (središče mesta Titov trg, Trg padlih borcev, Kulturni dom Postojna...), po
dogovoru v posameznih krajih na območju
Občine Postojna.
Okvirne
prireditve,
spremljevalne
aktivnosti, obveznosti organizatorja so
razvidne iz razpisne dokumentacije.
Za prireditve Občina Postojna ne bo zaračunavala najemnine za prireditveni prostor. O uvedbi vstopnine in njeni višini se za
vsako prireditev posebej dogovorita Občina
Postojna in organizator.
Ad 2) Mestna okrasitev od 1. 12. 2003
do 10. 1. 2004, ki bo vključevala območje,
ki je razvidno iz razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije so zainteresiranim na voljo na
naslovu: Občina Postojna, Ljubljanska c. 4,
6230 Postojna; kontaktna oseba: Martina
Magajna Gerželj, tel. 05/72-80-723.
Prijave za izvedbo prireditve oddajo ponudniki najkasneje do 15. oktobra 2003 do
12. ure na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, s pripisom: Ne
odpiraj »Jakobovo zmrzovanje«.
Ponudbe, poslane po pošti, morajo biti
poslane priporočeno in imeti poštni žig do
vključno 14. oktober 2003.
Ponudnik mora prijavi predložiti:
– prijavo na obrazcu, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije,
– podatke o ponudniku, dokazilo o registraciji ter ustrezno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet natečaja,
– program prireditve, ki bo upošteval elemente, navedene v tem razpisu in priloženih navodilih ter oceno stroškov prireditve
in okrasitve.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku
15 dni od poteka roka za prijavo na natečaj.
Občina Postojna

Javne dražbe
Ob-102393
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice, objavlja na podlagi določil
Zakona o javnih financah (Ur. l. RS. št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02)
ter v skladu z določili Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem občin (Ur. l. RS št. 12/03) in
na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Brežice, št. 466-102/2003-3, z dne 9.
9. 2003, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin »gradbene
parcele Čatež-Čateške Toplice«
I. Program prodaje »gradbene parcele
Čatež-Čateške Toplice«

I.1.Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, tel. 07/499-15-00,
faks 07/499-00-52.
I.2.Predmet prodaje:
Predmet prodaje so zazidljiva stavbna
zemljišča oziroma komunalno opremljene
gradbene parcele na Čatežu ob Savi, kjer
je z Odlokom o zazidalnem načrtu Čatež –
Savska pot (Ur. l. RS, št. 19/02 z dne 1. 3.
2002) predvidena gradnja individualnih stanovanjskih hiš pa tudi gospodarskih poslopij z večnamensko dejavnostjo.
Naprodaj so sledeče komunalno opremljene gradbene parcele, z ocenjeno vrednostjo-po cenitvenih poročilih:
a) gradbena parcela po ZN št. 12, na
parc. št. 22/4 k.o. Čatež v izmeri 690 m2
po ocenjeni vrednosti 9,658.778,34 SIT;
b) gradbena parcela po ZN št.11, na
parc. št. 22/3 k.o. Čatež, v izmeri 613 m2
po ocenjeni vrednosti 9,753.444,42 SIT;
c) gradbena parcela po ZN št. 13, na
parc. št. 22/6 k.o. Čatež, v izmeri 681 m 2
po ocenjeni vrednosti 9,592.234,54 SIT;
d) gradbena parcela po ZN št. 14, na
parc. št. 22/8 k.o. Čatež, v izmeri 689 m2
po ocenjeni vrednosti 9,651.679,55 SIT;
e) gradbena parcela po ZN št. 15, na
parc. št. 22/10 k.o. Čatež, v izmeri 990 m2
po ocenjeni vrednosti 11,837.675 SIT;
f) gradbena parcela po ZN št. 16, na
parc. št. 22/11 k.o. Čatež, v izmeri 650 m2
po ocenjeni vrednosti 9,179.697 SIT;
g) gradbena parcela po ZN št. 17, na
parc. št. 22/9 k.o. Čatež, v izmeri 673 m2
po ocenjeni vrednosti 9,533.099,57 SIT;
h) gradbena parcela po ZN št.18, na
parc. št. 22/7 k.o. Čatež, v izmeri 678 m2
po ocenjeni vrednosti 9,570.017 SIT;
i) gradbena parcela po ZN št. 19, na
parc. št. 22/5 k.o. Čatež, v izmeri 713 m2
po ocenjeni vrednosti 9,829.378,85 SIT;
j) gradbena parcela po ZN št. 20, na
parc. št. 22/2 k.o. Čatež, v izmeri 742 m2
po ocenjeni vrednosti 10,148.918,52 SIT;
I.3. Pogoji in pravila prodaje:
3.1 Nepremičnine se prodajajo posamezno, po posameznih številkah in označbah gradbene parcele. Začetna izklicna cena posamezne nepremičnine je enaka njeni
ocenjeni vrednosti.
K dražbi se pristopi z vsemi zgoraj navedenimi parcelami.
3.2 Prodaja se izvede z javno dražbo za
prodajo nepremičnin. Parcele se prodajajo
po načelu »videno – kupljeno«.
3.3 V cenitvi parcele je obračunana že
na terenu izvedena komunalna oprema in
zemljišče. V cenitvi parcele je obračunana
izvedena komunalna infrastruktura v skladu
s programom opremljanja stavbnih zemljišč
ZN Čatež – Savska pot (Ur. l. RS, št. 19/02
z dne 1. 3. 2002).
Kupci predmetnih parcel so oproščeni
plačila komunalnega prispevka.
3.4 Davščine na promet z nepremičninami, DDV, druge davke in druge dajatve,
stroške notarja in stroške v zvezi s prenosom lastništva plača kupec, v izklicni ceni
niso zajeti in jih nosi in trpi kupec.
3.5 Kriterij za dvig cene na dražbi:
Dražitelj lahko dviguje ceno za večkratnik zneska 25.000 SIT.
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3.6 Višina varščine:
Pred javno dražbo mora dražitelj plačati
varščino v višini 10% od izklicne cene posamezne gradbene parcele. Varščina se plača na TR Občine Brežice z navedbo »Varščina za javno dražbo z navedbo zaporedne
številke gradbene parcele«. Vplačana varščina se uspelemu dražitelju – kupcu všteje
v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi
ne uspejo, se varščina vrne v roku 10 dni
po javni dražbi brez obresti.
I.4. Rok za sklenitev pogodbe: pogodba
o prodaji nepremičnine se sklene najpozneje v 8 dneh po zaključku dražbe. Če kupec ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na njegovi strani, Občina Brežice zadrži njegovo varščino.
I.5. Način in rok plačila kupnine:
Kupec je kupnino dolžan plačati v 8 dneh
od podpisa pogodbe v notarski obliki. V
primeru obročnega odplačila pa mora pred
sklenitvijo pogodbe plačati vsaj 50% kupnine in za zavarovanje kupnine predložiti nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv.
Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in
stroškov. Če kupec odstopi od pridobitve
nepremičnine in ne sklene pogodbe, zapade varščina v korist Občine Brežice.
I.6. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelj mora najpozneje do 22. 10.
2003, na sedež Občinske uprave Občine
Brežice, Cesta prvih borcev 18, prijaviti svojo udeležbo in predložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o plačani varščini in priložiti
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– matično, davčno in telefonsko številko,
– dražitelji – fizične osebe: fotokopijo
identifikacijskega dokumenta,
– dražitelji – pravne osebe: izpisek iz
sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni.
Dražitelji morajo na dan dražbe pred njenim pričetkom predložiti:
– fizične osebe: osebni ali kateri drugi
identifikacijski dokument,
– pravne osebe ali pooblaščenci fizičnih
oseb: pisno notarsko overjeno pooblastilo.
I.7. Pravila javne dražbe: javna dražba
se bo izvajala v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03).
I.8. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba je razpisana na dan 23. 10.
2003, s pričetkom ob 13. uri in bo potekala
v sejni sobi Občine Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice.
I.9. Opomba: Občina Brežice na podlagi javne dražbe ni zavezana skleniti pogodbe z najugodnejšim ponudnikom oziroma
lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla ustavi.
Občina Brežice
Ob-102587
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19,
Radovljica, na podlagi 7. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00)
in sklepa Občinskega sveta občine Radovljica ter v skladu z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim pre-

moženjem države in občin (Ur. l. 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
04/531-46-84.
2. Predmet prodaje:
a) poslovnih objektov bivše teritorialne
obrambe v Radovljici – Predtrg s pripadajočo komunalno ureditvijo in zemljiščem: parc.
št. 548, poslovna stavba v izmeri 17 m2,
poslovna stavba, v izmeri 346 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 20 m2, zelenica v
izmeri 1318 m2, dvorišče v izmeri 743 m2,
pripisani pri vlož. št. 894 k.o. Predtrg v
predelu »Šmidol« v Radovljici. Območje je
namenjeno proizvodno storitveni dejavnosti;
b) trisobnega stanovanja št. 7 v Lescah,
Alpska 54, v izmeri 78 m2 s pripadajočim
parkirnim mestom (stanovanje je prazno).
Izklicna cena za nepremičnine znaša:
pod a) 62,016.728 SIT,
pod b) 23,700.000 SIT.
Najnižji znesek višanja 100.000 SIT.
3. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v 8 dneh od
podpisa prodajne pogodbe na transakcijski
račun
Občine
Radovljica:
01302-0100007805, sklic:
pod a) 1230-72210000-9,
pod b) 1230-72210000-12.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
4. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo 14. 10. 2003 v mali
sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska
c. št. 19, in sicer:
pod a) ob 10. uri,
pod b) ob 12. uri.
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:
pod a) 1230-72210000-9,
pod b) 1230-72210000-12.
Pred pričetkom javne dražbe se mora dražitelj izkazati s potrdilom o plačilu kavcije.
Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju
vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem pa
bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od
dneva dražbe.
5. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in
fizične osebe, ki so državljani RS.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebno izkaznico (fizične osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– dokazilo o plačilu kavcije s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
kavcije,
– davčno, matično in telefonsko številko.
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Pooblaščenci morajo pred pričetkom
dražbe predložiti pisno pooblastilo.
6. 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.
7. Drugi pogoji
Nepremičnine se prodajajo v celoti po
načelu videno-kupljeno. 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, 77/03).
8. Informacije
Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah
in ostalih informacijah interesenti dobijo na
Občini Radovljica, kontaktna oseba Marija
Habjan, tel. 04 537-23-46, v delovnih dneh
od 22. 9. 2003 do 13. 10. 2003 od 10. do
12. ure.
10. Župan ali komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem s soglasjem župana lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri
čemer se povrne stroške dražiteljem v višini
izkazanih stroškov za prevzem dokumentacije.
Občina Radovljica
Ob-102645
TP Erika d.d., v stečaju, Vršiška cesta
76, 4280 Kranjska Gora, v skladu s sklepom stečajnega senata Okrožnega sodišča
v Kranju objavlja bremen prosto prodajo nepremičnega in premičnega premoženja stečajnega dolžnika TP Erika, turistično podjetje Kranjska Gora d.d. – v stečaju, Vršiška
cesta 76, Kranjska Gora, in sicer z
javno dražbo,
ki bo 10. 10. 2003 ob 12.30, v sobi
113/I na Okrožnem sodišču v Kranju.
1. Predmet prodaje je premično premoženje in nepremičnine:
– parc. št. 761/1, stavba v izmeri 93 m2,
dvorišče v izmeri 4241 m2, poslovna stavba
v izmeri 412 m2,
– parc. št. 761/2, igrišče v izmeri
775 m2, park v izmeri 5281 m2,
– parc št. 761/3, park v izmeri 2763 m2,
vse vpisane v vl. št. 1348 k.o. Kranjska
Gora in katerih lastnik je v celoti stečajni
dolžnik, pri čemer na parc. št. 761/1 nista
predmet prodaje že prodani stanovanji po
stanovanjskem zakonu.
2. Izklicna cena za vse premoženje iz
1. točke znaša 131,600.000 SIT.
3. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
pravne in fizične osebe skladno z veljavno
zakonodajo Republike Slovenije, razen
oseb, ki ne morejo biti kupci, v skladu z
določbo 153. člena Zakona o prisilni porav-

Stran

5640 / Št. 92 / 26. 9. 2003

navi, stečaju in likvidaciji. Pravne in fizične
osebe se morajo izkazati z overjenim izpiskom iz sodnega registra oziroma s potrdilom o državljanstvu.
Vsak ponudnik je dolžan najkasneje do
8. 10. 2003 vplačati na transakcijski račun
stečajnega dolžnika pri Abanki d.d., Ljubljana, št. 05100-8010978937 varščino v višini 13,160.000 SIT in se s potrdilom o vplačani varščini izkazati pred začetkom dražbe.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, neuspelemu ponudniku pa
bo vrnjena brez obresti v roku 3 dni po javni
dražbi.
Uspeli ponudnik mora skleniti pogodbo
o nakupu premoženja s stečajnim upraviteljem v roku 15 dni po javni dražbi in kupnino
plačati v dveh mesecih po podpisu pogodbe ali v istem roku zagotoviti zavarovanje
plačila kupnine s predložitvijo nepreklicne
bančne garancije na prvi poziv. V drugem
primeru mora biti kupnina plačana najpozneje v šestih mesecih od dneva sklenitve
pogodbe.
Če uspeli ponudnik ne bo sklenil pogodbe ali plačal celotne kupnine oziroma
zagotovil zavarovanja in nato plačal v določenem roku, bo prodaja razveljavljena, varščina pa ne bo vrnjena.
Kupec plača davek in vse druge stroške
v zvezi z nakupom premoženja.
Kupec pridobi premoženje v last in posest po plačilu celotne kupnine ali zagotovitve zavarovanja.
Prodaja se po načelu videno–kupljeno.
4. Zainteresirani kupci lahko ogledajo
nepremičnino in dokumentacijo pri stečajnem upravitelju na naslovu Vršiška cesta
76, Kranjska Gora, dne 1. 10. 2003, od
10. do 12. ure.
Stečajni upravitelj
Mihael Bakovnik

Razpisi delovnih
mest
Št. 122-1/2003-11
Ob-102422
Upravna enota Trebnje objavlja prosto
uradniško delovno mesto:
I. svetovalec (1 delovno mesto).
Delovno mesto se lahko opravlja v naslednjih nazivih: svetovalec III, svetovalec II,
svetovalec I.
Delo se bo opravljalo na sedežu Upravne enote Trebnje.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba ali najmanj visoka strokovna izobrazba družboslovne ali
naravoslovne smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj
za naziv svetovalec III, najmanj 3 leta 8 mesecev delovnih izkušenj za naziv svetovalec
II, najmanj 6 let 8 mesecev za naziv svetovalec I.
Posebni pogoj: državni izpit iz javne
uprave.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati še splošne pogoje, določene z
Zakonom o javnih uslužbencih.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Pri izboru bodo imeli prednost kandidati, ki imajo delovne izkušnje na področju
vodenja upravnih postopkov na prvi stopnji.
Pisne ponudbe z opisom delovnih izkušenj ter dokazili o izpolnjevanju pogojev naj
kandidati pošljejo najkasneje v 8 dneh po
objavi na naslov: Upravna enota Trebnje,
Goliev trg 5, 8210 Trebnje (z oznako “javni
natečaj”). Nepopolnih prijav ne bomo obravnavali.
Kandidate bomo o izboru obvestili v 8
dneh po odločitvi.
Dodatne informacije lahko dobite na tel.
07/30-44-315 (Anka Rokavec).
Upravna enota Trebnje
Ob-102438
K sodelovanju vabimo javnega uslužbenca
univerzitetnega diplomiranega inženirja geodezije – pripravnika,
ki bo opravljal delo v Glavnem uradu Geodetske uprave RS s sedežem v Ljubljani,
Zemljemerska ulica 12.
Pripravnik se bo usposabljal za uradniško delovno mesto svetovalec na področju
zemljiškega katastra, in sicer pri vzdrževanju geodetskih evidenc, računalniške obdelave, sodelovanja pri izvajanju projektov
ter pri pregledu, uveljavitvi in kontroli elaboratov.
Uradniško delovno mesto se lahko
opravlja v nazivih svetovalec I, II, III.
Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas 10 mesecev, t.j. za čas opravljanja
pripravništva z možnostjo kasnejše sklenitve delovnega razmerja za nedoločen čas.
Pisne prijave z življenjepisom in overjeno fotokopijo diplome sprejema: Geodetska uprava Republike Slovenije, Kadrovska
služba , Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, 8 dni po objavi.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku
8 dni po izvedenem izbirnem postopku.
Za informacije o izvedbi javnega natečaja se obrnite na kontaktno osebo Zdenko
Potrč, tel. 01/478-49-16.
Geodetska uprava Republike
Slovenije
Ob-102512
Na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 56/02) minister brez
resorja, pristojen za evropske zadeve, pooblaščen za vodenje Službe Vlade RS za
evropske zadeve, Šubičeva 11, Ljubljana, v
nadaljevanju objavlja naslednji prosti delovni mesti:
pripravnik/pripravnica za področje
notranjega trga EU:
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba ekonomske ali
pravne smeri,
– aktivno znanje angleškega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli:
– kandidati/ke s splošnim poznavanjem
EU;
– kandidati/ke z dobrimi organizacijskimi in komunikacijskimi sposobnostmi;
pripravnik/pripravnica za področje
industrijske politike, znanosti, razvoja,
tehnologije ter ekonomske politike EU:

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba ekonomske ali
pravne smeri
– aktivno znanje angleškega jezika
Prednost pri izbiri bodo imeli:
– kandidati/ke s splošnim poznavanjem
EU;
– kandidati/ke z dobrimi organizacijskimi in komunikacijskimi sposobnostmi.
Za obe navedeni delovni mesti je kraj
opravljanja dela Šubičeva 11, Ljubljana, kandidati/ke pa morajo poleg pogojev, navedenih pri posameznih delovnih mestih, izpolnjevati tudi naslednje splošne pogoje za
zasedbo delovnega mesta: državljanstvo
Republike Slovenije, znanje uradnega jezika, da oseba ni bila pravnomočno obsojena
ali ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
Kandidati/ke morajo priložiti naslednja
dokazila: dokazilo o državljanstvu RS, potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
o tem, da kandidat/ka ni bil/a obsojen/a
na nepogojno kazen v trajanju več kot šest
mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata/ko ni sprožen kazenski postopek zaradi prej navedenega
kaznivega dejanja, potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostrificirana tuja diploma), življenjepis z opisom
dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili o
morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih.
Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni od
dneva objave javnega natečaja na naslov:
Služba Vlade RS za evropske zadeve, Šubičeva 11, Ljubljana, z navedbo številke in
vrste delovnega mesta, za katerega se kandidat/ka poteguje in z označbo “Javni natečaj za zasedbo delovnih mest”.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 60 dni od poteka roka za prijavo na natečaj. O izbiri na razpisana delovna
mesta bo izbranim kandidatom/kam izdana
upravna odločba, drugim kandidatom/kam
pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Z
izbranimi kandidati/kami bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo o
zaposlitvi za določen čas opravljanja pripravništva.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delavni dan od 10. do 11. ure
na tel. 01/478-24-34.
Služba Vlade RS za evropske zadeve
Št. 121-30/2003-01-924
Ob-102513
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, objavlja
javni natečaj za prosta delovna mesta:
1. Višji referent/-ka v nazivu višji referent/-ka III
v oddelku za davčno knjigovodstvo in
izterjavo na Davčnem uradu Postojna.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj višja strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– znanje uporabe računalnika,
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– strokovni upravni izpit, ki ga mora kandidat/-ka opraviti najkasneje v roku enega
leta od imenovanja v naziv.
2. Referent/-ka v nazivu referent/-ka IV
v referatu za fizične osebe na Davčnem
uradu Koper.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj srednja izobrazba splošne ali
tehnične smeri,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– aktivno znanje italijanskega jezika,
– znanje uporabe računalnika,
– strokovni upravni izpit, ki ga mora kandidat/-ka opraviti najkasneje v roku enega
leta od imenovanja v naziv.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava ter drugega odstavka 88. člena Zakona
o javnih uslužbencih.
Z izbranima javnima uslužbencema bo
sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in poln delovni čas.
Za delovno mesto pod št. 1 je predvideno 4-mesečno poskusno delo, za delovno
mesto pod št. 2 pa 3-mesečno poskusno
delo.
Kandidati/-ke morajo k prijavi priložiti potrdilo o izobrazbi.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj pošljite v
8 dneh od objave na naslov, kjer se bodo
navedena delovna mesta tudi opravljala:
– pod št. 1: DURS, Davčni urad Postojna, Vojkova 7, 6230 Postojna,
– pod št. 2: DURS, Davčni urad Koper,
Ferrarska 30, 6000 Koper.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti pri Ani Štumberger, tel. 01/478-27-34.
Davčna uprava RS
Ob-102559
Na podlagi prvega odstavka 27. člena,
prvega odstavka 33. člena in sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) direktorica
Urada za enake možnosti objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto
svetovalke / svetovalca v Uradu za
enake možnosti.
Delo se opravlja v nazivu svetovalec/svetovalka III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri – sociologija;
– najmanj osem mesecev delovnih izkušenj;
– aktivno znanje angleškega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli:
– kandidati/ kandidatke s poglobljenim
znanjem s področja politike enakosti spolov
v Sloveniji in EU;
– kandidati/kandidatke z dobrimi organizacijskimi in komunikacijskimi sposobnostmi.
Za navedeno delovno mesto je kraj
opravljanja dela Tržaška 19/a, Ljubljana,
kandidati/ kandidatke pa morajo poleg navedenih pogojev, izpolnjevati tudi naslednje
splošne pogoje za zasedbo delovnega me-

sta: državljanstvo Republike Slovenije, znanje uradnega jezika, da oseba ni bila pravnomočno obsojena ali ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in
da ni bila obsojena na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev in
opravljen državni izpit iz javne uprave.
Kandidati/ kandidatke morajo k prijavi z
življenjepisom poleg morebitnih dodatnih
dokazil priložiti tudi naslednja obvezna dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidatko / kandidata ni
sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002)
lahko za delovno mesto kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenega državnega
izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravile najkasneje v enem letu
od imenovanja v naziv.
Kandidatke/kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Vlada RS, Urad za
enake možnosti, Tržaška 19/a, Ljubljana in
sicer v roku 8 dni od dneva te objave.
Kandidati/kandidatke bodo o izboru pisno obveščeni v 60 dneh od poteka roka
za prijavo na natečaj.
Z izbranim kandidatom/ kandidatko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen
čas, s polnim delovnim časom in 3 – mesečnim poskusnim delom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do
12. ure na tel. 01/478-84-63.
Vlada Republike Slovenije
Urad za enake možnosti
Št. 112-4/2003
Ob-102570
Na podlagi drugega odstavka 191. člena, prvega odstavka 27. člena in tretjega
odstavka 33. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) minister
za promet na podlagi sklepa Uradniškega
sveta številka 9064-19/03 z dne 26. 8.
2003 objavlja javni natečaj za položaj
glavnega prometnega inšpektorja
Republike Slovenije.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo;
– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
za inšpektorja;
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– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee;
Kandidati morajo imeti najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v javnem
ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju enake ali podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izkušenj na drugih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi referencami
oziroma dokazili.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– znanja s področja upravljanja in vodenja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Kandidati morajo aktivno obvladati uradni jezik in izkazati znanje vsaj enega tujega
jezika z ustreznim dokazilom oziroma potrdilom o znanju tujega jezika.
Kandidat, ki nima ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotavljala komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti, pa bo presojala, bodisi na podlagi razgovora, bodisi na podlagi priloženih
referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne institucije.
Na predlog ministra za promet bo izbranega kandidata za glavnega prometnega inšpektorja Republike Slovenije imenovala
Vlada Republike Slovenije, in sicer za dobo
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petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal v nazivu sekretarja na
sedežu organa v Ljubljani, Langusova 4.
Glavni prometni inšpektor Republike Slovenije bo najkasneje v petnajstih mesecih
od imenovanja na položaj dolžan pridobiti
funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in
druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in
upravljanje v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana,
in sicer v roku 30 dni od dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije in dnevnem
časopisu.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije Dušan Pečnik, Sindikat
carinikov Slovenije, Šmartinska 152a,1000
Ljubljana, tel. 051/440-170. Kandidatom,
ki jih bo posebna natečajna komisija glede
na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne za položaj, bo predsednik posebne
natečajne komisije izdal odločbo, ostalim
kandidatom pa bo izdan poseben sklep. Izbrani kandidat in neizbrani kandidati bodo v
roku 8 dni od dneva imenovanja izbranega
kandidata na položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za promet
Št. 112-3/2003
Ob-102571
Na podlagi drugega odstavka 191. člena, prvega odstavka 27. člena in tretjega
odstavka 33. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) minister
za promet na podlagi sklepa Uradniškega
sveta številka 9064-20/03 z dne 26. 8.
2003 objavlja javni natečaj za položaj
direktorja Uprave Republike Slovenije za pomorstvo.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem prometne smeri;
– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več.
K prijavi morajo z življenjepisom kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
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dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee;
– ustrezno potrdilo o kvalifikaciji za prvega častnika krova na ladji z bruto tonažo
3000 ali več.
Kandidati morajo imeti najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v javnem
ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju enake ali podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izkušenj na drugih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi referencami
oziroma dokazili.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– znanja s področja upravljanja in vodenja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Kandidati morajo aktivno obvladati uradni jezik ter izkazati aktivno znanje jezika
italijanske narodne skupnosti in angleškega
jezika, kar morajo dokazati z ustreznimi potrdili o aktivnem znanju navedenih tujih jezikov.
Kandidat, ki nima ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotavljala komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti, pa bo presojala, bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Na predlog ministra za promet bo izbranega kandidata za direktorja Uprave Republike Slovenije za pomorstvo imenovala Vlada Republike Slovenije, in sicer za dobo
petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal v nazivu sekretar na
sedežu organa v Kopru, Ukmarjev trg 2.
Direktor Uprave Republike Slovenije za
pomorstvo bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni
upravi in druga specialna znanja v okviru
štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana,
in sicer v roku 30 dni od dne objave v Ura-

dnem listu Republike Slovenije in dnevnem
časopisu.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije Edvard Roškar, zunanji
strokovnjak, tel. 05/674-40-39. Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna komisija
glede na strokovno usposobljenost ocenila
kot primerne za položaj, bo predsednik posebne natečajne komisije izdal odločbo,
ostalim kandidatom pa bo izdan poseben
sklep. Izbrani kandidat in neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od dneva imenovanja
izbranega kandidata na položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za promet
Št. 112-5/2003
Ob-102572
Na podlagi drugega odstavka 191. člena, prvega odstavka 27. člena in tretjega
odstavka 33. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) minister
za promet na podlagi sklepa Uradniškega
sveta številka 9064-18/03 z dne 26. 8.
2003 objavlja javni natečaj za položaj
direktorja Direkcije Republike Slovenije za ceste.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem;
– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.
Kandidati morajo imeti najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v javnem
ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju enake ali podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izkušenj na drugih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi referencami
oziroma dokazili.
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Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– znanja s področja upravljanja in vodenja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Kandidati morajo aktivno obvladati uradni jezik in izkazati znanje vsaj enega tujega
jezika z ustreznim dokazilom oziroma potrdilom o znanju tujega jezika.
Kandidat, ki nima ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotavljala komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti, pa bo presojala, bodisi na podlagi razgovora, bodisi na podlagi priloženih
referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne institucije.
Na predlog ministra za promet bo izbranega kandidata za direktorja Direkcije Republike Slovenije za ceste imenovala Vlada
Republike Slovenije, in sicer za dobo petih
let z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal v nazivu sekretar na sedežu
organa Ljubljani, Tržaška cesta 19.
Direktor Direkcije Republike Slovenije za
ceste bo najkasneje v petnajstih mesecih
od imenovanja na položaj dolžan pridobiti
funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in
druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in
upravljanje v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana,
in sicer v roku 30 dni od dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije in dnevnem
časopisu.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije Mirko Bandelj, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, tel.
01/478-11-02. Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna komisija glede na strokovno
usposobljenost ocenila kot primerne za položaj, bo predsednik posebne natečajne komisije izdal odločbo, ostalim kandidatom pa
bo izdan poseben sklep. Izbrani kandidat in
neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od
dneva imenovanja izbranega kandidata na
položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za promet
Št. 3/03-478
Ob-102608
Na podlagi četrtega in petega odstavka
62. člena Zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št.
19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) je Republika Slovenija, Sodni svet, Tavčarjeva 9,
Ljubljana, na 72. seji dne 11. 9. 2003 ozi-

roma 73. seji dne 25. 9. 2003 sprejel
naslednji sklep
Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom
k vložitvi kandidatur na prosto mesto:
a) predsednika Okrajnega sodišča v
Ljubljani,
b) podpredsednika Okrajnega sodišča na Vrhniki.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis
z opisom svoje strokovne dejavnosti in opisom organizacijskih izkušenj po izvolitvi v sodniško funkcijo. Prijavo naj v 15 dneh od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije
pošljejo na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Tavčarjeva 9, Ljubljana, p.p. 639.
Republika Slovenija
Sodni svet
Št. 589/03
Ob-102727
Svet Kliničnega centra Ljubljana je na
seji dne 24. 9. 2003 sprejel na podlagi
določb 24. člena statuta KC sklep o razpisu
prostega delovnega mesta
generalnega direktorja Kliničnega
centra Ljubljana.
Za generalnega direktorja lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo z dodatno izobrazbo na področju upravljanja,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
na področju organizacije, vodenja in upravljanja,
– da predloži program dela in razvoja
KC Ljubljana za obdobje štirih let.
Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena z izbranim kandidatom za čas trajanja mandata
štirih let.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev s programom dela in razvoja
naj kandidati oziroma kandidatke pošljejo v
roku 15 dni po tej objavi na naslov: Klinični
center Ljubljana, Kadrovska služba, Bohoričeva ulica 28, 1525 Ljubljana, s pripisom:
“za razpisno komisijo za delovno mesto generalnega direktorja zavoda”.
Izbrani kandidat in neizbrani kandidati bodo v osmih dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata pisno obveščeni o izboru.
Klinični center Ljubljana

Druge objave
Ob-102564
Na podlagi 23. člena Pravilnika o kriterijih za izbor štipendistov v Posavski štipendijski shemi Regijski pospeševalni center
Posavje v sodelovanju s Štipendijsko fundacijo Adama Bohoriča Krško in Občinami
Brežice, Krško in Sevnica, razpisuje
kadrovske štipendije za študijsko leto 2003/2004.
za dijake in študente, ki se izobražujejo
v programu za pridobitev izobrazbe:
– mag. ekonomije / finance in mednarodno podjetništvo,
– mag. prava,
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– univerzitetni diplomirani inženir krajinske arhitekture,
– univerzitetni diplomirani inženir kemijske tehnologije,
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– univerzitetni diplomirani inženir tekstilne tehnologije,
– univerzitetni diplomirani sociolog kulture,
– univerzitetni diplomirani inženir oblikovanja tekstilij,
– univerzitetni diplomirani inženir agronomije/hortikultura ali diplomirani inženir
agronomije/hortikultura,
– univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva,
– univerzitetni diplomirani inženir geotehnologije,
– univerzitetni diplomirani inženir ali diplomirani inženir varstva okolja,
– univerzitetni diplomirani inženir strojništva (tri štipendije);
1. konstrukterstvo in gradnja strojev – 1
štipendija,
2. energetik – 1 štipendija
– univerzitetni diplomirani inženir strojništva ali diplomirani inženir strojništva,
– diplomirani inženir strojništva ali inženir strojništva,
– diplomirani inženir strojništva proizvodno strojništvo,
– univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva – tri štipendije;
1. komunalno inženirstvo – 2 štipendiji
– univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike (štiri štipendije)
1. avtomatika;
2. univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike ali diplomirani inženir elektrotehnike
– diplomirani inženir lesarstva,
– maturant tehniške gimnazije,
– elektrotehnik,
– strojni tehnik,
– ekonomski tehnik,
– prodajalec,
– 4 štipendije za nadarjene s področja
kulture, ki se izobražujejo v tujini.
Način prijave:
Kandidati uveljavijo pravico do štipendije
na obrazcu, kateremu je potrebno priložiti:
– dokazilo o državljanstvu in stalnem prebivališču,
– potrdilo o začasnem bivanju izven kraja stalnega prebivališča, originalno potrdilo
o vpisu kandidata za tekoče šolsko leto za
kandidata,
– overjen prepis ali overjeno fotokopijo
spričevala, iz katerega je možno razbrati učni uspeh, oziroma potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je možno izračunati povprečno oceno, v preteklem šolskem oziroma študijskem letu za dodiplomske študente ter overjeno fotokopijo diplome in potrdilo
o povprečni oceni v času študija za podiplomske študente,
– izjavo, da ne prejema štipendije iz kateregakoli drugega vira,
– kopijo bančne kartice, transakcijskega računa ali prve strani hranilne knjižice.
Upravičenci
Pravico do štipendije lahko uveljavijo
vajenci in dijaki, študentje višjih strokovnih šol in študentje visokošolskih zavodov, ki se izobražujejo po dodiplomskih
ali podiplomskih študijskih programih z
javno veljavnostjo doma ali v tujini, pri čemer je diplomo, če se izobražujejo v tujini, možno po koncu izobraževanja nostrificirati v Sloveniji. Pravico lahko uveljavi-
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jo, če se prijavijo na razpis in izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– so državljani Republike Slovenije,
– ob vpisu v prvi letnik poklicne oziroma
srednje šole niso starejši od 18 let oziroma
ob vpisu v prvi letnik višješolskega ali visokošolskega izobraževanja niso starejši od
26 let (starost kandidatov, ki prvič vlagajo
vlogo za uveljavitev pravice do štipendije, je
glede na letnik in izbrani izobraževalni program lahko ustrezno višja),
– so dosegli najmanj prav dober šolski
uspeh – učenci, vajenci in dijaki, oziroma
najmanj povprečno oceno 7,5 – študenti.
Pravice do štipendije ne more uveljaviti
kandidat, ki:
– je v delovnem razmerju ali je vpisan v
evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS
za zaposlovanje. V kolikor je vpisan kot iskalec zaposlitve, mora predložiti izjavo, da se
bo v primeru pridobitve štipendije izpisal iz
evidence brezposelnih oseb pri Zavodu RS
za zaposlovanje,
– je samozaposlena oseba, ki opravlja
dejavnost, vpisano v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco na območju Republike Slovenije,
– je samostojno podjetnik, lastnik ali
ustanovitelj gospodarske družbe, prejema
drugo štipendijo.
Pri izboru štipendistov za nadarjene s
področja kulture, ki se izobražujejo v tujini
bodo imeli prednost kandidati, ki so se prijavili na javni poziv k oddaji vlog za nadarjene študente s področja kulture, ki se izobražujejo v tujini objavljen v Uradnem listu
RS, št. 65/03.
Merila za izbor
Komisija za izbor bo na podlagi Pravilnika o kriterijih za izbor štipendistov v Posavski štipendijski shemi v sodelovanju s
podjetji, ki so na podlagi javnega razpisa
pridobili pravico do subvencioniranih kadrovskih štipendij, opravila izbor. Z izbranimi kandidati bomo sklenili tripartitno pogodbo o štipendiranju, s katero se obvežejo, da bodo po končanem izobraževanju sklenili delovno razmerje v podjetju, ki
je pridobilo pravico do subvencionirane
štipendije za najmanj toliko časa, kolikor
znaša doba za katero bodo prejemali štipendijo.
Nepopolnih in nepravočasnih vlog za podelitev kadrovskih štipendij ne bomo obravnavali.
Predložena vloga mora biti vložena skupaj z vsemi prilogami v zapečateni ovojnici,
ovojnica pa mora biti označena z »ne odpiraj – vloga«, navedbo javnega razpisa na
katerega se nanaša in z naslovom pošiljatelja na zadnji strani ovojnice.
Vloge se pošljejo s priporočeno pošiljko
na naslov Regijskega pospeševalnega centra Posavje, CKŽ 23, Krško, do vključno
dne 11. 10. 2003 (velja poštni žig tega dne).
Osebna oddaja vlog ni možna.
Vloge, prispele po preteku razpisnega
roka, se štejejo za prepozne in se ne obravnavajo.
Obrazce s katerimi kandidati uveljavljajo
pravico do štipendij je mogoče dvigniti na
sedežu Regijskega pospeševalnega centra
Posavje, CKŽ 23, Krško in na spletni strani
Regijskega pospeševalnega centra Posavje: www.rpcp.net.
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Dodatna pojasnila glede razpisa štipendij lahko dobite po telefonu 07/488-10-40,
kontaktna oseba Nataša Šterban Bezjak.
Regijski pospeševalni center
Posavje
Ob-102419
Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251
Moravče objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo rentgenskega aparata za
slikanje zob
1. Predmet prodaje je rentgenski aparat
za slikanje zob Trophy dental tip Atlantis,
leto izdelave 1997, uporabljen le nekaj ur.
2. Načina plačila: gotovinsko nakazilo v
roku 8 dni od podpisa pogodbe.
3. Kontaktna oseba za prodajo aparata
je Timotej Lapajne (tel. 01/723-10-98).
4. Pisne ponudbe pošljite s priporočeno
pošto najkasneje do 10. 10. 2003 na naslov: Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251
Moravče, s pripisom »prodaja rtg aparata«.
5. Občina Moravče si pridržuje pravico,
da ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom.
Občina Moravče
Ob-102421
Na podlagi sklepa stečajnega senata
Okrožnega sodišča v Celju, zadeva St
39/2003 z dne 11. 9. 2003 nad stečajnim
dolžnikom Krivec Vera s.p. – v stečaju, Pletenje, komercialne storitve, potujoča prodajalna, Pristava pri Mestinju 28, 3253 Pristava pri Mestinju, objavlja stečajni upravitelj
zbiranje ponudb
(I. narok)
I. Predmet prodaje
Nepremičnine
Idealni delež, 1/16 nepremičnin, v skupni izmeri 13,25 m2, k.o. Loke pri Planini,
zk. vl. št. 160, na lokaciji Tajte, Planina pri
Slivnici;
Inv. Naziv zemljišča
št.

1
2
3
4

parc. Površina
št.
m2

Travnik
273/3
Dvorišče
273/4
Stanovanjska stavba 273/4
Gospodarsko poslopje 273/4
Skupaj

958
264
81
22
1325

Premoženje, idealni delež nepremičnin,
se prodaja za izklicno ceno 260.446 SIT.
Varščina znaša najmanj 10% izklicne cene.
Premoženje je ocenjeno kot celota s cenitvenim poročilom z dne 20. 6. 2003 in bo
prodano po načelu “videno – kupljeno”. Izklicne cene so v skladu s cenitvenimi poročili Zvoneta Jezernika, univ. dipl. inž., stalnega sodnega cenilca in jih je možno videti
pri ogledu.
II. Pogoji prodaje
1. Premoženje se prodaja v kompletu
kot celota.
2. Premoženje se prodaja po sistemu
“videno-kupljeno”.
3. Premoženje bo prodano najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbral stečajni
upravitelj pod nadzorom predsednika stečajnega senata (154. člen ZPPSL).

4. Podpis pogodb in plačilo kupnine: za
premoženje mora kupec podpisati pogodbo v roku 45 dni po prejemu poziva stečajnega upravitelja za sklenitev pogodbe, kupnino pa plačati v 15 dneh od sklenitve
pogodbe.
5. Izklicne cene ne vsebujejo nobenih
davščin in prispevkov. Davščine in prispevki
se dodatno zaračunajo izbranemu ponudniku, in sicer na podlagi Zakona o davku na
dodano vrednost (Uradni list RS, 89/98) in
Zakona o davku na promet nepremičnin
(Uradni list RS, št. 57/99). Vse dajatve in
stroške v zvezi s prenosom lastništva mora
plačati kupec.
6. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki
je določen v točki 4, ne sklene pogodbe
oziroma odstopi od sklenjene pogodbe ali
kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima
stečajni upravitelj pravico odstopiti od pogodbe, oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev.
7. Premoženje preide v lastništvo kupca
šele takrat, ko je v celoti plačana kupnina.
Kupec si mora sam pridobiti vsa potrebna
soglasja oziroma odobritve in potrdila za
sklenitev pogodbe o nakupu nepremičnin v
skladu z obstoječo zakonodajo.
8. Če kupec ne plača v roku celotne
kupnine ali kakorkoli drugače odstopi od
nakupa, se mu vrne le tisti plačani del kupnine, ki ostane po pokritju varščine od dodatnih stroškov, nastalih zaradi kupčevega
odstopa od pogodbe.
III. Pogoji za udeležbo pri prodaji z zbiranjem ponudb
1. Pri prodaji premoženja z zbiranjem
ponudb lahko sodelujejo domače pravne in
fizične osebe ob pogoju, da ob ponudbi
vplačajo varščino v določeni višini izklicne
cene. Sodelovati ne morejo tiste fizične osebe, ki so določene v 153. členu prvega,
drugega in tretjega odstavka ZPPSL.
2. Pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov, ponujeni znesek, ponudbo pa mora podpisati odgovorna oseba. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: dokazilo o plačilu varščine potrjeno s
strani banke, fizične osebe potrdilo o državljanstvu RS, pravne osebe pa kopijo
sklepa o registraciji pravne osebe ter pooblastilo za zastopanje pravne osebe.
3 Zakoniti predkupni upravičenci po ZureP-1, ZON, ZKZ in SPZ lahko uveljavljajo
predkupno pravico v skladu z določili 149/3
člena ZPPSL ter 510. in 513. člena Obligacijskega zakonika.
4. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane samo ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisane in navedene pogoje.
5. Ponudniki plačajo varščino na transakcijski račun stečajnega dolžnika, odprt
pri banki Celje, št. 06376-0936905845, s
pripisom namena nakazila: varščina za zbiranje ponudb.
6. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, se varščina brez obresti vrne v osmih dneh od izbire najugodnejšega ponudnika.
IV. Postopek za zbiranje ponudb
1. Rok za zbiranje ponudb je osem dni
po tej objavi.
2. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
odločeno v osmih dneh od poteka roka za
zbiranje ponudb.
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Št.

3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v osmih dneh
od izbire.
4. Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe
o prodaji z najugodnejšim ponudnikom, kolikor ponudnik ne izpolnjuje vseh razpisanih
pogojev ali kakor koli drugače ne sme ali
ne more skleniti kupoprodajne pogodbe.
5. Ponudbe pod izklicno ceno se ne
upoštevajo.
6. Ponudbe brez položene varščine se
štejejo kot neveljavne.
7. Ponudbe pošljite po pošti na Okrožno
sodišče v Celju, Prešernova 22, 3000 Celje s pripisom – Stečajni postopek St
39/2003 – Ponudba za odkup – ne odpiraj.
V. Drugo
Vse informacije v zvezi s prodajo in ogledom premoženja dobijo zainteresirani ponudniki pri stečajnem upravitelju Kos Tomažu,
tel.
03/427-44-80
in
GSM
041/652-185.
Dodatne informacije o premoženju in
ogled cenilnega zapisnika je mogoče dobiti
v Insolvenčni pisarni Celje, Ulica XIV. divizije 14/III, vsak delovni dan od 8. do 12. ure,
po predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem.
Stečajni upravitelj

2003 izvolili novo predsednico, se hrani pri
Upravni enoti Celje.
3. Za identifikacijo se uporabi že določena matična številka 5984793.
4. Z dnem pravnomočnosti te odločbe
se nadomesti odločba Upravne enote Celje
št. 02801-138/94 z dne 5. 10. 1994.

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 25201-700/2003 1205 Ob-102391
Republika Slovenija, Upravna enota
Novo mesto, Oddelek za upravne notranje zadeve, izdaja po pooblastilu načelnika št. 031-8/2002 z dne 4. 9. 2002, na
podlagi 44. člena Zakona o tujcih
(ZTuj-1-UPB1, Uradni list RS, št. 108/02
– prečiščeno besedilo) in 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP,
Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in
52/02), po uradni dolžnosti, v upravni zadevi razveljavitve dovoljenja za prvo prebivanje Ramizu Hukiću, z zadnjim prebivališčem na naslovu BiH, Zenica, Odmut
15, naslednji sklep:
Ramiz Hukić, roj. 14. 12. 1966, v kraju
Vrhpolje, BiH, z zadnjim prebivališčem na
naslovu BiH, Zenica, Odmut 15, se v postopku razveljavitve dovoljenja za začasno
prebivanje, postavi začasna zastopnica Majda Struna, delavka tukajšnjega upravnega
organa, ki ga bo zastopala v tem postopku,
dokler ne nastopi stranka sama oziroma
njen pooblaščenec.
Št. 2/05-08-21102-668/2001-20 Ob-102427

Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2.

2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Xani Bajrama, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Xani
Bajramu, roj. 28. 9. 1963, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Polje cesta
XII/8, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-08-21102-202/2002-17 Ob-102558

Upravna enota Ljubljana na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2.
2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Drljaća Ivice, Drljača Dejana in Drljača Matilde, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika strankam
Drljaća Ivici, roj. 13. 8. 1969, Drljača Dejanu, roj. 17. 8. 1972, in Drljača Matildi, roj.
28. 12. 1947, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Snebersko nabrežje 37,
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
Št. 12100-0005/03-008
Ob-102380
Spermeni se naziv in pravila sindikata
Servisa za protokolarne storitve, ki se hranijo pri Upravni enoti Kranj in se po novem
glasijo: Pravila delovanja organizacije
sindikata Javnega gospodarskega zavoda, Protokolarne storitve Republike Slovenije – Sindikat JGZ, Protokolarne storitve RS, ki deluje v okviru Sindikata javnih
uslužbencev Slovenije. Sedež sindikata je v
Kranju, Predoslje 39.
Spremenjena pravila Sindikata JGZ, Protokolarne storitve RS, se z dnem izdaje te
odločbe, vpišejo v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 95.
Št. 02801-12/2003
Ob-102443
1. V evidenco statutov sindikatov, vodeno
pri Upravni enoti Celje pod zap. št. 138,
kamor je vpisan Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, SE Splošna bolnišnica Celje, se z dne 18. 9. 2003 vpiše
sprememba pooblaščene osebe sindikata.
Nova predsednica sindikata je Adela Zagoričnik.
2. Zapisnik volilne skupščine Sindikata
delavcev v zdravstveni negi Slovenije, SE
Splošna bolnišnica Celje, kjer so dne 19. 6.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-50/03-4
Ob-102508
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 17. 9. 2003
na podlagi četrtega odstavka 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99; v nadaljevanju
ZPOmK) izdal sklep o uvedbi postopka v
zadevi priglašene koncentracije družb Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Vrunčeva 2a,
Celje, Elektro Gorenjska, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,
Mirka Vadnova 3a, Kranj, Elektro Ljubljana, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 58,
Ljubljana, Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor in Elektro Primorska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva
22, Nova Gorica, ki se bo izvedla z ustanovitvijo skupne družbe Nova energija, podjetje za trženje električne energije, d.o.o. Urad
je ugotovil, da je koncentracija podrejena
določbam ZPOmK in je izkazan resen sum
glede njene skladnosti s pravili konkurence.
Urad se je za uvedbo postopka presoje morebitnih negativnih vplivov na konkurenco
odločil, ker meni, da obstaja nevarnost ustvarjanja oziroma krepitve prevladujočega položaja, kar bi lahko povzročilo izločitev ali
bistveno zmanjšanje učinkovite konkurence
na upoštevnem trgu.
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v 30 dneh od objave in da pošljejo
pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki
bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da
bi formalno zahtevali status udeleženca v
postopku. Prijava mora v skladu s 26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze,
ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po Zakonu
o telekomunikacijah
Ob-102485
V skladu s 74. členom Zakona o telekomunikacijah
(Uradni
list
RS,
št.
30-1828/01) in po predhodnem soglasju
Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo
in pošto Republike Slovenije z dne 25. 8.
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2003, družba Si.mobil telekomunikacijske
storitve, d.d., s sedežem na naslovu Šmartinska c. 134b, 1000 Ljubljana, objavlja
Splošne pogoje za uporabo mobilnih javnih
radijskih storitev družbe Si.mobil d.d., kot
sledi:
splošni pogoji
za uporabo mobilnih javnih radijskih
storitev
družbe Si.mobil telekomunikacijske
storitve, d.d., Šmartinska cesta 134b,
Ljubljana
Si.mobil telekomunikacijske storitve,
d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana (v
nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih dejavnosti opravlja
tudi mobilne javne radijske storitve (v nadaljevanju: storitve) v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije in predmetnimi
Splošnimi pogoji (v nadaljevanju: Splošni
pogoji), katerih vsebina je naslednja:
Opredelitve
1. Splošni pogoji so pogoji, pod katerimi Si.mobil opravlja storitve. Splošni pogoji
veljajo za vse uporabnike Si.mobilovih storitev, če s posebnim dogovorom med Si.mobilom in posameznim uporabnikom njegovih storitev ni dogovorjeno drugače. Za vse,
kar Splošni pogoji ne urejajo, veljajo neposredno veljavni predpisi.
2. Storitve, katere opravlja Si.mobil, so
mobilne javne radijske storitve, katerih izvajanje omogoča Si.mobilovo mobilno radijsko omrežje, in katerih izvajanje zagotavlja
Si.mobil uporabniku njegovih storitev iz naslova naročniške pogodbe.
3. Si.mobilovo mobilno radijsko omrežje
predstavljajo omrežje GSM 900 in DCS
1800 ter druga omrežja, katera uporablja in
zagotavlja oziroma bo uporabljal in zagotavljal Si.mobil v okviru opravljanja svojih dejavnosti oziroma storitev.
4. Naročnik je oseba, ki sklene s Si.mobilom naročniško pogodbo.
5. Uporabnik Si.mobilovih storitev je naročnik in vsaka druga oseba, ki ni naročnik,
vendar pa uporablja Si.mobilove storitve.
6. Naročniška pogodba je pogodba, ki
določa pravice in obveznosti naročnika kot
ene pogodbene stranke (kot uporabnika
storitev) in Si.mobila kot druge pogodbene
stranke (kot izvajalca storitev). Pojem »naročniška pogodba« obsega tako naročniško pogodbo kot tudi vse priloge, navedene v naročniški pogodbi.
7. Cenik določa cene posameznih
Si.mobilovih storitev in vse povezane stroške, katere je dolžan plačevati naročnik v
zvezi z uporabo Si.mobilovih storitev.
8. Obračunsko obdobje je časovno obdobje, v okviru katerega Si.mobil opravi posamezne storitve za uporabnika in jih za to
obdobje vrednoti in zaračunava naročniku v
skladu s cenikom. Obračunsko obdobje je
navedeno na računu, izstavljenem naročniku, in obsega časovno obdobje od štirih do
petih tednov, lahko pa tudi krajše ali daljše
časovno obdobje.
9. Razčlenjeni račun je račun za opravljene storitve in zaračunane stroške, katerega pošlje Si.mobil v plačilo naročniku, in iz
katerega so razvidni vsi obračunani elementi
v skladu s cenikom, do najvišje možne stopnje specificiranosti, katero v okviru svojih
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tehničnih možnosti lahko zagotovi Si.mobil.
Razčlenjeni račun ne obsega specifikacije
klicev na brezplačne telefonske številke in
na številke za klic v sili.
10. SIM kartica (Subscriber Identity Modul) in druge kartice s podobno funkcionalnostjo in namembnostjo so kartice z vpisano (osebno) identifikacijsko kodo naročnika, ki omogoča identifikacijo naročnika, priključitev na mobilno radijsko omrežje
Si.mobila in uporabo Si.mobilovih storitev.
11. Gostovanje (roaming) pomeni uporabo mobilnih javnih radijskih storitev in drugih storitev posameznih ponudnikov teh storitev – Si.mobilovih roaming partnerjev (s
katerimi ima Si.mobil sklenjene ustrezne pogodbe za zagotavljanje teh storitev) s strani
uporabnikov Si.mobilovih storitev.
12. Klicna številka (MSISDN) je telefonska številka, ki jo Si.mobil dodeli naročniku
v uporabo.
13. Priključitev naročnika na Si.mobilovo mobilno radijsko omrežje pomeni aktiviranje naročnikove SIM kartice v Si.mobilovem mobilnem radijskem omrežju (prvo aktiviranje ali v primeru ponovne priključitve
predhodno izklopljenega terminala, ponovno aktiviranje).
14. Terminal je prenosni telefonski aparat, katerega uporabnik uporablja v Si.mobilovem mobilnem radijskem omrežju.
15. Navodila predstavljajo Si.mobilove
napotke uporabnikom njegovih storitev glede načina in ustreznosti uporabe posameznih storitev, terminalov in ostalega v okviru
opravljanja oziroma uporabe Si.mobilovih
storitev.
16. Radijski vmesnik specificira radijsko
pot med radijsko opremo. Si.mobil v svojem omrežju uporablja vmesnike v skladu z
veljavnimi predpisi Republike Slovenije in
mednarodnimi standardi.
17. Agencija za telekomunikacije radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije (ATRP)
je neodvisna organizacija ustanovljena na
podlagi zakona z namenom, da primarno v
interesu uporabnikov zagotavlja pregledno
in nepristransko delovanje trga telekomunikacij.
Splošne pravice in obveznosti
18. Pogoje delovanja svojega mobilnega radijskega omrežja, pogoje za izvajanje
svojih storitev in vsebino svojih storitev določa Si.mobil v skladu z veljavnimi predpisi.
19. Razmerja med naročnikom in Si.mobilom določa naročniška pogodba. Si.mobil je v pogodbenem razmerju v vsebini, kot
to določa naročniška pogodba, izključno z
naročnikom.
20. Če naročnik po naročniški pogodbi
in uporabnik storitev po naročniški pogodbi
nista ena in ista oseba, naročnik odgovarja
za takšnega uporabnika kot za samega sebe, kar med ostalim pomeni, da se v razmerju do Si.mobila vedno šteje, da obveznosti iz naslova naročniške pogodbe, Splošnih pogojev in druge obveznosti izpolnjuje
oziroma ne izpolnjuje izključno naročnik.
21. Splošni pogoji, cenik, opisi storitev,
navodila in ostalo potrebno za informiranje
uporabnikov glede Si.mobilovih storitev je
za uporabnike dostopno pri Si.mobilovih
pooblaščenih prodajalcih, v Si.mobilovih
prodajnih centrih in na Si.mobilovi spletni
strani.

22. Vse opravljene storitve in povezane
stroške v posledici sklenitve oziroma v okviru izvajanja naročniške pogodbe je naročnik dolžan plačati Si.mobilu v skladu s
Si.mobilovim cenikom, veljavnim v času
opravljene storitve oziroma nastanka stroška.
23. Uporabnik sme v Si.mobilovem mobilnem radijskem omrežju uporabljati izključno tiste terminale, ki so v skladu z veljavnimi
predpisi Republike Slovenije in Si.mobilovimi navodili. Zaradi preveritve ustreznosti terminala je dolžan uporabnik posredovati
Si.mobilu vse podatke v zvezi s terminalom,
katerega uporablja.
24. Če uporabnik uporablja terminal, katerega tehnične značilnosti in funkcionalnost
niso v skladu s Splošnimi pogoji, je mogoče, da uporabniku niso dostopne vse ponujene Si.mobilove storitve.
25. Si.mobil sme v svojem mobilnem radijskem omrežju preprečiti uporabo terminalov, ki niso v skladu s Splošnimi pogoji.
26. Naročnik je dolžan vse svoje pravice v razmerju do Si.mobila uveljavljati izključno na način in v vsebini v skladu z namenom, s katerim mu je te pravice Si.mobil
zagotovil.
27. Če naročnik katerokoli svojo pravico, katero mu zagotavlja Si.mobil, ne uveljavlja na način in v vsebini v skladu z namenom, s katerim mu je to pravico Si.mobil
zagotovil, to predstavlja zlorabo te pravice
in kršitev Splošnih pogojev in je naročnik –
kršitelj Si.mobilu in tretjim odgovoren za vso
posledično škodo.
Naročniško razmerje
28. Naročniško razmerje med naročnikom in Si.mobilom nastane s podpisom
(sklenitvijo) naročniške pogodbe.
29. Naročniška pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki. Spremembe in/ali dopolnitve naročniške pogodbe so veljavne zgolj v
primeru, če so sklenjene v pisni obliki.
30. Naročnik je lahko vsaka fizična ali
pravna oseba, ki ima stalno prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji in ki izpolnjuje pogoje za sklenitev naročniške pogodbe s Si.mobilom. Naročnik je lahko tudi fizična ali pravna oseba, ki nima stalnega
prebivališča oziroma sedeža v Republiki
Sloveniji, če to dogovori s Si.mobilom s posebno pogodbo.
31. Naročnik – fizična oseba sme skleniti naročniško pogodbo s Si.mobilom:
– če je polnoletna,
– če ima stalno prebivališče v Republiki
Sloveniji,
– če Si.mobilu zagotovi vse podatke glede svoje istovetnosti in ostale podatke, na
podlagi katerih lahko Si.mobil ugotovi, da
izpolnjuje vse pogoje za sklenitev naročniške pogodbe, in če so ti predloženi podatki
točni in popolni,
– če predloži ustrezne dokumente oziroma listine na podlagi katerih je mogoča
preveritev oziroma potrditev točnosti in popolnosti vseh predloženih podatkov,
– če je plačilno sposobna in to svojo
plačilni sposobnost lahko Si.mobilu dokaže
(z denarnimi sredstvi na svojem računu; s
potrdilom o zaposlitvi in višini osebnih prejemkov; s poroštvom plačilno sposobnega
poroka za njene obveznosti; na drug način
v skladu s Si.mobilovimi zahtevami),
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– če nima s Si.mobilom sklenjeni že dve
ali več naročniških pogodb,
– če nima do Si.mobila neporavnanih
obveznosti,
– če nima in ni imela s Si.mobilom nobenih spornih razmerij.
32. Naročnik – pravna oseba sme skleniti naročniško pogodbo s Si.mobilom:
– če je vpisana v sodnem registru ali
drugem uradnem registru (evidenci) v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije
in ima sedež na področju Republike Slovenije,
– če Si.mobilu zagotovi vse podatke glede svojega statusa, zastopnikov in ostale
podatke, na podlagi katerih lahko Si.mobil
ugotovi, da izpolnjuje vse pogoje za sklenitev naročniške pogodbe, in če so ti predloženi podatki točni in popolni,
– če predloži ustrezne dokumente oziroma listine, na podlagi katerih je mogoča
preveritev oziroma potrditev točnosti in popolnosti vseh predloženih podatkov,
– če je plačilno sposobna in to svojo
plačilno sposobnost lahko Si.mobilu dokaže (z denarnimi sredstvi na svojem računu;
s poroštvom plačilno sposobnega poroka
za njene obveznosti; na drug način v skladu
s Si.mobilovimi zahtevami),
– če naročniško pogodbo v njenem imenu in za njen račun sklene zastopnik, ki je
kot njen zastopnik vpisan v sodnem registru
ali drugem uradnem registru (evidenci), v
mejah svojih pooblastil,
– če nima do Si.mobila nobenih neporavnanih obveznosti,
– če nima in ni imela s Si.mobilom nobenih spornih razmerij.
33. Si.mobil sme skleniti naročniško pogodbo tudi z osebo, ki ne izpolnjuje pogojev po Splošnih pogojih, če ta oseba po
Si.mobilovi presoji lahko ustrezno prevzame vse obveznosti do Si.mobila iz naslova
naročniške pogodbe.
34. Si.mobil ni dolžan skleniti naročniške pogodbe:
– če meni, da zainteresirana oseba ne
izpolnjuje pogojev za sklenitev naročniške
pogodbe, določenih z veljavnimi predpisi in
Splošnimi pogoji,
– če meni, da uporabnik njegovih storitev ne bo zainteresirana oseba, pač pa tretja oseba, ki ne izpolnjuje pogojev za sklenitev naročniške pogodbe, določenih z veljavnimi predpisi in Splošnimi pogoji,
– če je zoper zainteresirano pravno osebo uveden stečajni postopek, likvidacijski
postopek, postopek prisilne poravnave ali ji
grozi drug postopek, ki po splošnih poslovnih izkustvenih pravilih predstavlja poslovno
tveganje za pogodbenega partnerja takšne
pravne osebe,
– če meni, da bo zainteresirana oseba
zlorabila svoje pravice iz naslova naročniške pogodbe (npr.: da bo sebi ali drugemu
pridobila pravice, katere ji po Splošnih pogojih in/ali naročniški pogodbi in/ali veljavnih predpisih ne pripadajo; da bo SIM kartico uporabila za posredovanje telekomunikacijskega prometa in/ali za opravljanje dejavnosti, ki v naročniški pogodbi ni
dogovorjena; in/ali na drug način).
35. Naročnik je dolžan najkasneje v roku osmih dni po spremembi kateregakoli
podatka posredovanega Si.mobilu v okviru

naročniškega razmerja, s pisnim obvestilom, poslanim priporočeno po pošti na
Si.mobilov naslov, obvestiti Si.mobil o tej
spremembi. Do prejema tega obvestila se
šteje, da so obstoječi podatki, katere je naročnik že posredoval Si.mobilu v okviru naročniškega razmerja, točni in popolni, vse
posledice morebitnih neskladij pa bremenijo izključno naročnika.
36. Storitve po naročniški pogodbi bo
Si.mobil začel opravljati v roku, določenem
v naročniški pogodbi.
37. Si.mobil naročniku za čas veljavnosti
naročniške pogodbe zagotovi SIM kartico,
katero je dolžan naročnik po prenehanju
naročniške pogodbe in/ali na Si.mobilovo
zahtevo nemudoma vrniti Si.mobilu kot trajnemu lastniku SIM kartice.
38. Si.mobil naročniku za čas veljavnosti naročniške pogodbe zagotovi uporabo
dodeljene telefonske številke. Dodeljena telefonska številka je Si.mobilova trajna last.
Si.mobil sme po prenehanju naročniške pogodbe naročniku preprečiti nadaljnjo uporabo dodeljene telefonske številke oziroma
jo je dolžan naročnik na Si.mobilovo zahtevo nemudoma vrniti Si.mobilu, kot trajnemu
lastniku telefonske številke. Si.mobil sme
naročniku dodeljeno telefonsko številko tudi spremeniti.
39. V primeru uničenja, izgube ali kraje
SIM kartice je naročnik to dolžan nemudoma sporočiti Si.mobilu pisno ali na drug zanesljiv način, ki onemogoča zlorabo in zagotavlja verodostojnost sporočila, nakar si
je Si.mobil dolžan prizadevati, da v najkrajšem možnem času (i) prepreči nadaljnjo
uporabo te SIM kartice v lastnem mobilnem
radijskem omrežju (z izključitvijo naročnika
iz tega omrežja ali kakorkoli drugače) in (ii)
da o tem obvesti svoje roaming partnerje.
Izvajanje in uporaba storitev
40. Si.mobil izvaja govorne in podatkovne storitve, storitve osebnih klicev in druge
mobilne javne radijske storitve v skladu s
svojo vsakokratno ponudbo storitev.
41. Si.mobil zagotavlja uporabnikom svojih storitev takšno kvaliteto svojih storitev,
kot to določa naročniška pogodba. Si.mobil ne odgovarja uporabnikom svojih storitev za posledice slabše kvalitete svojih storitev in za posledice motenj v izvajanju svojih storitev, katerih vzrok ni namerno Si.mobilovo ravnanje.
42. Si.mobil sme prekiniti izvajanje storitev: (i) če zaradi napake, okvare, naravne
ali druge nesreče, ali iz podobnih vzrokov,
tehnično ne more izvajati storitev in (ii) če je
to potrebno zaradi vzdrževalnih del na omrežju.
43. Prekinitev izvajanja Si.mobilovih storitev sme trajati najkrajši možni čas, upoštevaje vzrok za prekinitev in Si.mobilove tehnične možnosti.
44. Si.mobil si bo prizadeval zagotavljati
tajnost vsebine govornih zvez in drugih storitev na način in v vsebini, v skladu s svojimi
tehničnimi možnostmi in v skladu z veljavnimi predpisi.
45. Si.mobil svojim uporabnikom omogoča uporabo storitev tistih svojih roaming
partnerjev, s katerimi ima sklenjene pogodbe o sodelovanju, v obsegu in pod pogoji, v
skladu s temi pogodbami o sodelovanju. Za
vsebino, kvaliteto, pogoje in skladnost (iz-
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vajanja) storitev roaming partnerjev z veljavnimi predpisi Si.mobil ne odgovarja.
46. Si.mobil svojim uporabnikom omogoča oziroma posreduje uporabo storitev
(vsebin) tistih tretjih oseb, ki svoje storitve
izvajajo v okviru storitev Si.mobila oziroma
preko storitev Si.mobila, v obsegu in pod
pogoji, kot jih določajo te tretje osebe. Za
vsebino, kvaliteto, pogoje in skladnost (izvajanja) teh storitev tretjih oseb z veljavnimi
predpisi, Si.mobil ne odgovarja.
47. Za vsebine, katere oblikujejo sami
uporabniki mobilnih javnih radijskih storitev
in jih posredujejo drugim uporabnikom preko Si.mobilovega mobilnega radijskega
omrežja ter za njih kvaliteto in skladnost z
veljavnimi predpisi Si.mobil ne odgovarja.
48. Uporabnik je dolžan uporabljati
Si.mobilove storitve v skladu z naročniško
pogodbo, Splošnimi pogoji, Si.mobilovimi
navodili in na način in v vsebini v skladu z
namenom, s katerim mu Si.mobil te storitve
zagotavlja.
Plačevanje storitev
49. Si.mobil bo naročniku v skladu z
opravljenim obračunom po posamezni naročniški pogodbi za posamezno obračunsko obdobje izstavljal račun za plačilo
opravljenih storitev, nastalih stroškov ter za
ostale obračunske elemente, vse v skladu z
veljavnim cenikom.
50. Si.mobil sme kadarkoli pozvati naročnika na plačilo nastalih obveznosti v kratkem časovnem roku (24 ur ali v drugem
kratkem časovnem roku) in naročniku do
tega plačila preprečiti ali omejiti uporabo
vseh svojih storitev (ne glede na naslov, na
podlagi katerega te storitve za naročnika
izvaja), če meni, da je to potrebno, ker ravnanje naročnika (npr.: bistveno povečanje
uporabe storitev; nedosegljivost naročnika;
neodzivanje naročnika na Si.mobilova sporočila;.) izkazuje povečano poslovno tveganje na strani naročnika za plačilo obveznosti Si.mobilu.
51. Za obračunsko obdobje, v katerem
je bila naročniška pogodba sklenjena, plača naročnik sorazmerni del naročnine (po
formuli: naročnina za obračunsko obdobje
/deljeno/ s številom dni v obračunskem obdobju /pomnoženo/ s številom dni do konca obračunskega obdobja).
52. Naročnino sme Si.mobil zaračunati
naročniku tudi za (vmesno) obdobje, v katerem naročnik eventualno ne uporablja
Si.mobilovih storitev (ne glede na razlog za
to neuporabo).
53. Storitve svojih roaming partnerjev in
drugih, katerih storitve naročniku zaračunava Si.mobil, Si.mobil obračunava in zaračunava naročnikom v rokih, v vsebini, pod pogoji in v delu na podlagi podatkov, kot jih
sam prejme od svojih roaming partnerjev in
drugih, do vključno dneva obračuna. Te storitve Si.mobil sme deloma ali v celoti zaračunavati naročniku tudi izven svojega obračunskega obdobja.
54. Razčlenjeni račun je Si.mobil dolžan zagotavljati naročniku največ za zadnje
tri koledarske mesece pred koledarskim
mesecem, v katerem prejme zahtevo naročnika za izstavitev razčlenjenega računa.
Si.mobil je dolžan naročniku zagotoviti razčlenjeni račun, če naročnik poda ustrezno
zahtevo v petnajstih dneh od prejema (ne-
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razčlenjenega) računa. V skladu s svojimi
tehničnimi možnostmi bo Si.mobil naročniku v okviru razčlenjenega računa v skladu z
zahtevo naročnika posredoval zgolj podatke, katere zahteva naročnik. Razčlenjeni račun za opravljene storitve svojega roaming
partnerja je dolžan Si.mobil zagotoviti naročniku v vsebini, pod pogoji in v delu, kot
to zagotavlja njegov roaming partner.
55. Naročnik je dolžan plačati Si.mobilov račun iz naslova naročniške pogodbe
in/ali iz drugih naslovov v skladu z vsebino
oziroma določili računa.
56. Če naročnik ne prejme računa za
opravljene storitve in povezane stroške iz
naslova naročniške pogodbe ali iz drugega
naslova v petnajstih dneh po zaključku obračunskega obdobja, je o tem dolžan prvega
naslednjega dne obvestiti Si.mobil, drugače se šteje, da je račun prejel.
57. Naročnik sme zoper vsak račun, katerega mu Si.mobil izstavi iz naslova naročniške pogodbe, vložiti ugovor. Ugovor mora
naročnik obrazložiti in ga Si.mobilu poslati
na njegov naslov pisno v roku petnajstih dni
po prejemu (spornega) računa, drugače ga
Si.mobil ni dolžan šteti za ugovor.
58. Si.mobil je dolžan o ugovoru naročnika zoper račun, katerega je naročniku izstavil iz naslova naročniške pogodbe, odločiti v petnajstih dneh po prejemu ugovora.
O ugovoru odloča Si.mobilov pristojni oddelek za reševanje ugovorov. Si.mobilova
odločitev o ugovoru mora biti obrazložena
in poslana naročniku pisno ali na drug zanesljiv način, ki onemogoča zlorabo in zagotavlja verodostojnost, na naslov naročnika kot je naveden v ugovoru.
59. Če Si.mobil ugovoru naročnika zoper račun, katerega je naročniku izstavil iz
naslova naročniške pogodbe, ne ugodi ali o
njem ne odloči v petnajstih dneh po prejemu ugovora, sme naročnik v isti zadevi vložiti pritožbo na ATRP.
60. V primeru, če naročnik vloži ugovor
zoper (sporni) račun, Si.mobil naročniku ne
bo preprečil ali omejil uporabe svojih storitev, če je naročnik pravočasno plačal znesek iz naslova tistega dela računa, ki ni sporen in del zneska iz naslova tistega dela
računa, ki je sporen, v višini enaki povprečnemu nespornemu znesku plačil za iste storitve v zadnjih treh obračunskih obdobjih
pred izdajo spornega računa.
61. Če naročnik ne plača zapadlih obveznosti, ga sme Si.mobil opomniti naj zapadle obveznosti plača v naknadnem roku,
ki je naveden v opominu. Opomin mora biti
obrazložen. Si.mobil sme naročniku poslati
opomin v obliki in na način (SMS sporočilo), ki verjetno zagotavlja, da ga bo naročnik prejel.
62. Obenem z opominom zaradi neplačanih obveznosti sme Si.mobil naročniku
do plačila vseh zapadlih obveznosti preprečiti ali omejiti uporabo neplačanih storitev –
če pa Si.mobilu tehnične možnosti tega ne
dopuščajo, pa sme Si.mobil naročniku preprečiti ali omejiti uporabo vseh svojih storitev (ne glede na naslov iz katerega te storitve za naročnika izvaja).
63. V primeru zamude s plačilom svojih
zapadlih denarnih obveznosti po Si.mobilovem izstavljenem računu je dolžan naročnik
Si.mobilu plačati tudi zamudne obresti od
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dneva zapadlosti obveznosti do dneva plačila v višini po obrestni meri za zamudne
obresti, določeni z veljavnimi predpisi.
64. Naročnik je dolžan Si.mobilu plačati
stroške vseh dejanj in opravil, katere izvede
Si.mobil v času po zapadlosti obveznosti
naročnika, zaradi neizpolnitve obveznosti
naročnika oziroma zaradi uveljavljanja svoje
pravice do plačila teh obveznosti.
65. Če naročnik nima plačanih svojih zapadlih obveznosti do Si.mobila, na Si.mobilovem računu pa ima dobroimetje iz kateregakoli naslova in/ali Si.mobil dolguje temu
naročniku karkoli iz kateregakoli naslova,
sme Si.mobil kadarkoli pobotati svoje terjatve do naročnika s terjatvami naročnika do
sebe.
Prenehanje naročniškega razmerja
66. Naročniško razmerje, nastalo med
naročnikom in Si.mobilom s sklenitvijo naročniške pogodbe, preneha:
– v posledici odstopa naročnika od naročniške pogodbe,
– v posledici Si.mobilovega odstopa od
naročniške pogodbe,
– s smrtjo naročnika – fizične osebe,
– s prenehanjem naročnika – pravne
osebe,
– sporazumno.
67. Naročnik sme kadarkoli odstopiti od
naročniške pogodbe s pisno odstopno izjavo, poslano priporočeno po pošti na Si.mobilov naslov. Ta odstop velja izključno pod
pogojem, da naročnik Si.mobilu obenem z
odstopom od naročniške pogodbe: (i) vrne
tudi SIM kartico in (ii) plača vse svoje obveznosti.
68. Naročniška pogodba v primeru odstopa naročnika od naročniške pogodbe
preneha veljati zadnji dan v obračunskem
obdobju, v katerem je naročnik vrnil Si.mobilu SIM kartico.
69. Si.mobil sme kadarkoli odstopiti od
naročniške pogodbe s sporočilom naročniku v obliki in na način (SMS sporočilo),
ki verjetno zagotavlja, da ga bo naročnik
prejel, in v posledici prenehati izvajati storitve po naročniški pogodbi in izključiti naročnika iz svojega mobilnega radijskega
omrežja:
– če je sklenil naročniško pogodbo z
osebo, s katero ni bil dolžan skleniti naročniške pogodbe,
– če na strani naročnika nastopijo dejstva in okoliščine, v posledici katerih z naročnikom ne bi bil dolžan skleniti naročniške pogodbe, če bi ta dejstva in okoliščine
na strani naročnika obstajale pred sklenitvijo naročniške pogodbe,
– če naročnik nima poravnanih vseh nastalih in zapadlih obveznosti do Si.mobila,
– če naročnik ne izpolnjuje pogojev
in/ali svojih obveznosti določenih z naročniško pogodbo in/ali s Splošnimi pogoji
in/ali veljavnimi predpisi,
– če na strani uporabnika Si.mobilovih
storitev po naročniški pogodbi, ki ni obenem tudi naročnik, nastopijo dejstva in okoliščine, v posledici katerih sme Si.mobil odstopiti od naročniške pogodbe, če bi ta dejstva in okoliščine obstajale na strani naročnika,
– če naročnik ne uporablja terminala, ki
je v skladu z veljavnimi predpisi Republike
Slovenije in Si.mobilovimi navodili.

70. Naročniška pogodba v primeru
Si.mobilovega odstopa od naročniške pogodbe preneha veljati zadnji dan v obračunskem obdobju, v katerem je Si.mobil
naročniku sporočil svoj odstop od naročniške pogodbe, če Si.mobil naročniku v svojem sporočilu o odstopu ne navede drugega dne prenehanja veljavnosti naročniške
pogodbe.
71. Naročnik je dolžan Si.mobilu plačati
vse obveznosti iz kateregakoli naslova, nastale do dneva prenehanja veljavnosti naročniške pogodbe.
72. Če v skladu z naročniško pogodbo
in/ali iz drugega naslova pripadajo naročniku katerekoli ugodnosti, pogojene z veljavnostjo oziroma trajanjem naročniške pogodbe, naročniška pogodba pa preneha veljati
pred izpolnitvijo pogojev, pod katerimi je
naročnik te ugodnosti pridobil, je dolžan naročnik Si.mobilu plačati vse razlike v cenah
in škodo, kot da ugodnosti po naročniški
pogodbi in/ali iz drugega naslova ne bi obstajale oziroma jih ne bi pridobil.
73. V primerih, v katerih sme Si.mobil
odstopiti od naročniške pogodbe, sme
Si.mobil, preden odstopi od naročniške pogodbe in zaradi poskusa sporazumne ureditve razmerij z naročnikom, zgolj začasno
prenehati izvajati storitve po naročniški pogodbi in zgolj začasno izključiti naročnika iz
svojega mobilnega radijskega omrežja, in
sicer za čas, v katerem skuša razmerja z
naročnikom urediti sporazumno.
Varovanje osebnih podatkov
74. Si.mobil v okviru svojega poslovanja
in razmerij z naročniki in uporabniki pridobiva, obdeluje in uporablja tiste podatke, katere potrebuje za izpolnjevanje svojih obveznosti in/ali za uveljavljanje svojih pravic
iz naslova naročniške pogodbe – t.j. tiste
podatke, ki omogočajo: (i) ugotovitev istovetnosti naročnika oziroma uporabnika (ime
in priimek oziroma firma; bivališče oziroma
sedež; EMŠO oziroma matična številka;
davčna številka;.), (ii) ugotovitev plačilne
sposobnosti naročnika (številka bančnega
računa; zaposlitev; višina osebnih prejemkov; podatki o poroku;.), (iii) ugotovitev vseh
drugih tovrstnih podatkov.
75. Pridobljene podatke o naročnikih in
uporabnikih Si.mobil uporablja tudi za izvajanje tržnih in poslovnih analiz, namenjenih
izboljšanju ponudbe svojih storitev.
76. Poleg podatkov, katere naročniki in
uporabniki sami posredujejo Si.mobilu, sme
Si.mobil tudi sam pridobivati podatke o naročnikih in uporabnikih, v skladu in pod pogoji, kot to določa naročniška pogodba.
77. Si.mobil sme pridobljene podatke o
naročnikih in uporabnikih posredovati tretjim in jih objavljati v skladu in pod pogoji,
kot to določa naročniška pogodba.
78. Če Si.mobil v skladu z naročniško
pogodbo sme podatke o naročnikih in uporabnikih posredovati tretjim in jih objavljati,
bo Si.mobil najmanj enkrat letno zagotovil
objavo teh podatkov v zbirni knjižni obliki ali
po elektronskih medijih.
Uveljavljanje pravic naročnikov
79. Naročnik sme zoper katerokoli
Si.mobilovo odločitev in/ali ravnanje, za
katerega meni, da predstavlja kršitev njegovih pravic iz naslova naročniške pogodbe, vložiti ugovor. Ugovor sme naročnik
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vložiti pisno na naslov Si.mobila v petnajstih dneh od dneva sporne odločitve oziroma Si.mobilovega ravnanja, drugače ga
Si.mobil ni dolžan šteti za ugovor.
80. Si.mobil je dolžan o ugovoru naročnika, v katerem naročnik trdi, da je Si.mobil
kršil njegove pravice iz naslova naročniške
pogodbe, odločiti v sedmih dneh po prejemu ugovora, če veljavni predpisi ali Splošni
pogoji v posameznih primerih ne določajo
drugače. O ugovoru odloča pristojni Si.mobilov oddelek za reševanje ugovorov. Si.mobilova odločitev o ugovoru mora biti obrazložena in poslana naročniku pisno ali na
drug zanesljiv način, ki onemogoča zlorabo
in zagotavlja verodostojnost, na naslov naročnika kot je naveden v ugovoru.
81. Če Si.mobil ugovoru naročnika, v katerem naročnik trdi, da je Si.mobil kršil njegove pravice iz naslova naročniške pogodbe, ne ugodi ali o njem ne odloči v sedmih
dneh po prejemu ugovora, če veljavni predpisi ali Splošni pogoji v posameznih primerih ne določajo drugače, sme naročnik v isti
zadevi vložiti pritožbo na ATRP.
82. V ugovoru, v katerem naročnik trdi,
da je Si.mobil kršil njegove pravice iz naslova naročniške pogodbe, sme naročnik od
Si.mobila uveljavljati tudi povračilo morebitne posledične škode, ki naj bi mu nastala
zaradi teh kršitev.
83. Si.mobil odgovarja naročniku za morebitno povzročeno posledično škodo v
skladu z veljavnimi predpisi, naročniško pogodbo in Splošnimi pogoji, če Si.mobil v
okviru izvajanja storitev po naročniški pogodbi prekrši pravice, ki jih zagotavlja naročniku po naročniški pogodbi.
84. Smiselno enake pravice, kot jih ima
naročnik v zvezi z ugovorom zoper katerokoli Si.mobilovo odločitev in/ali ravnanje,
za katerega meni, da predstavlja kršitev njegovih pravic iz naslova naročniške pogodbe, imajo tudi vse organizacije, ki neposredno v skladu z veljavnimi predpisi zastopajo
interese naročnika kot potrošnika.
85. Če uporabnik Si.mobilovih storitev
zlorabi Si.mobilove storitve tako, da z uporabo Si.mobilovih storitev nedovoljeno posega v pravice tretjih, Si.mobil tretjemu za
takšno ravnanje uporabnika ne odgovarja.
Skrb za naročnike
86. Si.mobil zagotavlja neprekinjeno delovanje (24 ur na dan, 7 dni na teden) svoje
informativne službe.
87. Si.mobilova informativna služba zagotavlja uporabnikom in tretjim vse informacije s katerimi razpolaga Si.mobil in katere
sme Si.mobil v skladu z veljavnimi predpisi
in Splošnimi pogoji posredovati uporabnikom in tretjim v zvezi s Si.mobilovimi storitvami in uporabniki njegovih storitev (seznam in vsebina storitev; telefonske številke,
katerih objavo dovolijo uporabniki, katerim
so bile telefonske številke dodeljene...).
88. Si.mobil uporabnikom zagotavlja
brezplačne klice iz svojega mobilnega radijskega omrežja na številke 112 in 113.
89. Če naročnik pisno ali na drug zanesljiv način, ki onemogoča zlorabo in zagotavlja verodostojnost sporočila, obvesti
Si.mobil, da v okviru Si.mobilovih storitev
prejema zlonamerne in/ali nadlegovalne klice in/ali (SMS) sporočila in/ali karkoli vsebinsko podobnega, bo Si.mobil v okviru

svojih tehničnih možnosti skušal odkriti klicočega oziroma izvor teh klicev in sporočil.
Po odkritju sme Si.mobil naročnika brez posebne privolitve klicočega obvestiti o identiteti klicočega in/ali onemogočiti klicočemu
prikritje svoje identitete – telefonske številke.
90. SIM kartica omogoča varovanje naročnika z identifikacijsko številko PIN (Personal Identification Number) in zaklepanje
priključka v Si.mobilovem mobilnem radijskem omrežju (npr. pri večkratnem napačnem vnosu številke PIN), odklepanje pa
omogoči številka PUK (Personal Unblocking
Key).
91. Zaradi zagotavljanja ustrezne kakovosti svojih storitev Si.mobil dovoljuje priključitev na svoje mobilno radijsko omrežje
izključno s SIM kartico, katero sam zagotovi naročniku.
92. Vzdrževanje terminalov in povezane
opreme Si.mobil uporabnikom nudi, če je
tako posebej dogovorjeno z uporabnikom.
93. Si.mobil uporabnikom priporoča:
– uporabo izključno tistih terminalov (s
pripadajočo opremo), katerih uporabnost in
tehnične značilnosti so v skladu z veljavnimi
predpisi Republike Slovenije in v skladu z
navodili proizvajalca in Si.mobila,
– naj SIM kartico in vse podatke (številko PIN, številko PUK,.), ki omogočajo uporabo terminala oziroma storitev po naročniški pogodbi, skrbno varujejo pred tretjimi
tako, da je tretjim onemogočena nepooblaščena raba oziroma zloraba terminala oziroma storitev po naročniški pogodbi,
– naj v svoje vozilo vgradijo oziroma v
svojem vozilu uporabljajo dodatno opremo,
ki omogoča prostoročno uporabo terminala
oziroma prostoročno telefoniranje,
– naj zaradi večje varnosti v primeru uporabe terminala v vozilu prekinejo vožnjo in
ustavijo vozilo na varnem mestu.
94. Delovanje terminala lahko moti druge naprave in ljudi, zaradi česar naj naročnik ne uporablja terminala na mestih, kjer bi
bile takšne motnje možne. Uporabnik naj
tudi ne uporablja terminala na mestih, kjer
je uporaba terminala prepovedana (v letalih, bolnišnicah...).
95. Preko mobilnega radijskega omrežja je mogoče posredovanje vsebin, ki niso
primerne za mladoletne uporabnike (npr.:
erotične vsebine; računalniške igre...), kar
naj uporabniki ustrezno upoštevajo.
Končne določbe
96. Splošne pogoje in/ali cene svojih
storitev in/ali ponudbo svojih storitev in/ali
vsebino svojih storitev in/ali navodila in/ali
ostalo v okviru izvajanja svojih storitev po
naročniški pogodbi, sme Si.mobil kadarkoli
spremeniti v skladu s svojo odločitvijo, veljavnimi predpisi in Splošnimi pogoji.
97. O spremembah Splošnih pogojev
in/ali cen svojih storitev in/ali ponudbe
svojih storitev in/ali vsebine svojih storitev
in/ali navodil in/ali ostalega v okviru izvajanja svojih storitev po naročniški pogodbi je
dolžan Si.mobil obvestiti naročnike na običajno zanesljiv način (z objavo v Uradnem
listu Republike Slovenije in/ali z objavo na
svojih prodajnih mestih in/ali preko radijskih objav in/ali preko televizijskih objav
in/ali z objavami preko drugih medijev
in/ali...). Spremembe Splošnih pogojev in
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cen svojih storitev je Si.mobil dolžan objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije najmanj sedem dni pred začetkom njihove veljavnosti.
98. Šteje se, da naročnik s spremembami Splošnih pogojev in/ali cen storitev
in/ali ponudbe storitev in/ali vsebine storitev in/ali navodil in/ali ostalega v okviru
izvajanja storitev Si.mobila po naročniški
pogodbi, soglaša in da te spremembe za
naročnika veljajo in ga zavezujejo, če naročnik v petnajstih dneh od dneva prve
objave katerekoli od teh sprememb ne odstopi od naročniške pogodbe s pisno odstopno izjavo, poslano priporočeno po
pošti na Si.mobilov naslov. Šteje se, da so
bile spremembe Splošnih pogojev in cen
Si.mobilovih storitev prvič objavljene na
dan izdaje Uradnega lista Republike Slovenije, v katerem so bile te spremembe
prvič objavljene. Odstop naročnika od naročniške pogodbe zaradi navedenih sprememb v okviru izvajanja Si.mobilovih storitev po naročniški pogodbi velja izključno
pod pogojem, da naročnik Si.mobilu obenem z odstopom od naročniške pogodbe:
(i) vrne tudi SIM kartico in (ii) plača vse
svoje obveznosti.
99. Z začetkom veljavnosti sprememb v
okviru izvajanja Si.mobilovih storitev po naročniški pogodbi preneha veljati predhodno
veljavno, in sicer v delu, glede katerega so
začele veljati spremembe.
100. Predmetni Splošni pogoji so začeli
veljati dne 4. oktobra 2003.
Si.mobil, telekomunikacijske
storitve, d.d.

Objave
gospodarskih družb
Ob-102498
Skladno s prvim odstavkom 533f člena
Zakona o gospodarskih družbah družba
WEB – podjetje za internet storitve in poslovno svetovanje d.o.o., Kotnikova 36,
Ljubljana obvešča, da je bil dne 19. 9. 2003
na Okrožno sodišče v Ljubljani predložen
delitveni načrt družbe.
Ker družba nima drugih družbenikov in
zaposlenih se s tem sporočilom obvešča
vse upnike, da jim je na sedežu družbe
omogočen vpogled v listine iz drugega odstavka 533.f člena Zakona o gospodarskih
družbah, ki so bile predložene na skupščini
družbe dne 10. 9. 2003.
WEB d.o.o.
direktor in edini družbenik
Žiga Gregorič
Ob-102509
Dne 23. 9. 2003 so vodstva družb
1. Ehol, ekološko svetovanje, gospodarjenje z odpadnimi snovmi in inženiring d.o.o.,
Ljubljana, Celovška cesta 56, kot prenosne
družbe ter Povše, proizvodnja in trgovina
d.o.o., Ljubljana, Rocenska cesta 27e, Portofin d.o.o., storitve in svetovanje, Kočevarjeva ulica 2, Novo mesto in Emploidium,
družba za upravljanje, d.o.o., Ljubljana, Uli-
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ca Malči Beličeve 69, kot prevzemnih družb
podpisala Pogodbo o delitvi in prevzemu,
po kateri se v skladu s 533.o členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD) prenosna družba razdeli in preneha, njeno premoženje (pravice in obveznosti) pa prevzamejo prevzemne družbe v skladu z navedeno pogodbo. Družbeniki ne prejmejo
nobenih izplačil.
Družbeniki smo seznanjeni z delitvijo s
prevzemom ter s pravicami, ki nam jih ZGD
daje v zvezi z delitvijo, in smo prejeli vse
dokumente, ki jih imamo pravico prejeti po
zakonu.
Upniki imajo pravice, ki jim jih zagotavlja
533.o člen ZGD, predvsem v zvezi s 350.
členom ZGD. Upniki imajo pravico zahtevati
prepis Pogodbe o delitvi in prevzemu.
Družbe nimajo zaposlenih, zato se jih o
delitvi s prevzemom ne obvešča.
Družbe: Ehol d.o.o., Povše d.o.o.,
Portofin d.o.o., Emploidium d.o.o.
Družbeniki: Jordan Kocjančič,
Janez Bajuk, Peter Štrbenk
Ob-102690
Gradis, Gradbeno podjetje Ljubljana,
d.d., Ulica Gradnikove brigade 11, Ljubljana, skladno s pravili Ljubljanske borze,
66. členom Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99), Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Uradni list RS,
št. 6/00 in 117/02) in določili Statuta
družbe objavlja
Nadzorni svet Gradis, Gradbeno podjetje
Ljubljana, d.d. je na svoji 12. seji, dne 16. 9.
2003 obravnaval rezultate poslovanja družbe v obdobju 1. 1. do 30. 6. 2003. Rezultati so v okviru rezultatov, predvidenih v Planu poslovanja za leto 2003 za prvo polletje.
Na isti seji je nadzorni svet obravnaval tudi
informacijo o stanju nepremičnin družbe.
Gradis, GP Ljubljana, d.d.
uprava družbe
Št. 00-1/1-7/03
Ob-102586
Skupščina Slovenskih cestnih podjetij,
d.o.o., Ljubljana, je s pisnim glasovanjem
dne 17. 9. 2003 in 19. 9. 2003 z večino
glasov vseh družbenikov sprejela sklep:
Skupščina Slovenskih cestnih podjetij,
d.o.o., Ljubljana, kot podpisnik Kolektivne
pogodbe za cestno gospodarstvo in aneksa ter Tarifne priloge (Ur. l. RS, št. 21/98 in
108/01) na strani delodajalcev skladno s
predhodno sprejeto napovedjo odpovedi,
odpoveduje navedeno Kolektivno pogodbo za cestno gospodarstvo, aneks in tarifno prilogo. Kolektivna pogodba za cestno
gospodarstvo, aneks in tarifna priloga na
podlagi te odpovedi prenehajo veljati z
dnem 31. 12. 2003.
Ta sklep se vroči vsem podpisnikom Kolektivne pogodbe za cestno gospodarstvo
in reprezentativnim sindikatom delavcev, ki
so v delovnem razmerju v podjetjih, za katere se uporablja Kolektivna pogodba za
cestno gospodarstvo ter registru kolektivnih pogodb pri Ministrstvu za delo, družino
in socialne zadeve.
Skupščina Slovenskih cestnih
podjetij, d.o.o., Ljubljana
predsednik
Alojz Kramljak, univ. dipl. prav.
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Sklici skupščin
Ob-102448
Na podlagi 9.2. točke Statuta delniške
družbe Vesna Trgovsko podjetje d.d. Ljutomer, Glavni trg 5a, uprava družbe sklicuje
7. skupščino delniške družbe
Vesna Trgovsko podjetje d.d. Ljutomer
Glavni trg 5a,
v torek, 4. 11. 2003, ob 12. uri, na sedežu družbe Glavni trg 5a Ljutomer.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Ignac Horvat, za preštevalki glasov Jagec Ireno in Marič Lidijo.
Seji prisostvuje vabljeni notar Šömen
Franc.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe in revizijskim poročilom, ki ga je
sprejel NS družbe in se nanaša na preveritev letnega poročila družbe za leto 2002.
4. A) Odločanje o pokrivanju izgube družbe za leto 2002.
B) Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta
A) Izguba za leto 2002 v višini
21,893.314,69 SIT se pokrije v breme kapitalskih rezerv.
B) Podeli se razrešnica upravi – direktorju družbe in celotnemu nadzornemu svetu za poslovanje iz leta 2002.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto
2003 imenuje Družba za revizijo in svetovanje Audit d.o.o. Murska Sobota.
Gradivo za skupščino, ki vsebuje letno
poročilo uprave za poslovno leto 2002, poročilo nadzornega sveta in mnenje revizorja
bo na vpogled vsak delovnik v tajništvu družbe med 10. in 12. uro.
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki se bodo na skupščino
pravočasno prijavili in bodo vpisani v delniško knjigo 3 dni pred zasedanjem.
Pravico do udeležbe na skupščini in pravico do glasovanja na skupščini imajo samo
delničarji in njihovi pooblaščenci, ki upravi
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.
Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi po svojih pooblaščencih, ki se morajo
izkazati s pisnim pooblastilom, ki mora biti
deponirano na sedežu družbe tri dni pred
začetkom skupščine.
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine s priporočeno pošto
pošljejo upravi utemeljene nasprotne predloge k točkam dnevnega reda.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje uro kasneje istega dne in v istih prostorih. Skup-

ščina bo v tem primeru odločala, ne glede
na višino zastopanega kapitala.
TP Vesna d.d.
uprava
Paal Katarina
Ob-102450
Na podlagi 79. člena Statuta družbe Vesna Holding družba pooblaščenka d.d. Ljutomer, uprava sklicuje
5. sejo skupščine
delniške družbe Vesna Holding Družba
pooblaščenka d.d. Ljutomer,
Glavni trg 5a,
v ponedeljek, 3. 11. 2003, ob 12. uri,
na sedežu družbe Glavni trg 5a, Ljutomer.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog skelpa: za predsednika skupščine se izvoli Marinič Anton, za preštevalki
glasov Jagec Irena in Marič Lidija.
Seji prisostvuje vabljeni notar Šömen
Franc.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe in revizijskim poročilom, ki ga je
sprejel NS družbe, ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe za leto 2002.
4. A) Odločanje o uporabi bilančnega
dobička družbe za leto 2002.
B) Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
A) Sprejme se naslednja uporaba bilančnega dobička za leto 2002. Bilančni dobiček za leto 2002 v znesku 3,350.738,34
SIT se prenese v naslednje leto kot nerazporejeni dobiček.
B) Podeli se razrešnica upravi – direktorju družbe in celotnemu nadzornemu svetu za poslovanje iz leta 2002.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto
2003 imenuje Družba za revizijo in svetovanje Audit d.o.o. iz Murske Sobote.
Gradivo za skupščino, ki vsebuje letno
poročilo uprave za poslovno leto 2002, poročilo nadzornega sveta in mnenje revizorja
bo na vpogled vsak delavnik v tajništvu družbe med 10. in 12. uro.
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki se bodo na skupščino
pravočasno prijavili in bodo vpisani v delniško knjigo 3 dni pred zasedanjem.
Pravico do udeležbe na skupščini in pravico do glasovanja na skupščini imajo samo
delničarji in njihovi pooblaščenci, ki upravi
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.
Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi po svojih pooblaščencih, ki se morajo
izkazati s pisnim pooblastilom, ki mora biti
deponirano na sedežu družbe tri dni pred
začetkom skupščine.
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine s priporočeno pošto
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pošljejo upravi utemeljene nasprotne predloge k točkam dnevnega reda.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje uro kasneje istega dne in v istih prostorih. Skupščina bo v tem primeru odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Vesna Holding Družba
pooblaščenka
uprava: Paal Katarina
Ob-102514
Uprava družbe Kroj, Izdelovanje tekstilnih izdelkov d.d., Ljubljana, s sedežem v
Ljubljani, Tržaška cesta 118, sklicuje na
podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe
9. redno skupščino delničarjev
družbe Kroj, Izdelovanje tekstilnih
izdelkov d.d., Ljubljana,
ki bo v torek, 4. 11. 2003 ob 15. uri v
pisarni notarja Jožeta Dernovška na Trgu
prekomorskih brigad 2 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
a) za predsednika te skupščine se izvoli
Bogdan Pušnik,
b) za preštevalki glasov se izvolita Darinka Ostanek in Darja Pleše,
c) seji prisostvuje vabljeni notar Jože
Dernovšek iz Ljubljane.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za leto 2002, z mnenjem revizorja, s pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa po predlogu uprave in
nadzornega sveta:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2002, z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
b) Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe za poslovno leto
2002.
3. Pokrivanje prenesene izgube iz prejšnjih let.
Predlog sklepa po predlogu uprave in
nadzornega sveta:
a) Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let
v znesku 24,214.260,74 SIT se nameni za
pokrivanje prenesene izgube iz prejšnjih let.
b) Za pokrivanje preostale prenesene izgube iz prejšnjih let v znesku
48,339.350,85 SIT se namenijo zakonske
rezerve.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa po predlogu nadzornega
sveta za revidiranje letnih računovodskih
izkazov družbe za poslovno leto 2003 skupščina imenuje revizijsko družbo Contura
d.o.o., Ljubljana.
Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Delničarjem je gradivo na vpogled na
sedežu družbe od objave dalje, vse delovne dni od 8. do 11. ure.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji in njihovi zastopniki oziroma pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo

skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe in so vpisani v KDD po stanju na
dan 24. 10. 2003.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane skupščine, skupščina ponovno sestane
v istem prostoru, z istim dnevnim redom in
glasuje glede na število prisotnih delnic.
Kroj d.d, Ljubljana
uprava družbe
Ob-102515
Na podlagi 21. člena statuta delniške
družbe Belinka KTM, d.d., Ob železnici
14, Ljubljana uprava sklicuje
skupščino delničarjev,
ki bo v sredo, dne 29. 10. 2003 ob 14.
uri na sedežu Belinke Holding d.d., Zasavska cesta 95, Ljubljana z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Za predsednika skupščine se izvoli Jože
Valetič.
Skupščini prisostvuje notarka Dušica
Berden.
2. Sprejem sklepa o statusni spremembi družbe.
Predlog sklepa:
1. Družba se preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo Belinka, Kemična tovarna Moste, d.o.o. in značilnostmi,
razvidnimi iz akta o ustanovitvi, ki je sestavni del tega sklepa.
2. Poslovni delež edinega družbenika
(sedanjega lastnika vseh delnic družbe) Belinke Holding d.d., Ljubljana, ki ga ta pridobi z vpisom preoblikovanja v sodni register,
se določi v znesku 690,750.000 SIT.
Pravica udeležbe in glasovanja na skupščini izhaja iz stanja lastništva v delniški knjigi družbe pri KDD na dan 22. 10. 2003.
Belinka KTM, d.d.
uprava
Mihael Kušar
Ob-102548
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in v skladu z 41. členom
Statuta Talum, d.d., Kidričevo, uprava družbe sklicuje
9. zasedanje skupščine
Talum, d.d., Kidričevo,
ki bo dne 5. 11. 2003 na sedežu družbe
v Kidričevem, Tovarniška cesta 10, s pričetkom ob 12. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda zasedanja.
Predlog sklepa: izvolijo se:
– Marjeta Marcon za predsednico skupščine,
– Rado Faleskini za namestnika predsednice skupščine,
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– Jasna Kalšek in Milan Cerar za preštevalca glasov.
Zapisnik zasedanja skupščine potrdi notar Andrej Šoemen iz Ptuja, ki je prisoten na
zasedanju skupščine.
Potrdi se objavljeni dnevni red zasedanja skupščine.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.
Predlog sklepa: v skladu z 286. členom
Zakona o gospodarskih družbah, nadzorni
svet predlaga skupščini družbe, da za revizorja letnega in poslovnega poročila družbe
Talum, d.d., Kidričevo za poslovno leto
2003,
imenuje
revizijsko
družbo
PricewaterhouseCoopers d.d. iz Ljubljane,
Parmova 53.
Gradivo, o katerem bo sklepala skupščina, je na vpogled delničarjem na sedežu
družbe vsak delovni dan od 11. do 12. ure.
Pogoj za udeležbo in odločanje na skupščini družbe je, da delničarji svojo udeležbo prijavijo v pisni obliki najpozneje tri dni
pred zasedanjem skupščine.
Skupščina je sklepčna in lahko veljavno
odloča, če je na skupščini zastopanega 15%
kapitala. Če skupščina ob napovedani uri
ne bo sklepčna, se počaka 1/4 ure po prvotno določenem času. Po poteku tega časa je skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Talum, d.d., Kidričevo
uprava
Ob-102688
Na podlagi 36. člena statuta družbe Varnost Novo mesto d.d., uprava sklicuje
7. skupščino
delniške družbe Varnost Posavje d.d.
Cesta krških žrtev 135/c, Krško,
ki bo dne 30. 10. 2003 ob 13. uri, v
prostorih družbe v Krškem, Cesta krških
žrtev 135/c.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsedujočega
skupščine se izvoli odvetnik Adam Molan,
za preštevalca glasov Mateja Abram in Dejan Držanič, za notarja se povabi Borisa Pavlina.
2. Sprejem letnega poročila za leto
2003.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme letno poročilo za leto 2002, vključno z bilanco stanja, izkazom uspeha in poslovnim poročilom.
3. Sprememba pravnoorganizacijske
oblike družbe in spremembe firme družbe.
Predlog sklepa: Varnost Posavje d.d. se
preoblikuje v G7 Posavje d.o.o. ter se pooblasti upravo družbe, da izvede vsa opravila
v zvezi z vpisom preoblikovanja in spremembe firme v registre in javne knjige.
4. Sprejem čistopisa družbene pogodbe.
Predlog sklepa: sprejme se čistopis družbene pogodbe družbe G7-Posavje d.o.o.
ter se pooblasti predsednika skupščine za
podpis družbene pogodbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem bo na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe vsak delavnik od 9. do
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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 eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji, oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Varnost Posavje d.d. Krško
v.d. direktorja
Jože Mihelin

Nasprotni predlogi
Ob-102670
Uprava delniške družbe ŽITO GORENJKA d.d. v skladu z 288. členom zakona
o gospodarskih družbah objavlja
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b) Za mandatno obdobje 4 let po izvolitvi se izvolijo novi člani nadzornega sveta – predstavniki delničarjev, in sicer:
1. Marko Rems,
2. Božidar Linhart ,
3. Simon Lesar,
4. Bojan Stefančič.
Utemeljitev nasprotnega predloga:
Predlagatelj svoj gornji nasprotni predlog k točki 3. objavljenega dnevnega reda
utemeljuje z zamenjavo uprave družbe ŽITO
d.d. po tem, ko je bil sklic skupščine družbe ŽITO GORENJKA d.d. že objavljen v
Uradnem listu RS.
Mnenje nadzornega sveta:
Nadzorni svet posreduje podan nasprotni predlog v odločanje delničarjem na skupščini.
Nadalje je bil s strani delničarja Janeza
Ahačiča podan nasprotni predlog k objavljenemu dnevnemu redu VII. seje skupščine
s katerim delničar predlaga, da se točka 4.
dnevnega reda – Obravnava in soglasje
skupščine k sklepu o prenosu pekarske dejavnosti v hčerinsko družbo in odprodaja te
družbe umakne iz dnevnega reda.
Utemeljitev nasprotnega predloga:
V skladu z določili tretjega odstavka
288. člena ZGD se utemeljitev ne objavlja
in bo delničarjem posredovana na zasedanju skupščine. Nasprotni predlog z obrazložitvijo je na vpogled v informativni pisarni
družbe v času, ki je določen v sklicu skupščine.
Mnenje uprave in nadzornega sveta:
Uprava in nadzorni svet ne nasprotujeta
podanemu nasprotnemu predlogu s tem,
da dokončno odločitev o umiku te točke in
spremembi dnevnega reda sprejmejo delničarji na skupščini.
ŽITO GORENJKA d.d.
Predsednik uprave
Roberto Kocman

nasprotne predloge sklepov
k dnevnemu redu VII. seje skupščine
delniške družbe ŽITO GORENJKA d.d., ki
je sklicana za petek, 17. oktobra 2003 ob
10. uri v prostorih družbe, Rožna dolina 8,
4248 Lesce, ki so jih posredovali delničarji
v skladu z določili 288. člena ZGD k točki
3. in 4. objavljenega dnevnega reda VII.
skupščine v Uradnem listu RS, št. 89/03.
Nasprotni predlog k točki 3. dnevnega
reda – Imenovanje namestnikov članov nadzornega sveta je posredoval delničar ŽITO
Prehrambena industrija d.d., Šmartinska cesta 154, Ljubljana, v skladu z določbami
zakona o gospodarskih družbah in glasi:
1. Objavljena 3. točka dnevnega reda se
spremeni oziroma nadomesti z novo točko
3. dnevnega reda skupščine: odpoklic članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev ter izvolitev novih članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev.
2. Vezano na podani nasprotni predlog
delničarja ŽITO d.d. skupščini družbe ŽITO
GORENJKA d.d. predlaga, da sprejme naslednja sklepa:
a) Odpokličejo se člani nadzornega
sveta družbe ŽITO GORENJKA d.d., predstavniki delničarjev. Mandat sedanjim članom nadzornega sveta – predstavnikom delničarjev preneha z dnem sprejema tega
sklepa.

Izvršbe in
zavarovanja
Z 183/2002
IZ-7489
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. Z 183/2002 z dne 5. 4.
2002, je bilo enosobno stanovanje št. 2, v
I. nadstropju stanovanjskega bloka v Kranju, Ulica Janka Puclja 7, v skupni izmeri
37,70 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter funkcionalnem zemljišču stanovanjskega objekta, ki se nahaja na parc. št.
204/1, vl. št. 751, k.o. Klanec, ki še ni
vpisano v zemljiški knjigi in sta ga dolžnika
in zastavitelja, 1. Tadeja Leskovec, Trg Rivoli 4, Kranj in 2. Uroš Beton, Ulica Janka
Puclja 7, Kranj, vsak do 1/2, pridobila po
prodajni pogodbi z dne 3. 12. 2001, sklenjeno med njima kot kupcema in prodajalko Marijo Sekne iz Kranja, Ulica Janka
Puclja 7, na naroku dne 5. 4. 2002 zarubljeno za zavarovanje denarne terjatve po
pogodbi o dolgoročnem posojilu št.
5087/02 z dne 26. 3. 2002, v višini
22.000 EUR s pripadki, v korist upnika

BKS-leasing, d.o.o., Komenskega 12,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 5. 4. 2002
Z 249/2002
IZ-10466
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. Z 249/2002 z dne 27. 5.
2002, je bila garsonjera št. 30, v izmeri
25,60 m2, v IV. nadstropju stanovanjskega
objekta na naslovu Gogalova ulica 8, Kranj,
kateri pripada tudi klet ter pravica souporabe skupnih delov, naprav in skupnih prostorov stavbe ter funkcionalnega zemljišča stanovanjskega bloka, stoječega na parc. št.
176/2, vpisani v vl. št. 26, k.o. Huje, ki še
ni vpisana v zemljiški knjigi in jo je zastavna
dolžnica Liljana Semprimožnik, roj. 14. 12.
1963, Homec III/2, Radomlje, pridobila na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 28. 7.
1997, ki jo je sklenila s prodajalcema Sašom Stanojevim Sebenje 99, Križe in Boštjanom Stanojevim, Vrečkova 5, Kranj, na
naroku dne 20. 6. 2002, zarubljeno za zavarovanje denarne terjatve po pogodbi o
dolgoročnem posojilu št. 5096/02 z dne
24. 4. 2002, v višini 27.000 EUR s pripadki, v korist upnice BKS-leasing, družba za
leasing, financiranje in trgovino, d.o.o., Komenskega 12, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 20. 6. 2002
Z 266/2002
IZ-18943
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. Z 266/2002 z dne 6. 9.
2002, je
– bil poslovni prostor, restavracija Mona
Lisa v izmeri 102,59 m2, ki leži v pritličju
poslovno stanovanjskega objekta BT 26, z
naslovom Cesta Jake Platiše 17, Kranj,
parc. št. 349/1 in 350/1, k.o. Primskovo,
last Milomirja Mikića, Jaka Platiše 17, Kranj,
po kupni pogodbi z dne 14. 11. 2001, sklenjeno med njim kot kupcem in Bredo Pogačar, Dežmanova ulica 18, Kranj, kot prodajalcem;
– bilo enosobno stanovanje v I. nadstropju stanovanjske hiše, Planina 29, Kranj, v
skupni izmeri 38,10 m2, ki stoji na parc. št.
197/11, k.o. Huje, s pripadajočim solastninskim deležem na skupnih prostorih, delih
objekta in napravah, ki služijo hiši kot celoti
in na funkcionalnem zemljišču stanovanjske
hiše, last Tomislava Mikića, Ješetova ulica
10, Kranj, po prodajni pogodbi z dne 6. 12.
2000 in dodatka k njej z dne 9. 11. 2001,
sklenjeno med njim kot kupcem in Ireno
Pavc, Likozarjeva ulica 26, Kranj, kot prodajalcem,
na naroku dne 4. 10. 2002 zarubljeno
za zavarovanje denarne terjatve po kreditni
pogodbi št. 1691/0000807-00 z dne
16. 11. 2001, v višini 1,785.000 ATS s pripadki, v korist upnice Kärntner Sparkasse
AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 4. 10. 2002
II R 107/99
IZ-408634
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. II R 107/99 z dne 9. 6.
1999, je bilo dvosobno stanovanje z dvema
kabinetoma št. 21, v pritličju stanovanjske-
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ga objekta na naslovu Župančičeva 14,
Kranj, v izmeri 86,30 m2, ki stoji na zemljišču parc. št. 157/1, k.o. Huje in še ni vpisano v zemljiški knjigi, dolžnik Polymat,
d.o.o., Trboje 140, Kranj, in zastavna dolžnica Vida Čermelj, Trboje 140, Kranj, pa
sta ga pridobila na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene z Marijo Danico Šipec, Arharjeva cesta 25, Ljubljana, dne 6. 4. 1999
zarubljeno za zavarovanje denarne terjatve
po pogodbi o dolgoročnem kreditu za nakup in opremo poslovnih prostorov, št.
482/83 z dne 21. 4. 1999, v višini
7,000.000 SIT, v korist upnice SKB banke,
d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 16. 9. 1999
In 2002/00573
IZ-10176
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 8. 8. 2002, opr. št. In 2002/00573,
je bil dne 21. 5. 2002 opravljen rubež stanovanja št. 56 s shrambo, v skupni izmeri
57,15 m2, na naslovu Tugomerjeva 12 v
Ljubljani.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 8. 2003
Z 2001/00104
IZ-10183
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00104, ki ga je dne 2. 9. 2003 izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na 1/2 stanovanja št. 11, III. nadstropje, na naslovu Fabianijeva 11, Ljubljana, ki sestoji iz predprostora, kuhinje, sobe, kabienta, dnevne sobe in kopalnice, v
izmeri 67,85 m2 ter kleti v izmeri 1,63 m2,
ki je last zastavitelja do 1/2, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 31. 12. 1998,
sklenjene s prodajalcem Černač Alešem,
Fabianijeva 11, Ljubljana ter Mavec Mirjam
in Mavec Jankom kot kupcema ter dogovora med kupcema, sklenjenega v obliki notarskega zapisa pri notarki Meti Zupančič,
št. SV 450/00 z dne 20. 12. 2000, zastavna pravica v korist upnika Sanolabor d.d.,
Leskoškova 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 16,488.063,28 SIT s
pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 6. 2003
Z 2002/00036
IZ-10186
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2002/00036 z dne 4. 9. 2003,
je bilo dvosobno stanovanje št. 8, v skupni
izmeri 70,90 m2, v mansardi stanovanjske
hiše na Prešernovi 7, Ljubljana, stoječe na
parc. št. 99, k.o. Gradišče predmestje I, ki
je last zastavitelja na podlagi kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja, sklenjene
dne 27. 1. 1992 s prodajalko Občino Ljubljana Center, z dnem 4. 9. 2003 zarubljeno
v korist upnice Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, za zavarovanje denarne terjatve v višini 40.900 EUR
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije za EUR na dan izplačila
kredita s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 9. 2003
IZ-102672
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz

Maribora, opr. št. SV 964/03 z dne 16. 9.
2003, je nepremičnina, trisobno stanovanje št. 4, v skupni izmeri 69,65 m2, ki se
nahaja v pritličju večstanovanjske hiše v Lovrencu na Pohorju, Vozniška pot 9, ki je do
celote last Irene Rek, stan. Vozniška pot
9/b, Lovrenc na Pohorju, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 32-11/93 z dne
30. 11. 1993 in pravnomočnega sklepa o
dedovanju Okrajnega sodišča v Mariboru,
opr. št. I D 417/96-4 z dne 9. 1. 1997,
zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank
Voitsberg, reg. družba z omejenim jamstvom, Republika Avstrija, za zavarovanje
denarne terjatve do dolžnikov Irene Rek,
stan. Vozniška pot 9/b, Lovrenc na Pohorju, Albina Brgleza, stan. Vozniška pot 9,
Lovrenc na Pohorju in Branke Brglez, stan.
Vozniška pot 9/b, Lovrenc na Pohorju, v
višini 11.000 EUR s pripadki.
IZ-102673
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marguč Franca iz
Slovenskih Konjic, opr. št. SV 469/2003 z
dne 16. 9. 2003, je bilo dvoinpolsobno stanovanje v stanovanjskem bloku PB-1 na Kajuhovi cesti v Slovenskih Konjicah, na parc.
št. 918/3, k.o. Slovenske Konjice, v II. nadstropju št. 14 lamela B, v izmeri 57,47 m2, z
balkonom v izmeri 4,56 m2 in kletno shrambo v izmeri 3,98 m2, katerega lastnika sta
na podlagi prodajne pogodbe št. 2/2003 z
dne 18. 4. 2003, sklenjene s prodajalcem
Kongrad d.d., Tovarniška ul. 3, Slovenske
Konjice, zastavljeno v korist upnice Banke
Celje d.d., Vodnikova 2, Celje, za zavarovanje denarne terjatve, in sicer pod točko Prvič A. sporazuma o ustanovitvi zastavne pravice na nepremičninah po 250. členu Zakona o izvršbi in zavarovanju z dne 16. 9.
2003, v znesku 3,376.835 SIT s pripadki
ter pod točko Prvič B. citiranega sporazuma v znesku 3,376.835 SIT s pripadki.
IZ-102674
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1148/2003 z dne
18. 9. 2003, je bila nepremičnina, stanovanje št. 21 v skupni izmeri 59,84 m2, ki se
nahaja v VII. nadstropju stanovanjskega objekta v Mariboru, Koroška cesta 073, stoječem na parc. št. 1952, pripisani pri zemljiškoknjižnem vložku štev. 1409, katastrska
občina Koroška vrata, last dolžnika Čeh Mihe, stanujočega Zrinjskega ul. 020, Maribor, na podlagi prodajne pogodbe z dne
3. 9. 2003, sklenjene z Blažič Bogdanom,
stanujočim Koroška c. 073, Maribor, kot
prodajalcem, zastavljeno v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 8,000.000 SIT s pripadki.
IZ-102675
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik, opr. št. 1219/03 z dne 17. 9. 2003,
sta bili zastavljeni naslednji nepremičnini:
dvosobno stanovanje številka 10/10 v izmeri 57,32 m2, v X. nadstropju, v stopnišču II.
stanovanjskega objekta B-2, ki stoji na parceli številka 951/2, k.o. Dravlje, last Kogej
Lidije, na podlagi kupne pogodbe št.
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77-6006 z dne 1. 12. 1977, sklenjene med
prodajalcem GIPOSS SOZD, Združeno
gradbeno podjetje, Ljubljana in Kogej Lidijo
ter štirisobno stanovanje z oznako S4, v
izmeri 89,33 m2, pokritim balkonom v izmeri 18,6 m2, shrambo št. S4 v kleti v izmeri
5,47 m2, parkirnim garažnim mestom PM 4
v izmeri 15 m2, ki se nahaja v pritličju severnega dvojčka na naslovu Ljubljana, Mladinska ulica v Podutiku v Ljubljani, stoječem
na parc. št. 844/4 in 844/5, k.o. Glince,
last dolžnic in zastaviteljic, vsake do 1/2,
na podlagi pogodbe o prodaji in nakupu
stanovanja S4 v severnem dvojčku stanovanjskih vil v Podutiku – Ljubljana, sklenjeni
dne 5. 11. 2002, s prodajalcem GANAMM
d.o.o., Cesta na Brdo 49, Ljubljana, in sicer vse v korist upnice Zveze bank, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Bank
und Revisionsverband, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, s sedežem Pavlitschgasse 5-7, A-9010 Klagenfurt, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 80.000 EUR s pripadki.
IZ-102676
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 815/03 z dne 18. 9.
2003, je bilo zastavljeno dvosobno stanovanje št. 8/11 v izmeri 59,15 m2, v 8. nadstropju stanovanjskega bloka na Brilejevi ulici 3, Ljubljana, ki je last zastaviteljice Antonije Klavs, Brilejeva ulica 1, Ljubljana, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 25. 7.
2003, sklenjene s prodajalcema Prijatelj
Bojanom in Mojco, oba Cesta Krimskega
odreda 12, Verd. Stanovanje je zastavljeno
v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
14,500.000 SIT s pripadki.
IZ-102677
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Škofje Loke, opr. št. SV 524/2003 z dne
18. 9. 2003, je bilo stanovanje št. 44, ki se
nahaja v šestem nadstropju v stanovanjski
hiši na naslovu Clevelandska 45, Ljubljana,
stoječi na parc. št. 1546, vpisani v z.k. vl.št.
275, k.o. Nove Jarše, v skupni izmeri
29,69 m2, ki obsega sobo v izmeri
18,03 m2, kuhinjo v izmeri 2,67 m2, kopalnico v izmeri 3,07 m2, predsobo v izmeri
2,04 m2, ložo v izmeri 1,89 m2 in klet v
izmeri 1,99 m2, s pravico do idealnega solastninskega deleža na skupnih prostorih,
delih, objektih in napravah in pravico uporabe na funkcionalnem zemljišču, last dolžnice in zastaviteljice Marjance Vergilas, na
podlagi kupoprodajne pogodbe št.
918/2/92, sklenjene dne 28. 2. 1992 s
prodajalko Občino Ljubljana-Bežigrad, Linhartova 13, Ljubljana, zastavljeno v korist
upnice Raiffeisenbank Eberndorf, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Bahnstrasse 22, Dobrla vas, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 7.500 EUR s
pripadki.
IZ-102678
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Škofje Loke, opr. št. SV 525/2003 z dne
18. 9. 2003, je bilo dvoinpolsobno stano-
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vanje v izmeri 61,91 m2, ki se nahaja v
enajstem nadstropju stanovanjske zgradbe
B-13 na naslovu Jakšičeva ulica 002 v Ljubljani, vpisani v vl. št. 741/1, k.o. Kapucinsko predmestje, s trajno pravico uporabe
skupnih delov zgradbe, ki služijo zgradbi
kot celoti ter prodanemu stanovanju ter s
pravico trajne uporabe parcele na kateri stoji
zgradba, last zastavitelja Antona Seliškarja,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
6. 3. 1970, sklenjene s prodajalko Stanovanjsko zadrugo RTV Ljubljana, Tavčarjeva
17, in ena soba v izmeri 12,27 m2, ki se
nahaja v isti stanovanjski zgradbi, nadstropju in naslovu, last zastaviteljev Antona Seliškarja in Marijane Seliškar, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 16. 11.
1977, s prodajalcem Bogataj Antonom, Jakšičeva ulica 002, Ljubljana, zastavljeno v
korist upnice Raiffeisenbank Eberndorf, registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
Bahnstrasse 22, Dobrla vas, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 100.000
EUR s pripadki.
IZ-102679
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 444/03 z dne 18. 9.
2003, sta bili 1) stanovanje št. 32, v 3.
nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Cesta maršala Tita 96, Jesenice, ki stoji na
parc. št. 182/5, k.o. Jesenice, v skupni
izmeri 42,06 m2, last zastaviteljev Elvire
Garibović in Ermina Garibovića – za vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 4. 9. 2003, sklenjene z Vando
Urbas ter 2) stanovanje št. 79, v 12. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Cesta
Cirila Tavčarja 3 B, Jesenice, ki stoji na
parc. št. 533/45, k.o. Jesenice, v skupni
izmeri 54,92 m2, last zastaviteljice Fatime
Bešić, na podlagi prodajne pogodbe št.
421-79/10052-2002 z dne 30. 1. 2002,
zastavljeno v korist upnice Posojilnice –
Bank Zila, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, A-9500 Villach/Beljak, Kaiser
Josef Pl. 6, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 35.000 EUR s pripadki.
IZ-102680
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o ustanovitvi zastavne pravice notarja Andreja Doklerja iz
Brežic, Maistrova 2, opr. št. SV 503/03 z
dne 18. 9. 2003, so bile:
1. nepremičnina, ki v naravi predstavlja
poslovni prostor v izmeri 72,43 m2, v stanovanjski stolpnici P + 10 v Brežicah, Maistrova ulica 2, locirana na parc. št 278, 279 in
281, vse k.o. Brežice, last Petelinc Bernarde in Petelinc Darka, vsakega do nerazdeljene 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 17. 3. 1995, sklenjene med zastavnikoma in prodajalko Marjetič Cito, Ilirska 6,
Ljubljana;
2. nepremičnina, ki v naravi predstavlja
poslovni prostor v stan. bloku P + 10 v Brežicah, Maistrova ulica 2, locirana na parc. št.
278, 279, 281, k.o. Brežice, v izmeri
10,07 m2, last Petelinc Bernarde in Petelinc
Darka, vsakega do nerazdeljene 1/2, na
podlagi kupne pogodbe z dne 6. 1. 1995,
sklenjene z Davidovič Vesno in Davidovič Bojanom oba iz Vel. Obreža 1c, Dobova;
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3. nepremičnina, ki v naravi predstavlja
poslovni prostor v pritličju stanovanjskega
bloka v Brežicah, Maistrova ulica 2, v skupni izmeri 53,20 m2, lociran na parceli št.
278, 279 in 281, k.o. Brežice, last Petelinc
Bernarde in Petelinc Darka, vsakega do nerazdeljene 1/2, na podlagi kupne pogodbe
z dne 6. 1. 1995, sklenjene s Klanjčar Jožico, Dobova, Ulica 1. maja 1 in Klanjčar
Duškom, Laduč, Palih boraca 24, Šenkovac;
4. nepremičnina, ki v naravi predstavlja
stanovanje sestoječe iz treh sob, kuhinje,
shrambe, kopalnice, WC, predsobe, balkona, lože in kleti, vse v skupni izmeri
74,87 m2, v I. nadstropju poslovno stanovanjskega objekta v Brežicah, Maistrova ulica 2, ki je lociran na parc. št. 280, k.o.
Brežice, last Petelinc Bernarde in Petelinc
Darka, vsakega do nerazdeljene 1/2, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
8. 12. 1997, sklenjene z Vinkom Marijanom, Maistrova ulica 2, Brežice, zastavljene v korist upnice Nove Ljubljanske banke
d.d. Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
190.000 EUR s pripadki.
IZ-102681
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz Ljubljane, opr. št. SV 1633/03 z dne 19. 9.
2003, je bilo enosobno stanovanje št. 2 v
skupni izmeri 43,80 m2, ki se nahaja v P
nadstropju zgradbe v Hrastniku, Pot Vitka
Pavliča 19, last zastavitelja Korbar Vilija, zastavljeno v korist upnika Troha Boštjana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 8.500
EUR s pripadki.
IZ-102682
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja v Kranju, opr. št. SV 1087/2003 z dne 22. 9.
2003, je stanovanje številka 26, v izmeri
41 m2, ki se nahaja v stanovanjskem objektu na naslovu Ulica Janeza Puclja 7 v Kranju, ki obsega eno sobo, kuhinjo, predsobo, stranišče, kopalnico, shrambo in druge
prostore, last dolžnice Ade Ovniček, Ulica
Janka Puclja 7, Kranj, na temelju kupoprodajne pogodbe, sklenjene 15. 7. 2003 s
prodajalcem P33 d.d., Kranj, Planina 3, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove
banke d.d., Slomškov trg 18, Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje njegove denarne terjatve v višini 17.455,25
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije s pripadki.
IZ-10283
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marte Malič iz Novega mesta, opr. št. SV-545/03 z dne
19. 9. 2003, je bila garsonjera v pritličju
stanovanjskega bloka na naslovu Novo mesto, Jakčeva ulica 13 (prej Ulica Majde Šilc
13, v skupni izmeri 31,40 m2, last dolžnice
in zastaviteljice Iler Lidije, Novo mesto, Jakčeva ulica 13, na podlagi prodajne pogodbe št. 36-29/91 z dne 14. 11. 1991, sklenjene z Republiko Slovenijo, zastavljeno v
korist upnice Štih Lesjak Renate, Novo mesto, Jedinščica 18, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 472.200 SIT, kar znaša po

prodajnem tečaju NLB d.d. Ljubljana 2.000
EUR na dan 18. 9. 2003, s pripadki.
IZ-102684
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1155/2003 z dne
16. 9. 2003, je gostinski lokal “Joker bar” v
skupni izmeri 154,60 m2, ki se nahaja v
sklopu Avtobusne postaje Maribor, Mlinska
ul. 2, stoječe na parc. št. 1121 stavbišče,
poslovna stavba, vpisani pri vložni številki
740, k.o. Maribor-Grad, last Stava d.o.o.,
Maribor (avtobusna postaja), Mlinska ul. 2,
na temelju pogodbe o izročitvi stvarnega
vložka, zapisane v notarskem zapisu notarja
Tomislava Ajdiča pod opr. št. SV 145/02 z
dne 22. 2. 2002, zastavljen v korist upnice
LB Leasing d.o.o, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 252.154,42 EUR,
plačljivo v tolarski protivrednosti po prodajnem tečaju Nove Ljubljanske banke d.d. za
podjetja na dan plačila, z morebitnimi zamudnimi obrestmi, ki se računajo od tolarske protivrednosti po prodajnem tečaju Nove Ljubljanske banke d.d. za podjetja na
dan zapadlosti.
IZ-102685
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1157/2003 z dne
17. 9. 2003, je trisobno stan. št. C-401 v
IV. etaži lamele C, v izmeri 70,43 m2, s
teraso v izmeri 58,68 m2 in s pripadajočo
kletno shrambo št. S-C-401 v izmeri
6,82 m2 ter garažno mesto št. K1-GB-08 v
izmeri 24,50 m2, v I. kletni etaži, soseske
Dravske terase v Mariboru (Koroška, Lavričeva, Strma ul.), zgrajeni na parc. št.
1979/1, 1979/2, 1979/3, 1979/4 in
1979/5, vse k.o. Koroška vrata, last Vesenjak Viljema, stan. Maribor, Smetanova 31
in Vesenjak Sonje, stan. Maribor, Kosarjeva
50A, na temelju prod. pog. št. 65/2003 z
dne 19. 2. 2003, zastavljeno v korist Nove
KBM d.d. Maribor, za zavarovanje den. terjatve v znesku 10,000.000 SIT s pp.
IZ-102686
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1174/2003 z dne
19. 9. 2003, je stanovanje št. 4/I v izmeri
134,90 m2, s kletno shrambo, v hiši v Mariboru, Trg Borisa Kidriča 5, ki stoji na parc.
št. 1027, prip. pri vl. št. 969, k.o. Maribor
Grad, solast Kukovec Luke, stan. Maribor,
Kamniška 20C in Golec Maje, stan. Maribor, Gregorčičeva 56, vsakega do 1/2, na
temelju kupoprodajne pogodbe z dne 2. 9.
2003, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 28.200 EUR
s pp., v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije za EUR na dan plačila oziroma izterjave.
IZ-102713
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opr. št. SV 1254/03 z dne 23. 9.
2003, je bilo enosobno stanovanje št. 5/II.
nads. večstanovanjske hiše Stari trg št. 5,
Ljubljana, v izmeri 22 m2, ki obsega eno
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sobo in klet – drvarnico po kupoprodajni
pogodbi z dne 28. 11. 1997, oziroma predsobo, kopalnico in eno sobo ter s trajno
pravico do uporabe stranišča, ki se nahaja
v prostoru preko hodnika ter souporabe
skupnih prostorov hiše po darilni pogodbi z
dne 4. 12. 1998, stavba stoječa na parc.
št. 16, vpisana v vl. št. 368, k.o. Ljubljana-mesto, last Mozetič Francky Bojane, lastnine pridobljene na podlagi zapisnika glede izvzetja stanovanj od nacionalizacije v
zgradbi Ljubljana, Stari trg št. 5, sestavljen
dne 17. 5. 1960, kupoprodajne pogodbe
št. 05/2-13.968-C z dne 17. 1. 1969, sklepa o dedovanju z opr. št. I D 1247/86 z dne
14. 4. 1987, kupoprodajne pogodbe z dne
28. 11. 1997, potrdila o prejemu celotne
kupnine Lipovšek Ivana brez datuma, potrdila o plačani kupnini z dne 2. 9. 2003 ter
darilne pogodbe z dne 4. 12. 1998, zastavljeno v zavarovanje terjatve upnice do dolžnika in prvega zastavitelja Francky Andreja
ter solidarne porokinje in plačnice in druge
zastaviteljice Mozetič Francky Bojane v znesku 79.000 EUR s pripadki, z zapadlostjo
zadnje anuitete 30. 9. 2013, v korist delniške družbe Bank Austria Creditanstalt d.d.,
matična št. 5446546, s sedežem v Ljubljani, Šmartinska ulica št. 140.
IZ-102714
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška,
Ljubljana, opr. št. SV 702/03 z dne 22. 9.
2003, je bilo stanovanje številka 10, ki se
nahaja v drugem nadstropju, v stanovanjski
hiši Polje C. VI 14, Ljubljana, v skupni imeri
60,70 m2, last dolžnice in zastaviteljice Marije Pok, EMŠO 0202964335232, prebivališče Ljubljana, Polje C. VI 14, zastavljeno
v korist upnika Slavka Šteblaja, EMŠO
2305967500189, prebivališče Ljubljana,
Pregljeva ulica 15, za zavarovanje denarne
terjatve v znesku 37.200 EUR, v tolarski
protivrednosti po prodajnem menjalniškem
tečaju SKB banke d.d., Ljubljana, na dan
plačila, z obrestmi in stroški.«
IZ-102715
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška,
Ljubljana, opr. št. SV 706/03 z dne 23. 9.
2003, je bilo dvoinpolsobno stanovanje številka 10, ki se nahaja v drugem nadstropju
stanovanjskega bloka “LIT” v Vevčah, v približni izmeri 65,09 m2, last zastaviteljice
Alojzije
Jožefe
Brdar,
EMŠO
1903937505691, prebivališče Ljubljana,
Papirniški trg 7, zastavljeno v korist upnika
Stanislava
Demšarja,
EMŠO
1311963500180, prebivališče Hotovlja 31,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
52.080 EUR, v tolarski protivrednosti po
prodajnem menjalniškem tečaju SKB banke d.d., Ljubljana, na dan plačila, z obrestmi in stroški.
IZ-102716
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1179/2003 z dne
19. 9. 2003, je stanovanje št. 6 v skupni
izmeri 61,06 m2, v pritličju, s kletnim prostorom, v hiši v Framu, Fram 78a, ki stoji na
parc. št. 246/14, pripisani pri vl. št. 862,

k.o. Fram, last Špendl Lenke, stan. Fram
78A, na temelju prod. pog. z dne 9. 9.
1996, zastavljeno v korist Probanke d.d.,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 5,000.000 SIT s pp.
IZ-102717
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja v Kranju, opr. št. SV 1105/2003 z dne 24. 9.
2003, je stanovanje št. 8 (gradbena oznaka S8A) v 2. pritličju stanovanjskega objekta na Poljanski cesti 9, v Škofji Loki, s pripadajočo shrambo v 1. pritličju, vse skupaj
velikosti 98,97 m2 (stanovanje 83,03 m2,
loggia 12,64 m2 in shramba v 1. pritličju
3,30 m2) in dvema parkiriščema v kleti z
oznako po projektu etažne lastnine št. 39
(gradbena oznaka 17) velikosti 13 m2 in parkiriščem št. 40 (gradbena oznaka 18) v velikosti 13 m2, s pripadajočim solastniškim deležem do 40/1000 na skupnih delih, napravah in objektih, ter funkcionalnem zemljišču in stavbišču na istih nepremičninah, ki
stoji na parc. št. 212/2, 212/4 in 212/5,
vse vl. št. 1122 k.o. Škofja Loka ter parc.
št. 221/4, vl. št. 703 k.o. Škofja Loka, last
dolžnika Boštjana Gartnarja in zastaviteljice
Jelene Brvar, oba Groharjevo naselje 5,
Škofja Loka, vsakega do 1/2, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. A-S8/2003 z
dne 2. 9. 2003, sklenjene s prodajalcem
SGP Tehnik d.d., Stara c. 2, Škofja Loka,
zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa
d.d., Slovenska 58, Ljubljana, matična številka 5026024, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 11,967.000 SIT s pripadki.
IZ-102718
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja v Kranju, opr. št. SV 1107/2003 z dne 24. 9.
2003, je stanovanje št. 8 (gradbena oznaka S8A) v 2. pritličju stanovanjskega objekta na Poljanski cesti 9 v Škofji Loki, s pripadajočo shrambo v 1. pritličju, vse skupaj
velikosti 98,97 m2 (stanovanje 83,03 m2,
loggia 12,64 m2 in shramba v 1. pritličju
3,30 m2) in dvema parkiriščema v kleti z
oznako po projektu etažne lastnine št. 39
(gradbena oznaka 17) velikosti 13 m2 in parkiriščem št. 40 (gradbena oznaka 18) v velikosti 13 m2, s pripadajočim solastniškim deležem do 40/1000 na skupnih delih, napravah in objektih, ter funkcionalnem zemljišču in stavbišču na istih nepremičninah, ki
stoji na parc. št. 212/2, 212/4 in 212/5,
vse vl. št. 1122 k.o. Škofja Loka ter parc.
št. 221/4, vl. št. 703 k.o. Škofja Loka, last
zastaviteljev Jelene Brvar in Boštjana Gartnarja, oba Groharjevo naselje 5, Škofja Loka, vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. A-S8/2003 z dne 2. 9.
2003, sklenjene s prodajalcem SGP Tehnik d.d., Stara c. 2, Škofja Loka, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska 58, Ljubljana, matična številka
5026024, za zavarovanje njene denarne
terjatve v višini 12,213.000 SIT s pripadki.
IZ-102719
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja v Kranju, opr. št. SV 1106/2003 z dne 24. 9.
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2003, je stanovanje št. 8 (gradbena oznaka S8A) v 2. pritličju stanovanjskega objekta na Poljanski cesti 9 v Škofji Loki, s pripadajočo shrambo v 1. pritličju, vse skupaj
velikosti 98,97 m2 (stanovanje 83,03 m2,
loggia 12,64 m 2 in shramba v 1. pritličju
3,30 m2) in dvema parkiriščema v kleti z
oznako po projektu etažne lastnine št. 39
(gradbena oznaka 17) velikosti 13 m2 in parkiriščem št. 40 (gradbena oznaka 18) v velikosti 13 m2, s pripadajočim solastniškim deležem do 40/1000 na skupnih delih, napravah in objektih, ter funkcionalnem zemljišču in stavbišču na istih nepremičninah, ki
stoji na parc. št. 212/2, 212/4 in 212/5,
vse vl. št. 1122 k.o. Škofja Loka ter parc.
št. 221/4, vl. št. 703 k.o. Škofja Loka, last
dolžnice Jelene Brvar in zastavitelja Boštjana Gartnarja, oba Groharjevo naselje 5,
Škofja Loka, vsakega do 1/2, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. A-S8/2003 z
dne 2. 9. 2003, sklenjene s prodajalcem
SGP Tehnik d.d., Stara c. 2, Škofja Loka,
zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa
d.d., Slovenska 58, Ljubljana, matična številka 5026024, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 11,152.000 SIT s pripadki.
IZ-102720
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nevenke Tory iz
Ljubljane, opr. št. SV 776/03 z dne 24. 9.
2003, je bilo v korist upnice Factor banke
d.d. zaradi zavarovanja denarne terjatve v
višini 5,000.000 SIT s pripadki zastavljeno
na nepremičnini, kletnih garažnih prostorih
št. 59, 60, 61 in predprostoru št. 59 a v
izmeri 48 m2, vse v kleti stanovanjskega
objekta »Linhartov dvor« v Ljubljani, stoječem na parc. št. 1204/9 in 1206/7 k.o.
Bežigrad, s solastninsko pravico na prostorih, objektih in napravah, ki služijo objektu
kot celoti in deležem stavbišča in funkcionalnega zemljišča, ki služi objektu za redno
rabo, last družbe Baleks d.o.o. Ljubljana,
na podlagi prodajne pogodbe št. 90/01,
sklenjene dne 27. 12. 2001 z družbo GL
Pons, gradnje in promet z nepremičninami,
d.o.o.
IZ-102721
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Škofje Loke, opr. št. SV 527/2003 z dne
23. 9. 2003, je bilo dvosobno stanovanje z
dvema kabinetoma št. 14, ki se nahaja v
tretjem nadstopju stanovanjskega objekta
na naslovu C. Jaka Platiše 13, Kranj, stoječega na parc. št. 349/2, vl. št. 1205, k.o.
Primskovo, v skupni izmeri 85,70 m2, ki
obsega kuhinjo z jedilnico v izmeri
13,73 m2, sobo v izmeri 18,75 m2, sobo v
izmeri 12,87 m2, kabinet v izmeri 8,07 m2,
kabinet v izmeri 8,07 m2, kopalnico v izmeri
3,42 m2, WC v izmeri 1,17 m2, predsobo v
izmeri 7,95 m2, predprostor v izmeri
2,36 m2, garderobo v izmeri 2,95 m2, balkon v izmeri 0,74 m2, ložo v izmeri 1,15 m2
in klet v izmeri 4,50 m2, s pripadajočim
solastninskim deležem na skupnih prostorih, objektih in napravah ter na funkcionalnem zemljišču, na katerem stanovanjski objekt stoji, ki je last dolžnikov Grujić Stanimira in Grujić Anke, Cesta Jaka Platiše 13,

Stran

5656 / Št. 92 / 26. 9. 2003

Kranj, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 27. 5. 1992, s prodajalko Občino Kranj, zastavljeno v korist upnice Karntner Sparkasse AG, Celovec Podružnica v
Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska
63, za zavarovanje denarne terjatve v višini
26.200 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije, na dan
plačila, s pp.
IZ-102722
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Škofje Loke, opr. št. SV 528/2003 z dne
23. 9. 2003, je bilo enosobno stanovanje
št. 69, ki se nahaja v enajstem nadstropju
večstanovanjske hiše na naslovu Ulica Gorenjskega odreda 18, Kranj, stoječe na
parc. št. 163/2, vl. št. 269, k.o. Huje, v
skupni izmeri 44,10 m2, ki obsega kuhinjo v
izmeri 13,91 m2, sobo v izmeri 16,17 m2,
kopalnico in WC v izmeri 3,82 m2, predsobo v izmeri 6,62 m2, ložo v izmeri 3,01 m2
in klet v izmeri 0,60 m2, s pripadajočo solastninsko pravico na skupnih prostorih, napravah ter delih objekta in pripadajočem
funkcionalnem zemljišču, ki je last dolžnika
Igorja Kotnika, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 15. 9. 2003, s prodajalcema Bonča Brigito in Bonča Juretom,
oba stanujoča Podlubnik 160, Škofja Loka,
ki ga zastopa skrbnik za posebni primer,
Robert Novljan, Podlubnik 160, Škofja Loka, zastavljeno v korist upnice Karntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
28.000 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije, na dan
plačila, s pp.
IZ-10723
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Škofje Loke, opr. št. SV 529/2003 z dne
23. 9. 2003, je bilo trisobno stanovanje št.
1, ki se nahaja v drugem nadstropju poslovno stanovanjskega objekta na naslovu Šolska ulica 6, Škofja Loka, stoječega na parc.
št. 451, vpisani v z.k. vl.št. 957, k.o. Škofja
Loka, v skupni površini 77,59 m2, ki obsega kuhinjo v izmeri 7,38 m2, sobo v izmeri
18,90 m2, sobo v izmeri 15,75 m2, sobo v
izmeri 14,18 m2, shrambo v izmeri 1,64 m2,
kopalnico v izmeri 3,55 m2, WC v izmeri
1,40 m2, predsobo v izmeri 4,73 m2, drugo
v izmeri 5,12 m2 in klet v izmeri 4,94 m2, s
sorazmernim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter na funkcionalnem zemljišču k tem objektu, ki je
last zastaviteljev Žontar Roberta in Žontar
Darje, Groharjevo naselje 11, Škofja Loka,
na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 27. 8. 2003, s prodajalko Heleno
Živkovič, Hobovše pri Stari Oselici 17, Gorenja vas, zastavljeno v korist upnice SKB
banke d.d., s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 5,000.000 SIT s pripadki.
IZ-102724
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška,
Ljubljana, opr. št. SV 717/03 z dne 24. 9.
2003, je bila garsonjera, ki se nahaja v III.
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etaži stanovanjske hiše v Zagorju, Cesta
zmage 21, v skupni izmeri 32,76 m2, last
dolžnice in zastaviteljice Gizele Zaletel, rojene 12. 7. 1946, prebivališče Zagorje ob
Savi, Cesta zmage 21, zastavljeno v korist
upnice Posojilnica – Bank Bilčovs – Hodiše
– Škofiče, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, Ludmannsdorf 33, 9072 Ludmannsdorf, Republika Avstrija (enolična
identifikacijska številka 1868063), za zavarovanje denarne terjatve v znesku 90.000
EUR, z obrestmi in stroški.
IZ-102725
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o ustanovitvi zastavne pravice notarja Andreja Doklerja iz
Brežic, Maistrova 2, opr. št. SV 505/03 z
dne 24. 9. 2003, je bila nepremičnina, ki v
naravi predstavlja poslovni prostor, lokal št.
9 v izmeri 49,80 m2, v etaži C objekta B na
naslovu Novi trg 10, Novo mesto, ki stoji na
parc. št. 1272/1, 1272/2, 1272/3,
1272/4 in 1272/5, vl. št. 1280 k.o. Novo
mesto, katere lastnica je družba Terna,
d.o.o., Novo mesto, Kandijska 32, na podlagi prodajne pogodbe št. 90/92 z dne
4. 11. 1992, sklenjene med zastaviteljem in
Gradbenim industrijskim podjetjem »Pionir«
Novo mesto, Kettejev drevored 37, zastavljena v korist upnice Nove kreditne banke
Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
120,000.000 SIT s pripadki.
IZ-102726
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 1081/2003 z dne
24. 9. 2003, je stanovanje št. 2, v pritličju
večstanovanjske hiše v Kranju, Ulica Rudija Papeža 30, ki leži na zemljišču parc. št.
545/6 – stavbišče s stanovanjsko stavbo
4 m2, vpisani v vlož. št. 64 in parc. št.
249/2 – stavbišče s stanovanjsko stavbo
443 m2, vpisani v vlož. št. 93 k. o. Klanec,
na podlagi prodajne pogodbe št.
362-010791-04/1615, sklenjene dne
2. 12.1992, last dolžnika Dejana Sandiča
iz Kranja, Ulica Rudija Papeža 30, zastavljeno v korist upnika Domplan, d.d., Kranj,
Bleiweisova c. 14, za zavarovanje njegove
denarne terjatve v višini 1,104.513 SIT s
pripadki.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
Popravek
St 17/2003
S-102521
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave, objavljen v Uradnem listu RS št. 65 z
dne 4. 7. 2003 pod št. S-97394 se v I.
točki popravi v nazivu dolžnika tako, da se I.
točka glasi:
Začne se postopek prisilne poravnave nad
dolžnikom Korošica Restavracija – preno-

čišča Zofka Kanovnik s.p., Otiški vrh 25 a,
2373 Šentjanž pri Dravogradu, matična št.
5205556, šifra dejavnosti 55301.
Vsa ostala določila sklepa oziroma oklica ostanejo nespremenjena.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 18. 9. 2003
St 14/95
S-102440
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 14/95 sklep z dne 16. 9. 2003:
Stečajni senat v stečajni zadevi nad dolžnikom: Elegant, Tovarna športne in modne konfekcije p.o. Šentjur, Kozjanskega odreda 21, Šentjur – v stečaju, razpisuje III. narok za preizkus terjatev, ki bo dne
5. novembra 2003 ob 9. uri, soba št. 106/I.
Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 9. 2003
St 9/98
S-102444
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 9/98 sklep z dne 15. 9. 2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
ESO VIVA, Invalidsko podjetje d.o.o.,
Preloška cesta 1, Velenje (matična številka: 5835178), se zaključi v skladu z dol.
169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: ESO VIVA, Invalidsko podjetje d.o.o., Preloška cesta 1, Velenje (matična številka: 5835178), iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 9. 2003
St 10/2003
S-102445
To sodišče s sklepom opr. št.
St 10/2003 z dne 12. 9. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Buroli, proizvodnja in trgovina d.o.o.,
Partizanska cesta 123, Sežana, matična
št. 5894735, šifra dejavnosti 15.850.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 12. 9. 2003
St 39/2003
S-102446
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 39/2003 z dne 12. 9. 2003 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Mikra Trade, podjetje za trgovino, turizem, transport, gradbeništvo, izvoz ter uvoz, Jesenice d.o.o., Titova 39, matična številka
5739136 in ga takoj zaključilo, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
Morebitno premoženje dolžnika se izroči
Občini Jesenice, brez prevzema obveznosti.
Po pravnomočnosti sklepa se navedeni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Proti sklepu se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 9. 2003
St 7/2002
S-102447
To sodišče je s sklepom stečajnega senata št. St 7/2002 z dne 17. 9. 2003 na
podlagi drugega odstavka 99. člena ZPPSL
zaključilo stečajni postopek nad dolžnkom
TRGO-BC družba za trgovino in posre-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
dništvo d.o.o. Raka – v stečaju, Raka
36a, Raka.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
vpisan pod vl. št. 1/04008/00 izbriše iz
sodnega registra.
Upniki se lahko pritožijo zoper sklep v
petnajstih dneh po tej objavi.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 17. 9. 2003
St 93/2003
S-102449
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 93/2003 dne 11. 9. 2003 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Koda PS Inženiring d.o.o. Ljubljana, Dunajska 21 – v
stečaju, zaključilo stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 9. 2003
St 35/97
S-102451
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 35/97 dne 8. 9. 2003 v stečajnem postopku nad dolžnikom Iskra naprave in
orodja d.o.o., Stegne 27, Ljubljana, zaključilo stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 9. 2003
St 6/2000
S-102453
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Elvelux Commerce d.o.o.,
Ljubljana – v stečaju, za dne 4. 11. 2003
ob 10.45 na Slovenski 41 (sejna soba, 9.
nadstropje) tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 2003
St 38/2003
S-102455
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka galvne razdelitve v stečajnem
postopku nad Velor d.o.o., Ljubljana – v
stečaju, za dne 4. 11. 2003 ob 11. uri na
Slovenski 41 (sejna soba, 9. nadstropje)
tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 2003
St 190/2002
S-102460
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 190/2002 z dne 11. 9. 2003 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom O.K. Trade d.o.o., Kunaverjeva 12, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2003
St 148/2003
S-102462
To sodišče je s sklepom z dne 3. 9.
2003 pod opr. št. St 148/2003 začelo po-

stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
F.T. gostinstvo, d.o.o., Trubarjeva 23,
Ljubljana, matična številka 5923778, šifra
dejavnosti 55401.
Upnike, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh
po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve,
kolkovane s predpisano sodno takso.
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 (3. 9.
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 opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Boris Dolamič iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Hotel Kompas Bohinj, d.d., Ribčev laz
45, Bohinjsko Jezero,
– Kompas Gastro, d.o.o., Trubarjeva 23,
Ljubljana,
– Stiron, d.o.o., Parmova 53, Ljubljana,
– Upimo Group, d.d., Kongresni trg 13,
Ljubljana,
– Kristina Karmen Jeklic, Črtomirova 27,
Ljubljana.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 3. 9. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2003
St 17/95
S-102463
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 17/95 dne 11. 9. 2003 nad dolžnikom
MIT meso izdelki Trbovlje p.o. – v stečaju, Trg svobode 14, Trbovlje, stečajni postopek zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 2003
St 155/2003
S-102464
To sodišče je s sklepom St 155/2003
dne 15. 9. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Kompas Aktiva d.o.o., Štefanova 15, Ljubljana, matična številka
5540003.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Tanja Praprotnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
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senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 14. 1. 2004 ob 12. uri, soba 307A
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
15. 9. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2003
St 92/2003
S-102465
I. To sodišče je s sklepom z opr. št.
St 92/2003 z dne 12. 9. 2003 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
Planinski dom in posredništvo Anton Jagodič s.p., Pod Urbanom 8/a, 2351
Kamnica.
Odslej firma glasi: Planinski dom in posredništvo Anton Jagodič s.p., Pod Urbanom 8/a, 2351 Kamnica, v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Elij Rijavec, Golarjeva 11, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v stečajno maso.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
24. 12. 2003 ob 12. uri, soba št. 253/II
tega sodišča.
VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno
desko tega sodišča dne 12. 9. 2003.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 9. 2003
St 139/2002
S-102468
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 139/2002 z dne 2. 6. 2003 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Pretenzija Trgovsko in storitveno podjetje d.o.o., Pekre – Limbuš, Lackova cesta 148, in za
stečajno upraviteljico določilo Majdo Jaki, dipl.
ekonomistko, stan. Bezenškova 74, Maribor.
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 139/2002 z dne 11. 9. 2003 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Pretenzija Trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
– v stečaju, Pekre - Limbuš, Lackova cesta 148, ker je premoženje, ki je prišlo v
stečajno maso, neznatne vrednosti. Zoper
ta sklep se lahko upniki pritožijo na Višje
sodišče v Mariboru v 15 dneh po tej objavi.
Pritožbo je treba vložiti pisno v dveh izvodih
pri Okrožnem sodišču v Mariboru, 2000
Maribor, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 9. 2003
St 5/2003
S-102470
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 5/2003 z dne 30. 6. 2003 potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom Instalacije,
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d.d., montaža in trgovina, Ajdovščina,
Goriška cesta 66, sprejeto na naroku dne
30. 6. 2003.
Seznam upnikov z ugotovljenimi terjatvami in zmanjšanimi zneski je sestavni del
sklepa o prisilni poravnavi.
Dolžnik je v načrtu finančne reorganizacije z dne 9. 5. 2003 upnike razvrstil v
naslednje razrede:
– razred A, to je razred terjatev iz naslova obveznosti do dobaviteljev in kateri se
poplačajo v denarju v višini 20% ugotovljene terjatve skupaj z zamudnimi obrestmi v
višini temeljne obrestne mere, veljavne na
dan 9. 5. 2003, za čas od 28. 2. 2003 do
plačila, v roku enega leta od pravnomočnosti prisilne poravnave;
– razred B, to je razred terjatev upnikov
za nezavarovana posojila in druge pogodbene obveznosti, ki se poplačajo v denarju
v višini 20% njihove vrednosti z obrestmi v
višini pogodbene obrestne mere, ki tečejo
od 28. 2. 2003 dalje, v roku enega leta od
pravnomočnosti prisilne poravnave;
– razred C, to je razred terjatev Republike Slovenije iz naslova davkov in prispevkov
brez zamudnih obresti, ki so se natekle od
neplačanih davkov in prispevkov do začetka postopka prisilne poravnave in ki se poplačajo v denarju v višini 20% glavnične vrednosti skupaj z zamudnimi obrestmi v višini
temeljne obrestne mere, veljavne na dan
9. 5. 2003, za čas od 28. 2. 2003 do
plačila v roku enega leta od pravnomočnosti prisilne poravnave;
– razred D, to je razred terjatev ločitvenih upnikov, za katere se položaj tudi po
potrditvi prisilne poravnave ne spremeni in
ki bodo poplačani v celoti;
– razred E, to je razred terjatev upnikov,
katerih terjatve se po pravnomočno potrjeni
prisilni poravnavi spremenijo v lastniški kapital.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili postopka ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Potrjena prisilna poravnava nima pravnega učinka za terjatve upnikov proti porokom, solidarnim dolžnikom in regresnim zavezancem.
Sklep je postal pravnomočen dne 11. 7.
2003.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 9. 2003
St 16/2003
S-102471
To sodišče je izdalo sklep opr. št.
St 22/2003 z dne 15. 9. 2003, da se začne stečajni postopek nad dolžnikom Randiplast Proizvodnja potiskane embalaže
d.o.o. Nova Gorica, Vinka Vodopivca 12,
Nova Gorica, matična številka 1214772,
dejavnost 22.220.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, Šempeter.
Upniki naj z vlogo in dokazili, vse v dveh
izvodih, prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijava mora biti pisna in vsebovati
firmo oziroma ime in sedež oziroma stalno
prebivališče ali bivališče upnika, pravno
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podlago in znesek terjatve, številko žiro ali
drugega računa upnika, če ga ima. Taksa
za prijavo terjatev se plača v višini 2% od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj v vrednosti 100 točk
(kar znaša 1.900 SIT) in največ do vrednosti 2.000 točk (kar znaša 38.000 SIT). Sodna taksa do zneska 10.000 SIT se plača v
sodnih kolekih, nad tem zneskom pa z nakazilom na TRR št. 01100-1000-339014,
sklic na št. 11 42218-7110006-00001603.
Dokazilo o plačani sodni taksi mora biti priloženo prijavi terjatev.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Prvi narok za preizkus terjatev bo 17. 12.
2003 ob 8.30, v sobi 108/I tega sodišča.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 15. 9. 2003.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 9. 2003
St 64/2003
S-102575
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 64/2003 sklep z dne 18. 9.
2003:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Herman Celjski, Turistična agencija d.o.o., Krekov trg 1, Celje (matična
številka: 1539663).
Odslej se firma glasi: Herman Celjski,
Turistična agencija d.o.o., Krekov trg 1, Celje (matična številka: 1539663) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič, Arja vas 1, Petrovče, št.
delovnega dovoljena: L7/2001.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v
katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev
ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni
upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati
s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000
SIT) ali poslati original dokazila o plačilu
sodne
takse
na
žiro
račun
01100-1000339014
(sklic
na
št.
11-42153-7110006).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
3. decembra 2003 ob 13. uri v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 18. 9.
2003.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 9. 2003

St 8/90-1618
S-102576
To sodišče je v stečajnem senatu pod
predsedstvom okrožnega sodnika Janka Bilbana in ob sodelovanju okrožnih sodnic Brigite Porenta in Metke Radjenović kot članic
senata, v stečajni zadevi nad dolžnikom stečajna masa Elana Begunje p.o., Begunje na Gorenjskem, Begunje 1, dne 1. 9.
2003 sklenilo:
1. Sodnica Renata Horvat je z dne 28.
8. 2003 razrešena dolžnosti stečajne sodnice.
2. Za stečajno sodnico je določena Sonja Švegelj, okrožna sodnica Okrožnega sodišča v Kranju.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 19. 9. 2003
St 6/2002
S-102577
To sodišče je s sklepom št. St 6/2002 z
dne 18. 9. 2003 na podlagi prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Resnik
trgovina, gostinstvo in storitve Brestanica d.o.o., Lokve 6, matična številka
5739080, šifra dejavnosti 51.190.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 18. 9. 2003
St 97/2003
S-102578
To sodišče je s sklepom St 97/2003
dne 18. 9. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Mehanika Trbovlje d.d.,
Trg revolucije 23, Trbovlje, matična številka: 50330710000, šifra dejavnosti:
31.200.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Marja Oblak iz Vrhnike.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 21. 1. 2004 ob 12. uri na Slovenski 41
v Ljubljani, v sejni sobi v 9. nadstropju (bivša Gospodarska zbornica Slovenije).
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 18.
9. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2003
St 132/2003
S-102579
To sodišče je s sklepom St 132/2003
dne 19. 9. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Micro Cocktail, trženje,
svetovanje in organiziranje, d.o.o., Trg
mladinskih delovnih brigad 1, Ljubljana, matična številka 1198769, šifra dejavnosti 72 200.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Za stečajno upraviteljico se imenuje Romana Kruhar Puc, Logatec.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 10. 12. 2003 ob 9.20, soba 307 tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 19.
9. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2003
St 81/2003
S-102580
To sodišče je s sklepom St 81/2003
dne 19. 9. 2003 ustavilo postopek prisilne
poravnave in začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Zalokar Boris s.p., Obrtniška
15a, Trbovlje, matična številka 597515, šifra dejavnosti 52450, davčna številka
13340646.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Simona Goriup iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-1000339014 (sklic na št.: 11
42188-7110006). Terjatve upnikov, prijavljene v postopku prisilne poravnave se štejejo za prijavljene.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 8. 12. 2003 ob 9. uri, soba 321/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 19.
9. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2003
St 50/2002
S-102581
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 50/2002 z dne 18. 9. 2003 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Hvala Trgovska in gostinska družba d.o.o. – v
stečaju, Slovenska Bistrica, Trg Alfonza
Šarha 1, ker so končana vsa opravila iz
stečajnega postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 9. 2003

St 213/2002
S-102582
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 213/2002 z dne 18. 9. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad podjetjem Pim Commerce trgovina in storitve
d.o.o., Maribor, Glavni trg 17/b, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne
zadošča niti za stroške stečajnega postopka
in je neznatne vrednosti, oziroma ga sploh
ni.
Dolžnikova matična številka je 5614244,
šifra njegove dejavnosti pa je 51.190.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo na
Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po tej
objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih
pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 9. 2003
St 101/2003
S-102583
Upniški odbor v postopku prisilne poravnave Kmetijska zadruga Korena z.o.o.
Zgornja Korena, se spremeni tako, da se
namesto upnika Slovenska zadružna
kmetijska banka d.d., Ljubljana, v upniški
odbor imenuje upnik Kmetijska zadruga Ptuj
z.o.o. Ptuj.
Tako novi upniški odbor glasi:
1. Kmetijska zadruga Ptuj z.o.o. Ptuj,
2. Tovarna močnih krmil Črnci d.d. Apače,
3.Jeruzalem Ormož Sad d.d. Ormož,
4. Zveza zadrug z.o.o. Maribor,
5. Zveza hranilno kreditnih služb Slovenije p.o. Ljubljana.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 9. 2003
St 32/2003
S-102584
To sodišče je s sklepom z dne 19. 9.
2003, opr. št. St 32/2003, začelo postopek prisilne poravnave zoper dolžnika Meblo Top, Tapecirano pohištvo, d.o.o., Industrijska cesta 5, Nova Gorica, matična
številka 5992559, številka dejavnosti
36.110.
Vse upnike, katerih terjatve so nastale
do dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, da sodišču z obrazloženo
vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v
roku 30 dni po objavi tega oklica, prijavijo
svoje terjatve. V prijavi terjatev mora biti navedena firma in sedež upnika, pravna podlaga in višina terjatve.
Upniki, ki imajo terjatve v tuji valuti, prijavijo terjatve v tej valuti in navedejo njeno
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave.
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti, obračunane do dneva začetka postopka prisilne poravnave.
Prijavi terjatve je potrebno priložiti dokazilo
o plačilu takse v višini 2% tolarske vrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
100 točk in največ 2000 točk, vrednost točke
je 19 SIT. Takso je potrebno plačati na
TRR 01100-1000-339014, sklic na št.
11-42218-7110006-00-0601-0003-3203.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnjega
odstavka.
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Za upravitelja prisilne poravnave je določen Dušan Taljat, univ. dipl. prav. iz Tolmina, Tumov drevored 1.
V upniški odbor so bili imenovani:
– Intereuropa, Globalni logistični center,
delniška družba, Vojkovo nabrežje 32, Koper,
– Splošno mizarstvo Boris Komic s.p.,
Loke 15a, Nova Gorica,
– Meblo, Družba za opravljanje poslovnih storitev, d.o.o., Industrijska cesta 5, Nova Gorica,
– Mercis, Notranja trgovina, uvoz in izvoz, d.o.o., Tržaška cesta 216, Ljubljana,
– Lidija Kerševan, Oševljek 8a, Renče,
kot predstavnica sveta delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 19. 9. 2003.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 9. 2003
St 12/2003
S-102585
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 12/2003 z dne 3. 9. 2003, ki je postal
pravnomočen dne 17. 9. 2003, potrdilo prisilno poravnavo med dolžnikom Instalater
Montažno proizvodno podjetje Prevalje
d.o.o., Zg. kraj 14, Prevalje in njegovimi
upniki.
2. Razvrstitev terjatev v razrede in način
poplačila terjatev iz posameznih razredov v
potrjeni prisilni poravnavi je naslednja:
I. razred: ločitveni in izločitveni upniki,
na katere prisilna poravnava ne učinkuje.
II. razred: upniki, ki so že plačali avanse
za začete posle, ki se nadaljujejo po 41.
členu ZPPSL, na katere prisilna poravnava
ne učinkuje.
III. razred: terjatve delavcev iz 1. točke
drugega odstavka 160. člena ZPPSL, na
katere prisilna poravnava ne učinkuje.
IV. razred: upniki, ki so svoje terjatve
konvertirali v lastniški delež dolžnika.
V. razred: dobavitelji, katerih terjatve bodo poplačane v višini 20% v roku enega leta
od datuma pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni poravnavi, skupaj z obraunanimi
obrestmi v višini 5% medbančne obrestne
mere od 23. 4. 2003 dalje, do izteka roka
za izpolnitev obveznosti iz potrjene prisilne
poravnave.
VI. razred: terjatve upnikov iz naslova
davkov in prispevkov na izplačane plače,
neizplačan regres, ostalih prispevkov državi
in DDV, se poplačajo v višini 20% v roku
enega leta od pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave, z obračunanimi obrestmi v
višini 5% medbančne obrestne mere od 23.
4. 2003 dalje, do izteka roka za izpolnitev
obveznosti iz potrjene prisilne poravnave.
Zamudne obresti od neplačanih davkov
in prispevkov, ter nepravočasno poravnan
DDV, v skupni višini 115.113,48 SIT, se odpišejo.
3. Seznami upnikov, katerih terjatve so
bile ugotovljene, z navedbo višine prijavljenih in ugotovljenih terjatev za vsak posamezen razred, ter način poplačila terjatev za
vsak posamezen razred po potrjeni prisilni
poravnavi, je sestavni del tega sklepa.
4. Potrjena prisilna poravnava ima za vse
upnike, katerih terjatve so bile ugotovljene,
moč izvršilnega naslova.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udele-
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žili postopka, ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 19. 9. 2003

Amortizacije
N 173/2003
AM-10208
Na predlog Frančišče Pučnik, Polje c.
VI/8, Ljubljana Polje, se uvaja amortizacija
spodaj navedene hranilne knjižice, ki naj bi
se izgubila. Imetnik te hranilne knjižice se
poziva, da v roku 60 dni po objavi tega
oglasa uveljavlja svoje zakonite pravice. Po
preteku tega roka se bo štelo, da je hranilna knjižica izgubila svojo pravno veljavnost.
Hranilna knjižica, št. 356166-91, na geslo prinesitelja (MIŠA), izdana dne 7. 4.
1989, pri NLB d.d. – Mestni hranilnici.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 8. 2003

Oklici o skrbnikih in
razpravah
II P 565/2003
SR-10212
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Tadeji Jelovšek Kvaternik, v
pravdni zadevi tožeče stranke mld. Žige Zidarja, ki ga zastopa zakonita zastopnica
Agata Grebenc, Dolenjska cesta 55, Ljubljana, njo pa Jovanka Vukičevič, odvetnica v
Ljubljani, proti toženi stranki Oliverju Kamilu
Zidarju, naslov neznan, zadnje prebivališče
Dolenjska cesta 55, Ljubljana, zaradi plačevanja preživnine, dne 20. 8. 2003 sklenilo:
toženi stranki se v tej pravdni zadevi postavi za začasno zastopnico odvetnica Desiree Baškovič, Trdinova 7, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 8. 2003
P 2340/2002
SR-10220
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Vahide Zenković, Sneberska 152, Ljubljana-Polje, zoper toženo
stranko Enisada Zenkovića, Ulica Vide Pregarčeve 11, Ljubljana, zaradi razveze zakonske zveze in odločitve o varstvu, vzgoji in
preživljanju otrok, dne 6. 6. 2003 sklenilo:
tožencu se postavi začasna zastopnica
Barbara Kovič Boh, odvetnica v Ljubljani,
Štefanova 12, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala toženca v predmetni pravdni zadevi, dokler toženec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma
dokler mu skrbstveni organ ne bo postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2003
III P 3156/2001
SR-10226
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovnem sodelavcu Roku Šviglju, v pravdni
zadevi tožeče stranke 1. Cast d.o.o., Polzela 91, Polzela, 2. Stanka Kralja, Polzela 91,
Polzela, ki ju zastopa odvetnica Jasmina
Gričnik iz Žalca, proti toženi stranki 1. Miko-
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lič Edu, Ilirska 22, Ljubljana (sedaj neznanega prebivališča) in 2. Zdenku Sotošku,
Črtomirova 22, Ljubljana, zaradi plačila
1,304.920 SIT s pp, dne 5. 9. 2003 sklenilo:
prvotoženi stranki Mikolič Edu, neznanega prebivališča, se v zadevi pod opr. št.
III P 3156/2001 postavi začasni zastopnik,
odvetnik Lado Arčon, Slovenska cesta 6,
Ljubljana.
Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi
zastopal prvotoženo stranko, dokler prvotožena stranka ali njen pooblaščenec ne bo
nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 9. 2003
I 2002/004461
SR-10221
V izvršilni zadevi upnice Komunala d.o.o.
Novo mesto, Podbevškova ul. 12, Novo mesto, proti dolžniku Damjanu Ribiču, Kandijska 46/1, Novo mesto, sedaj neznanega
bivališča, zaradi izterjave 68.510 SIT s pp,
je sodišče s sklepom z dne 23. 6. 2003
postavilo začasno zastopnico – odvetnico
Natašo Tratar iz Novega mesta, Vrhovčeva
1, na podlagi 82. člena ZPP, v zvezi s 15.
členom ZIZ. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v tem postopku vse do takrat,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne
bo nastopil pred sodiščem oziroma dokelr
organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo
sporočil, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 28. 8. 2003

Oklici dedičem
N 40/2002
OD-10206
Vladimir Štrukelj, rojen 13. 10. 1950, na
Jesenicah, nazadnje stanujoč na naslovu
Liminjanska 79, Portorož, Občina Piran, ki
je pogrešan od 25. 3. 1998 (na predlog
Ede Štrukelj iz Portoroža, Liminjanska 79).
Pogrešanega pozivamo, da se oglasi. Vsi
drugi, ki kaj vedno o njegovem življenju, naj
to javijo sodniku in začasnemu skrbniku oziroma predlagateljici v roku treh mesecev
po objavi oglasa, ker bo sicer sodišče po
preteku tega roka pogrešanca razglasilo za
mrtvega.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 10. 9. 2003

Oklici pogrešanih
N 11/2003
PO-10194
Okrajno sodišče v Celju uvaja na predlog Špeglič Valterja, Celje, Škapinova 2,
ki ga zastopa odvetnica Marjetica Nosan iz
Celja, za razglasitev pogrešane nasprotne
udeleženke Detiček Amalije, roj. 7. 7. 1906,
nazadnje stan. v Celju, za mrtvo. Po navedbah predlagatelja je bila nasprotna udeleženka v maju 1945 odpeljana v taborišče
na Teharju in je izginila za njo vsaka sled.
Pozivamo pogrešano, če je še živa, da
se oglasi, oziroma vse osebe, ki bi o tem

kaj vedele, da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Celju ali predlagatelju, v roku treh
mesecev po objavi oglasa, ker bo sodišče
po preteku tega roka pogrešano razglasilo
za mrtvo.
Okrajno sodišče v Celju
dne 28. 8. 2003
N 63/2003
PO-10192
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v nepravdni
zadevi predlagateljice postopka Veronike
Krmac, Marezige 19b, Marezige, ki jo zastopa odvetnik Rok Munih iz Kopra, zoper
nasprotnega udeleženca Antonia Chermaza, pok. Antona, iz Krmcev 36, Marezige,
ki ga zastopa skrbnica za poseben primer
Cvetka Birsa, Ivančičeva 19, Ankaran, zaradi predloga za razglasitev za mrtvega, dne
18. 8. 2003 sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev za mrtvega nasprotnega udeleženca Chermaz Antonia, pok. Antona, nazadnje stanujočega
Krmci št. 36, Marezige.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi,
kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju ali smrti, da to sporočijo naslovnemu
sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 18. 8. 2003
N 50/2002
PO-10197
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni zadevi predlagateljice Makarovič
Katarine, Vojkova 72, Anhovo,ki jo zastopa
odv. Mirjam Kragelj Likar iz Nove Gorice,
zoper nasprotnega udeleženca Berlot Andreja, zaradi predloga za razglasitev za mrtvega, izven naroka, dne 1. 9. 2003 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
nasprotnemu udeležencu Berlot Andreju postavi začasno zastopnico, odv. Hildo Pipan
iz Nove Gorice, Kidričeva 17, katera bo nasprotnega udeleženca zastopala v nepravdni
zadevi N 50/2002 pred sodiščem, vse dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
sodišču ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 1. 9. 2003
N 16/03
PO-10193
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagatelja Bazilija
Antončiča, Ulica pri Velikih vratih 11, Koper,
ki ga zastopa odvetnik Danijel Starman iz
Kopra, zaradi razglasitve za mrtvega Alojza
Kureta, roj. 12. 2. 1881, nazadnje bivajočega v Utovljah 10.
O pogrešanem že od leta 1926 naj ne bi
bilo glasu, nazadnje pa naj bi živel v Trstu v
Italiji, kjer naj bi po pripovedovanju starejših
vaščanov Utovelj okrog leta 1950 umrl.
Zaradi opisanega pogrešanega Alojza
Kureta pozivamo, da se oglasi, vse pa, ki bi
karkoli vedeli o njem in njegovem življenju,
naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani, v roku treh mesecev od objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 8. 9. 2003
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Sodni register
vpisi po ZGD

Št.

dneva objave v Uradnem list RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 29. 8. 2003

Srg 512/2003
Rg-10157
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba Belcom, izvoz-uvoz, trgovina,
d.o.o. Sežana, Partizanska 17, ki je vpisana pri tem sodišču po vložno št.
1/1414/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 15. 7.
2003.
Družbenika Ivan Bele in Jana Bele Lutman, oba stanujoča v Sežani, Ulica Nika
Šturma 2, izjavljata, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da družba nima zaposlenih delavcev in da prevzameta obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se razdeli med družbenika, vsakemu do ene polovice.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 20. 8. 2003

Srg 270/2003
Rg-10171
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski oddelek, kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja Akantus Boštanj d.o.o.
Ingeniring, Log 17, Boštanj, ki ga zastopa
odv. Zdravko Groboljšek iz Sevnice, za vpis
prenehanja družbe Akantus Boštanj d.o.o.,
Ingeniring, Log 17, Boštanj, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra objavlja sklep:
družba Akantus Boštanj d.o.o. Ingeniring, Log 17, Boštanj, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja z
dne 16. 7. 2003.
Ustanovitelj Novšak Bojan, Pod Vrtačo
19, Sevnica, izjavlja, da so poplačane vse
obveznosti družbe Akantus Boštanj d.o.o.
Ingeniring, Log 17, Boštanj, da so urejena
vsa razmerja z delavci in da ustanovitelj prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital prenese v
celoti na Novšak Bojana, Pod Vrtačo 19,
Sevnica.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 10. 9. 2003

KRŠKO

LJUBLJANA

Srg 270/2003
Rg-10161
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski oddelek, kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja Logis, podjetje za logistiko in trgovino d.o.o., Senovo, Titova cesta
101, za vpis prenehanja družbe Logis, podjetje za logistiko in trgovino d.o.o.o. Senovo, Titova cesta 101, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega
registra objavlja sklep:
družba Logis, podjetje za logistiko in
trgovino d.o.o. Senovo, Titova cesta
101, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu ustanovitelja z dne 18. 8. 2003.
Ustanovitelj Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje, izjavlja,
da so poplačane vse obveznosti družbe Logis, podjetje za logistiko in trgovino d.o.o.
Senovo, Titova cesta 101, da so urejena
vsa razmerja z delavci in da ustanovitelj prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku
se
ustanovitveni
kapital
5,742.561,95 SIT prenese v celoti na ustanovitelja Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. členu Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od

Srg 10539/2002
Rg-3770
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
GT Center, Podjetje za trgovino, prodajo in
najem poslovnih prostorov d.o.o., Ljubljana, Kamniška 25, objavlja sklep:
GT Center, Podjetje za trgovino, prodajo in najem poslovnih prostorov d.o.o.,
Ljubljana, Kamniška 25, reg. št. vl.
1/12426/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 29. 11.
2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Termika, Podjetje za izolacijski inženiring d.o.o., Ljubljana, Kamniška 25 in Inženiring Galeb, Podjetje za investicije in inženiring d.o.o. – v likvidaciji,
Elvire Vatovec 4, Izola, z ustanovitvenim kapitalom 71,509.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na Termika, Podjetje za izolacijski inženiring d.o.o.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
KOPER
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396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 2. 2003
Srg 03040/2003
Rg-7612
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče je po okrožni sodnici Gorše
Mušič Heleni na predlog družbe SOL International, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Bežigrad 15, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik
Marko Pirnat iz Ljubljane, p.p. 3504, za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe SOL
International d.o.o., Bežigrad 15, Ljubljana,
objavlja sklep:
družba SOL International, proizvodnja
in trgovina, d.o.o., Bežigrad 15, Ljubljana, reg. št. vl. 1/15013/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 17. 4. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Kotar Peter, Pilonova 2,
Ljubljana in Tomšič Marko, Jamova 64, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 3,000.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 3,000.000 SIT prenese
v celoti na Kotar Petra in Tomšič Markota.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 6. 2003
Srg 04208/2003
Rg-9176
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče je po okrožni sodnici Gorše
Mušič Heleni na predlog družbe Domina
d.o.o., management za nemščino in ambient Ljubljana, Kržičeva 9, Ljubljana, ki jo
zastopa odvetnik Primož Cegnar iz Ljubljane, Cigaletova 1, za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe Domina, d.o.o., Ljubljana,
Kržičeva 9, objavlja sklep:
družba Domina d.o.o., management
za nemščino in ambient Ljubljana, Kržičeva 9, Ljubljana, reg. št. vl.
1/02390/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljice z dne
10. 6. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Marter Alenka, Spodnji Rudnik I/25, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 1,500.000 SIT prenese
v celoti na Marter Alenko.
Zoper sklep ustanoviteljice o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v
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smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2003
Srg 04475/2003
Rg-9179
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče je po okrožni sodnici Gorše Mušič Heleni na predlog družbe MC Milieu Confidence, zavarovalništvo, krediti, nepremičninske storitve, d.o.o., Kotnikova 5, Ljubljana, za prenehanje družbe po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra družbe
MC Milieu Confidence, zavarovalništvo, krediti, nepremičninske storitve, d.o.o., Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja sklep:
družba MC Milieu Confidence, zavarovalništvo, krediti, nepremičninske storitve, d.o.o., Kotnikova 5, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/26938/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja z dne
17. 6. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Jurinič Lina, Kamnogoriška c. 21, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 1,557.217 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 1,557.217 SIT prenese v
celoti na Jurinič Lino.
Zoper sklep ustanoviteljice o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v
smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 2003

MARIBOR
Srg 799/2003
Rg-10131
Družba Gruenewald, trgovina s sadjem d.o.o., Bohova 8, Hoče, reg. št. vl.
1/10885-00,
katere
družbenik
je
Grunewald, Lerchenfelderstrasse 39/21,
1070 Dunaj, Avstrija, po sklepu družbenika
družbe z dne 19. 5. 2003 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Grunewald.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 8. 2003
Srg 1066/2003
Rg-10155
Družba Moplan, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., Brezula
14, Rače, reg. št. vl. 1/7418-00, katere družbenica je Planjšek Mojca, Fram 206, Fram,
po sklepu družbenice družbe z dne 2. 7.
2003 preneha po skrajšanem postopku.
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Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Planjšek
Mojca.
Zoper sklep lahko družbenica, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 8. 2003
Srg 1156/2003
Rg-10163
Družba TMC, T. in M. Cerkvenič, družba za trgovino in storitve d.n.o., Bernekerjeva 4, Maribor, reg. št. vl. 1/5112-00,
katere družbenici sta Cerkvenič Tanja in Cerkvenič Mira, obe Bernekerjeva 4, Maribor,
po sklepu družbenic družbe z dne 18. 7.
2003 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostlaih
obveznosti upnikom sta prevzeli Cerkvenič
Tanja in Cerkvenič Mira.
Zoper sklep lahko družbenici, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 8. 2003
Srg 1389/2003
Rg-10169
Družba Decima, družba za trgovino in
storitve d.o.o., Cankarjeva ulica 21, Maribor, reg. št. vl. 1/10721-00, katere družbenika sta Emeršič Darko, Koroška cesta
105A, Maribor in Pleteršek Borut, elektrarniška ulica 24, Kamnica, po sklepu družbenikov družbe z dne 3. 9. 2003 preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Emeršič
Darko in Pleteršek Borut.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 9. 2003

prenese na Marjana Vidriha in Tanjo Cuder
Udovič, in sicre vsakemu ena polovica.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 2. 9. 2003
Srg 396/2003
Rg-10168
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Beti Konfekcija Mirna
Peč, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Mirna
Peč, Trg 31, objavlja sklep:
družba Beti Konfekicja Mirna Peč,
proizvodnja in trgovina, d.o.o., Mirna
Peč, Trg 31, vpisana na reg. vl. št.
1-4140/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 28. 8.
2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Beti Modna oblačila,
proizvodnja modnih oblačil, d.o.o. Metlika,
Tovarniška 2, katere pravni naslednik je Beti
Tekstilna industrija, d.d., Metlika, Tovarniška
2, z ustanovitvenim kapitalom 5,000.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
5,000.000 SIT in preostalo premoženje v
celoti prenese na Beti Tekstilna industrija,
d.d.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 2. 9. 2003

PTUJ
NOVO MESTO
Srg 313/2003
Rg-10165
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Vox – Vidrih k.d., šola
tujih jezikov, Trebnje, Ulica heroja Simončiča 10, objavlja sklep:
družba Vox – Vidrih k.d., šola tujih jezikov, Trebnje, Ulica heroja Simončiča
10, vpisana na reg. vl. št. 1-3784/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 3. 7. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Marjan Vidrih, Trebnje,
Simončičeva ulica 10 in Tanja Cuder poročena Udovič, Trebnje, Cankarjeva ulica 23,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se preostalo premoženje v celoti

Srg 80/2003
Rg-6155
Družba Specializirani objekti, družba
za gradbeništvo, plinifikacijo in trgovino
d.o.o., Ljutomerska 30, Ormož, reg. št.
vl. 1/9467-00, katere ustanovitelja sta Societa Riminese Costruzioni – SO.RI.CO.
S.p.a., Via Ludovico Cenci 17, Rimini in
Societe Anonyme Saddia Holding S.A., Boulevard du Prince Henri 19-21, Luxemburg,
po sklepu ustanovitelje družbe z dne 19. 2.
2003, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Societa Riminese Costruzioni – SO.RI.CO. in Societe
Anonyme Saddia Holding S.A.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču na
Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 14. 5. 2003
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Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Begović Fikret s.p., Ljubeljska ulica
10, Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike, zele barve z vsebino: DEKORAL, Begović Fikret s.p., Ljubeljska 10, Ljubljana, D.š.: 47307790, Tel./fax: 01-519 58
58 18, 041-789 820. gnu-131726

Priglasitveni list
Bahčič Vlasta s.p., Cesta 1. maja
85/a, Hrastnik, priglasitveni list, opravilna št. 10-0019-94. gnx-131348
Bufolin Boris s.p., Na jami 12, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 056584/4877/01-37/1998, izdana
6. 4. 1998 in reprezentativno obrtno dovoljenje, izdano 1. 1. 1999. gnc-131519
Jarc Egidij, Soteska 13, Straža, priglasitveni list, opravilna št. 088/0718-94, izdan dne 19. 7. 1994. gnv-131475
Kozmetični salon “ERIKA”, Erika Drofenik s.p., Trg svobode 26, Slovenska
Bistrica, obrtno dovoljenje, št. 112448,
reprezentativno obrtno dovoljenje, izdano
dne 20. 5. 2002. gnb-131620
Kralj Andrej, Koroška cesta 104, Maribor,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 064/0414/94, izdan dne 1. 7. 1998.
gnq-132030
Lisjak Klara s.p., Obala 114, Portorož
– Portorose, priglasitveni list, opravilna
št. 40-0814/95, izdan dne 27. 3. 1995.
gnd-132043
Nikolič Mitja, Počehovska 16, Maribor,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 064-6039/99. gny-131347
Pahernik Karl, Kresnica 39, Šentilj v
Slov.goricah, priglasitveni list, opravilna
št. 065-0369/95, izdan dne 15. 3. 1995.
gnx-131773
Potočnik Jožef, Tlake 1/b, Rogatec,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 054-0093/1994, izdan dne 2. 3.
1994. gnh-131564
Premrl Vladimir, Ul. Kirbiševih 4/c, Maribor,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 064-3935/99, izdan dne 5. 2. 1999.
gnz-131771
Razboršek Smiljana s.p., Mladinski
center patriot, Žička cesta 4/a, Slovenske Konjice, priglasitveni list, opravilna
št. 51-1041/01, izdan dne 3. 8. 2001.
gnn-131433
Stojanov Jordan s.p., Prvačina 167,
Dornberk, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 004217/2134/00-47/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gny-131772

Št.

Potne listine
Avramović Dalibor, Pot k Savi 102/e,
Ljubljana, potni list, št. P00711100.
gnv-131850
Bobik Natalija, Cesta na Roglo 11/h,
Zreče, potni list, št. P00976903.
gnr-131579
Bostič Nina, Komanova ulica 19, Ljubljana, potni list, št. P00555125.
gnp-131606
Bric Borut, Podgrčna 28, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
116702. gnw-131449
Cankar Stanislava, Smrečje 12, Vrhnika,
potni
list,
št.
P00355543.
gnu-131676
Čančar Sejma, C. železarjev 34, Jesenice, potni list, št. P00706297.
gne-131467
Deferri Marko, Tovarniška 3/c, Ajdovščina, maloobmejno prepustnico, št. AI
116314. gnx-131448
Demšar Mojca, Vrhovčeva 2, Ljubljana,
potni
list,
št.
P00499149.
gns-132178
Grabeljšek Mira, Sojerjeva 5, Ljubljana,
potni
list,
št.
P00555098.
gnh-132039
Hajnšek Sonja, Šegova 14, Novo mesto,
potni
list,
št.
P00273027.
gnr-131904
Karić Nadina, Cesta v Pregavor 16,
Izola – Isola, potni list, št. P00906344.
gnz-131446
Katrašnik Tomaž, Koroška cesta 118,
Maribor, potni list, št. P00862464.
gnz-131721
Kink Goran, Kolenov graben 3, Radeče,
potni
list,
št.
P00504657.
gnn-132108
Klabjan Kostja, Osp 89, Črni Kal, maloobmejno prepustnico, št. AI 171557, izdala UE Koper. gnd-131468
Kojić Nedeljko, Litijska cesta 132,
Ljubljana, potni list, št. P00534707.
gno-132082
Kores Goran, Steklarska ulica 18, Rogatec, potni list, št. P00329329.
gnw-131924
Kovač Marko, Založe 69, Polzela, potni list, št. P00013631. gnt-131927
Kovačič Ivan, Brestrnica, Kamniška
graba 25/a, Bresternica, potni list, št.
P00206171. gnc-131423
Kovačič Nastja, Brestrnica, Kamniška
graba 25/a, Bresternica, potni list, št.
P00017022. gnb-131424
Kovačič Valerija, Brestrnica, Kamniška
graba 25/a, Bresternica, potni list, št.
P00209225. gnz-131425
Kravos Tatjana, Bolgarska 24, Ljubljana,
potni
list,
št.
P00568861.
gnm-131659
Kristovič Dušan, Goričak 22, Zavrč,
maloobmejno prepustnico, št. AH
000006239. gno-131432
Kunstelj Marija, Selo 22, Vodice, potni
list, št. P00114641. gnl-131860
Lajovec Jošt, Vrhovčeva 2, Ljubljana,
potni list, št. P00010342. gnt-132177
Lajovec Sara, Vrhovčeva 2, Ljubljana,
potni list, št. P00499151. gnv-132175
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Lajovec Vojko, Vrhovčeva 2, Ljubljana,
potni list, št. P00524129. gnu-132176
Likar David, Vipavski križ 6, Ajdovščina, potni list, št. P00523674. gnj-131462
Lipej Lovrenc, Ul. XXX. divizije 10, Portorož – Portorose, potni list, št.
P00903002. gnv-131454
Mevlja Erika, Ul. I. tankovske brigade
6, Sežana, maloobmejno prepustnico, št.
AI 155101, izdala UE Sežana. gnr-131429
Mušič Vesna, Švabičeva 1, Ljubljana,
potni list, št. P00831833. gne-132167
Muzlovič Marko, Linhartova cesta 64,
Ljubljana, potni list, št. P00321128.
gnn-132158
Nadrah Jože, Pod kostanji 3, Ljubljana,
potni
list,
št.
P00881982.
gnz-131746
Nemanič Gregor, Naselje B. Kidriča 3,
Metlika, potni list, št. P00098380.
gnp-131456
Nikolič Radovan, Ul. Slavka Gruma 58,
Novo mesto, potni list, št. P00106042.
gnr-131729
Novak Jožef, Kazlje 39, Sežana, potni
list, št. P00765495. gne-131917
Novak Uršula, Kazlje 39, Sežana, potni list, št. P00768522. gni-131938
Ogorevc Jenko Klara, Podlubnik 94,
Škofja Loka, potni list, št. P00348991.
gnf-132145
Oljačić Karlo, Jamova cesta 48, Ljubljana, potni list, št. P00417879.
gnh-131864
Omerzo Barbara, Artiče 24/b, Artiče,
potni list, št. P00973771. gnc-131719
Pirš Katarina, Brezje pri Tržiču 78, Tržič, potni list, št. P00499984.
gnv-131725
Potočnik Bina, Staretova 58, Kranj,
potni list, št. P00491940. gnb-131345
Prislan Vlasta, Ulica 25. maja 6, Ptuj,
potni list, št. P00507907. gnu-131426
Radovan Simona, Laniše 2/c, Kamnik,
potni list, št. P00590707. gno-131557
Ramdedović Sabina, Ižanska cesta
305, Ljubljana, potni list, št. P00430905.
gnm-132109
Rape Rok, Pod vrbami 29, Ljubljana,
potni list, št. P00305538. gnq-131830
Rome Neva, Pod gozdom c. VI/27,
Grosuplje, potni list, št. P00585147.
gnq-132105
Rosulnik Gregor, Partizanska 42, Škofja Loka, potni list, št. P00685103.
gnn-132033
Savšek Tomaž, Ljubljanska cesta
42/e,
Grosuplje,
potni
list,
št.
S00000858. gnp-132056
Sila Adolf, Miloševa ulica 4, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
000147173. gnl-132085
Sonc Martin, Kettejeva 30, Domžale,
potni list, št. P00541882. gnn-131708
Sterle Igor, Malnarjeva 46, Ljubljana,
potni list, št. P00279468. gnu-131626
Stoimenovska Bosiljka, Rusjanov trg 8,
Ljubljana, potni list, št. P00536040.
gnx-132173
Strmole Menčak Lidija, Vrbnje 61, Radovljica, potni list, št. P00841857.
gns-131453
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Štangelj Ivan, Jama 1, Novo mesto,
potni list, št. P00294829. gnb-131895
Trobec Janez, Španova pot 4, Ljubljana,
potni
list,
št.
P00595017.
gnu-132151
Vovk Tomaž, 21. oktobra 19/a, Črnomelj, potni list, št. P00845256.
gnj-131712
Žebovec Mateja, Stara cesta 11, Naklo, potni list, št. P000019556.
gnn-131558

Osebne izkaznice
Aljančič Alenčica, Spodnje Pirniče
24/d, Medvode, osebno izkaznico,
št. 24136. gny-131672
Auguštinčič Janez, Polje pri Bistrici 15,
Bistrica ob Sotli, osebno izkaznico,
št. 735043. gnt-131577
Ažman Anica, Lancovo 32, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št. 856737.
gnt-131452
Ažman Jaka, Breg 129, Žirovnica,
osebno
izkaznico,
št. 675622.
gne-132092
Babnik Frančiška, Vodnikova 123,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1053427.
gnv-131675
Babnik Luka, Trpinčeva ulica 74, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1472893.
gne-131842
Bajc David, Pod anteno 14, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 313782.
gnv-132100
Baš Barbara, Celovška 189, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 435885.
gnb-132170
Beganović Sabaheta, Zvezda 2, Ljubljana-Šentvid,
osebno
izkaznico,
št. 1037183. gnd-131718
Belšak Roman, Bukovci 85, Markovci,
osebno
izkaznico,
št. 311624.
gnc-131544
Beovič Bogdan, Stantetova 6, Velenje,
osebno
izkaznico,
št. 1604152.
gno-132107
Bilban Petra, Nova ulica 12, Vodice,
osebno
izkaznico,
št. 413131.
gnz-131421
Bizjak Pavla, Tržaška 45, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 410924.
gnu-132076
Bizjak Sonja, Delpinova 14/b, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 1149022.
gnj-131762
Bobnič Erika, Kukovičeva ulica 4, Celje, osebno izkaznico, št. 966873.
gnq-132080
Bradeško Matija, Zolajeva 9, Maribor,
osebno
izkaznico,
št. 1108623.
gns-131428
Bregar Zdenka, Na klancu 12, Ivančna
Gorica, osebno izkaznico, št. 1179453.
gnq-131755
Brežnik Nataša, Lopata 16, Celje,
osebno
izkaznico,
št. 444148.
gnl-131935
Brežnik Roman, Lopata 16, Celje,
osebno
izkaznico,
št. 444155.
gnb-132020
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Bučar Leon, Kajuhova 2, Izola – Isola,
osebno
izkaznico,
št. 869033.
gno-131732
Buček Alojzija, Lokavec 5, Laško,
osebno
izkaznico,
št. 762952.
gni-131613
Bukovec Jožefa, Strunjan 110, Portorož – Portorose, osebno izkaznico,
št. 1219124. gny-131897
Cerar Marija, Kalinškova 6, Kranj,
osebno
izkaznico,
št. 1563326.
gnv-131500
Cesar Tina, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 836166.
gng-132065
Cizej Anton, Plečnikova 26, Celje,
osebno izkaznico, št. 4464. gng-131915
Comis Sebastijan, Vrtna 3, Piran – Pirano, osebno izkaznico, št. 1038148.
gni-132138
Cugelj Boris, Odrga 5, Trebnje, osebno izkaznico, št. 1560856. gnd-131643
Čaleta Klemen, Zelena pot 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 58349.
gnt-132131
Časar David, Tržaška cesta 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1581128.
gnh-131589
Čendak Tomaž, Črnce 2, Deskle,
osebno
izkaznico,
št. 1540882.
gnn-131733
Ćosić Marko, Puhova 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 732951.
gnn-131508
Dakskobler Veronika Metoda, Podbrdo 50/a, Podbrdo, osebno izkaznico,
št. 884566. gnd-131893
Debevc Mojca, Planinska 22, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 299345.
gnu-131551
Dejak Janez, Prešernova 9/b, Velenje,
osebno
izkaznico,
št. 356799.
gnc-132094
Ditinger Iztok, Vukovski Dol 58, Jarenina, osebno izkaznico, št. 1216623.
m-2036
Dobravec Brigita, Graška cesta 70, Litija, osebno izkaznico, št. 1434572.
gnf-131841
Dornik Nataša, Ul. Štravhovih 39, Maribor, osebno izkaznico, št. 242703.
gnl-132110
Draž Izidor, Polička vas 10, Jarenina,
osebno izkaznico, št. 826832. m-2061
Džubur Diana, Dolenjska cesta 50,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 1596526. gni-131713
Đurković Ranko, Triglavska 17, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 263661.
gnx-131798
Eržen Tomaž, Nova vas 16, Zgornja
Besnica, osebno izkaznico, št. 1626660.
gnp-132031
Ferlič Klavdija, Mariborska 10, Slovenska
Bistrica,
osebno
izkaznico,
št. 1709909. gnh-132114
Filipčič Marijan, Nad mlini 9, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 1111069.
gno-131907
Fode Zdenka, Višnje 35, Zagradec,
osebno
izkaznico,
št. 950054.
gnt-131727
Fortuna Tomaž, Pod gozdom, cesta
II/11, Grosuplje, osebno izkaznico,
št. 283999. gnx-131748

Frelih Robert, Miklošičeva 1/c, Domžale, osebno izkaznico, št. 138185.
gnm-131484
Fuks Branko, Belokriška 60, Portorož
–
Portorose,
osebno
izkaznico,
št. 122662. gnw-131899
Glibota Ljubo, Langusova 18, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 681.
gnt-132152
Grabnar Klavdija, Adamičeva 11, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 68128.
gnw-132149
Gradišnik Matej, Zaloke 23, Spodnji
Duplek, osebno izkaznico, št. 1300941.
gns-131603
Gregorič Angela, Potočnikova 5, Domžale, osebno izkaznico, št. 1445331.
gnn-131483
Grom Ivanka, Sojerjeva 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 313844.
gne-131867
Guštin Bogomir, Ul. A. Tovornika 11,
Maribor, osebno izkaznico, št. 267793.
gno-131607
Hauptman Tadej, Ulica Luka Svetca 1,
Litija, osebno izkaznico, št. 1625878.
gnz-132121
Hladen Andreja, Križevci 87, Križevci
pri
Ljutomeru,
osebno
izkaznico,
št. 256694. gnb-131445
Horn Sebastjan, Cesta revolucije 8,
Jesenice,
osebno
izkaznico,
št. 1009102. gnm-131759
Horvat Metod, Partizanska cesta 4,
Škofja
Loka,
osebno
izkaznico,
št. 167456. gng-131865
Hribar Franc, Brdo 21, Domžale, osebno izkaznico, št. 722452. gnp-131931
Hribernik Miroslav, Pod gradom 40,
Dravograd, osebno izkaznico, št. 18653.
gng-131965
Hrovat Marko, Dolenjska cesta 60,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 192150.
gnu-131851
Hrovat Stanko, Škapinova 7, Celje,
osebno
izkaznico,
št. 653135.
gny-131472
Humar Marija, Črniče 62/e, Črniče,
osebno
izkaznico,
št. 1310069.
gnl-131460
Hvala Mirko, Zaloška cesta 98, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 545233.
gnv-131800
Ilc Marija Ana, Črtomirova 21, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 429692.
gny-131872
Ivančič Martin, Ulica Istrskega odreda
12, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št. 985376. gnl-131510
Jagodic Uroš, Ravne 23, Tržič, osebno izkaznico, št. 1063080. gnz-131496
Jakončič Boris, Vipolže 86, Dobrovo v
Brdih, osebno izkaznico, št. 798371.
gnv-131700
Jakšič Blanka, Log 28/b, Hrastnik,
osebno
izkaznico,
št. 615565.
gnx-132098
Jankovič Ljiljana, Cankarjeva 2/a, Črnomelj, osebno izkaznico, št. 495245.
gnb-131920
Jankovič Silvester, Cankarjeva 2/a, Črnomelj, osebno izkaznico, št. 495213.
gnz-131921
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Jarh Jure, Mestni log II/23, Kočevje,
osebno
izkaznico,
št. 1539775.
gnf-131916
Jelovčan Terezija, Ljubljanska cesta
24/a, Škofja Loka, osebno izkaznico,
št. 549193. gns-131828
Jevšek Ana, Koželjskega ulica 1, Velenje, osebno izkaznico, št. 1306535.
gnj-132087
Jurc Tatjana, Čečovje 23/a, Ravne na
Koroškem,
osebno
izkaznico,
št. 362940. gnc-131594
Juriševič Emilija, Dol 44, Črni Kal,
osebno
izkaznico,
št. 1403354.
gnq-131730
Kac Mitja, Splavarska 1, Vuzenica,
osebno
izkaznico,
št. 1535647.
gnu-131476
Karić Larisa, Cesta v Pregavor 16, Izola
–
Isola,
osebno
izkaznico,
št. 11684642. gny-131447
Karničnik Borut, Frankolovska 23, Maribor, osebno izkaznico, št. 1002583.
gne-132117
Kelenc Andrej, Gornja Bistrica 85,
Črenšovci, osebno izkaznico, št. 245695.
gnd-131918
Kerčmar Irena, Selo 84/a, Prosenjakovci – Partosfalva, osebno izkaznico,
št. 1427514. gnf-131891
Klemenčič Danijela, Mala vas 20, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1041979.
gnr-131504
Kmetič Doris, Ulica 11. maja 16, Radeče, osebno izkaznico, št. 514335.
gny-132097
Kobal Katja, Ulica Gradnikove brigade
59, Nova Gorica, osebno izkaznico,
št. 830534. gnq-131655
Kojić Nedeljko, Litijska cesta 132,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 1690898. gnn-132083
Kolar Frančiška, Novosadska 14, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 629110.
gnl-132035
Kolarić Vojislav, Polje 479, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 1471176.
gnb-131845
Končar Lidija, Kunaverjeva 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 302713.
gnk-132011
Korbar Danilo, Koreninova ulica 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 118536.
gnm-131634
Koren Jože, Notranjska 37, Cerknica,
osebno
izkaznico,
št. 971065.
gnb-131595
Koritnik Nataša, Vodenska cesta 9, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 651975.
gnk-131736
Košir Magdalena, Velika Slevica 9, Velike Lašče, osebno izkaznico, št. 84419.
gny-131847
Košir Marija, Dolge njive 11, Dolenja
vas, osebno izkaznico, št. 491384.
gnt-132052
Kovačec Marija, Ulica Vinka Rejca 15,
Naklo, osebno izkaznico, št. 564782.
gnr-132104
Kovačič Marija, Miklavičeva 19, Borovnica, osebno izkaznico, št. 440019.
gnt-131802
Kovič Anton, Jakšičeva ulica 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1125434.
gnv-131779

Kozar Jožica, Kolodvorska 9, Pragersko, osebno izkaznico, št. 561047.
gnt-131602
Kozel Frančišek, Mala Varnica 19,
Zgornji Leskovec, osebno izkaznico,
št. 834072. gnt-131902
Kragelj Miroslava, Jenkova 2, Koper –
Capodistria,
osebno
izkaznico,
št. 635658. gnx-131898
Kralj Marija, Jelendol 2, Škocjan,
osebno
izkaznico,
št. 539930.
gnj-131737
Kraševac Nataša, Pavlovski vrh 14, Ivanjkovci, osebno izkaznico, št. 225791.
gnh-131364
Krašna Radislav, Jadranska cesta 28,
Ankaran – Ankarano, osebno izkaznico,
št. 257786. gnn-131458
Kreitner Gregor, Dalmatinska ulica 38,
Maribor, osebno izkaznico, št. 925728.
gnm-132134
Kristan Leopoldina, Osredek pri Dobrovi 11, Dobrova, osebno izkaznico,
št. 737576. gnq-131584
Krpan Blaž, Mariborska cesta 17, Gornja
Radgona,
osebno
izkaznico,
št. 1326419. gnb-132095
Kukovec Jožef, Kidričeva 6, Žalec,
osebno
izkaznico,
št. 425637.
gnx-131498
Kumar Borut, Slatina 20, Šmartno ob
Paki, osebno izkaznico, št. 702868.
gng-131440
Kunstelj Dušan, Katreževa pot 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 884151.
gnm-131809
Kunšič Janez, Hraše 3, Lesce, osebno izkaznico, št. 993494. gng-131890
Kuzmanović Emina, Endlicherjeva 7,
Maribor, osebno izkaznico, št. 848674.
gnl-131735
Lavrenčič Nejc, Vrhpolje 118/a, Vipava, osebno izkaznico, št. 387070.
gnk-132086
Ledinek Vincenc, Javornik 52, Ravne
na
Koroškem,
osebno
izkaznico,
št. 1511799. gnc-131894
Likar David, Vipavski križ 6, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 753735.
gng-131465
Lipičar Polona, Kal nad Kanalom 109,
Kal nad Kanalom, osebno izkaznico,
št. 386568. gnl-132060
Lovšin Peter, Zadružna ulica 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 784093.
gnv-131575
Lozej Dean, Budanje 123/a, Vipava,
osebno
izkaznico,
št. 213731.
gni-132088
Lukner Alojz, Zavrh 61/a, Voličina,
osebno
izkaznico,
št. 36148.
gnz-131896
Lupinšek Franc, Pod gradom 42, Radlje ob Dravi, osebno izkaznico,
št. 990429. gnu-131926
Lužar Eva, Dobovičnikova 64, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 533939.
gnr-132079
Majstorović Zoran, Preglov trg 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 366469.
gns-131853
Mankoč Anton, Gornje ležeče 13,
Vremski Britof, osebno izkaznico,
št. 531670. gnx-131473
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Marancina Simon, Partizanska 25, Koper – Capodistria, osebno izkaznico,
št. 1012565. gnf-131441
Mašera Teodor, Tbilisijska ulica 120,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 455860.
gnj-131812
Maučič Gregor, Štrekljeva ulica 62,
Maribor, osebno izkaznico, št. 805513.
gnv-131950
Mauser Aleš, Žabjek v Podbočju 7,
Podbočje,
osebno
izkaznico,
št. 1437621. gny-131922
Medic Jure, Češnjice pri Moravčah 12,
Moravče, osebno izkaznico, št. 56713.
gnh-132064
Mihelič Žiga, Brodarjev trg 15, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1546603.
gnf-131416
Miklavčič Helena, Ul. 9. septembra
87, Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št. 1079637. gnm-131734
Milec Danijel, Šorlijeva 3, Kranj, osebno izkaznico, št. 774517. gnt-131752
Milković Jernej, Dragovanja vas 17,
Dragatuš, osebno izkaznico, št. 909122.
gnv-131600
Milošević Željko, Cesta v Gorice 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 112240.
gnc-131644
Mlinar Jožef, Šentjanž 28, Rečica ob
Savinji, osebno izkaznico, št. 1595108.
gnw-131724
Modic Gregor, Topniška ulica 70, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1656690.
gnx-131548
Mrakič Marija, Sejmiška pot 8, Sežana, osebno izkaznico, št. 1318274.
gno-131782
Mravlak Julijana, Stegenškova ulica 4,
Celje, osebno izkaznico, št. 532023.
gnk-131940
Mujezinović Fuad, Jakominova ulica
13, Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 360950. gny-132147
Munjes Danjela, Prade, C. Ivana Starca 6, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št. 1325940. gnm-132084
Murko Stanislav, Svečane 23, Sladki
Vrh, osebno izkaznico, št. 000169761.
m-2003
Murselović Klemen, Stara Loka 59/a,
Škofja
Loka,
osebno
izkaznico,
št. 409783. gnj-131412
Nemanič Gregor, Naselje B. Kidriča 3,
Metlika, osebno izkaznico, št. 1596471.
gnq-131455
Novak Marija, Vrhpolje 161, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št. 392046.
gns-131628
Novak Mojca, Cankarjeva 21, Jesenice, osebno izkaznico, št. 383028.
gnm-131684
Oblak Blaž, Ljubljanska cesta 52, Horjul, osebno izkaznico, št. 1569439.
gnd-131743
Obojnik Lidija, Primož 53, Ljubno ob
Savinji, osebno izkaznico, št. 1503106.
gnl-131610
Ogorevc Jenko Klara, Podlubnik 94,
Škofja
Loka,
osebno
izkaznico,
št. 190883. gne-132146
Ogrizek Gregor, Hribarjeva ul. 19,
Zgornja Polskava, osebno izkaznico,
št. 1462397. gnn-131908
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Orlandić Edina, Rusjanov trg 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 114383.
gnd-131868
Orlandić Nemanaja, Rusjanov trg 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1105605.
gnc-131869
Pajić Lejla, Ulica heroja Šlandra 19,
Maribor, osebno izkaznico, št. 902451.
gnq-131905
Paradiž David, Glavni trg 46, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 258445.
gnv-131450
Pečoler Mateja, Šmartno pri Slovenj
Gradcu 33, Šmartno pri Slov.Gradcu,
osebno
izkaznico,
št. 1246895.
gnu-131451
Pilih Alojz, Cesta ob Hudinji 10, Vojnik, osebno izkaznico, št. 1489775.
gns-131753
Pipp Miha, Jarše 28/a, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 717499.
gnl-131410
Pivec Irena, Šmartinska 12, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 986686.
gne-132142
Podlunšek Matej, Goriška ulica 6, Celje, osebno izkaznico, št. 1604190.
gnr-131954
Polenšak Milan, Kozjak nad Pesnico
80/b, Zgornja Kungota, osebno izkaznico, št. 000470971. m-2007
Pomberg Martina, Svečane 18, Sladki
Vrh, osebno izkaznico, št. 168783.
m-2031
Preksavec Nina, Postojnska 6, Rakek,
osebno
izkaznico,
št. 1595436.
gne-131567
Prelesnik Neža, Kolodvorska 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 364716.
gne-131417
Prelovšek Gašper, Levstikova cesta
34,
Domžale,
osebno
izkaznico,
št. 1291667. gni-131763
Prelovšek Iztok, Levstikova cesta 34,
Domžale, osebno izkaznico, št. 764102.
gng-131765
Prelovšek Marjetka, Levstikova cesta
34,
Domžale,
osebno
izkaznico,
št. 733671. gnd-131768
Prelovšek Nejc, Levstikova cesta 34,
Domžale, osebno izkaznico, št. 1291669.
gnf-131766
Prislan Vlasta, Ul. 25. maja 6, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št. 985725.
gnk-131461
Pruš Ljudmila, Sejmišče 47, Mislinja,
osebno
izkaznico,
št. 1302185.
gnz-132096
Purg Darinka, Preša 27, Majšperk,
osebno
izkaznico,
št. 1027291.
gnw-131599
Purg Marjana, Preša 27, Majšperk,
osebno
izkaznico,
št. 1345382.
gnx-131598
Rednak Sebastjan, Cesta talcev 4,
Šoštanj, osebno izkaznico, št. 76404.
gnt-131427
Rekić Almir, Padna 32, Sečovlje – Sicciole, osebno izkaznico, št. 222812.
gnl-131435
Remškar Iztok, Tržaška 121, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1125578.
gni-131413
Renko Božena, Sava 45, Sava, osebno izkaznico, št. 168197. gnt-131652
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Repnik Robert, Gozdna ulica 2, Muta,
osebno
izkaznico,
št. 791000.
gnq-131930
Rizvanaj Haki, Ptujska cesta 211, Maribor, osebno izkaznico, št. 174770.
gng-132115
Roethel Ljudmila, Devinska 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1172435.
gnx-131648
Rogelj Neža, Lancovo 32, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št. 1147752.
gni-131438
Rogelj Nika, Lancovo 32, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št. 1147745.
gnh-131439
Rožan Denis, Kostanjevec 17, Zgornja
Ložnica, osebno izkaznico, št. 274625.
gnl-131960
Rožič Franc, Drenovec pri Bukovju
36/a, Bizeljsko, osebno izkaznico,
št. 105057. gne-131442
Saksida Beno, Kajuhova 8, Izola – Isola, osebno izkaznico, št. 194638.
gnt-132102
Savšek Boštjan, Breg pri Litiji 39, Litija, osebno izkaznico, št. 236621.
gnh-131664
Seferaj Alija, Gosposvetska 19, Kranj,
osebno
izkaznico,
št. 298420.
gnd-132018
Selan Veronika, Sostrska cesta 21/b,
Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico,
št. 478184. gnh-131618
Sever Dimitrij, Podsvetija 10, Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 1160793. gnv-131875
Sirnik Mitja, Celovška 99/b, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 133341.
gns-131478
Slamič Janez, Na Jelovcu 11/b, Bresternica, osebno izkaznico, št. 1322104.
gng-132090
Slemenik Klara, Podkraj 66/a, Velenje, osebno izkaznico, št. 243658.
gnf-132091
Solce Ivan, Župančičeva 8, Trzin,
osebno
izkaznico,
št. 468657.
gns-131707
Sporn Andrej, Malenškova 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1685923.
gnj-131866
Stamatovski Stojan, Kajuhova 21, Maribor, osebno izkaznico, št. 350244.
gnh-132089
Stegovec Peter, Brje 121, Dobravlje,
osebno
izkaznico,
št. 261171.
gnz-131471
Stoimenovska Bosiljka, Rusjanov trg 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 324837.
gnw-132174
Stropnik Till, Koželjskega 7, Velenje,
osebno
izkaznico,
št. 686087.
gnj-131912
Šafarič Matevž, Gorica pri Šmartnem
60,
Celje,
osebno
izkaznico,
št. 1633701. gni-132113
Šimon Aleš, Lucija, Šolska ulica 11,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico,
št. 1396627. gno-131457
Škof Darinka, Cesta proletarskih brigad 59, Maribor, osebno izkaznico,
št. 498672. gnt-131627
Škulj Rudolf, Sojerjeva ulica 53, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 791811.
gny-131397

Šmid Pavla, Log 24, Železniki, osebno
izkaznico, št. 504871. gnq-131909
Štarkelj Jožefa, Cesta 9. avgusta 79,
Zagorje ob Savi, osebno izkaznico,
št. 476145. gnr-131929
Šterk Alenka, Ulica Molniške čete 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1301380.
gnk-131561
Štrukelj Miha, Rašiška 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 1155747.
gnp-131881
Šumer Bojana, Gasilska ulica 5, Ruše,
osebno
izkaznico,
št. 1646034.
gnu-131601
Tavčer Dejan, Kamenče 28, Braslovče, osebno izkaznico, št. 1427613.
gnz-131571
Tovornik Nataša, Breg 31, Borovnica,
osebno
izkaznico,
št. 1445396.
gnu-131876
Turk Janez, Pudob 39, Stari trg pri Ložu, osebno izkaznico, št. 1624154.
gns-131903
Ule Veronika, Ob Grosupeljščici 22,
Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št. 1319651. gnd-131668
Uršič Viljemina, Kersnikova ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 173459.
gnk-132061
Valetič Nevenka, Celovška 122, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 768514.
gnz-131871
Velkavrh Nina, Hudovernikova ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 188237.
gnp-131481
Vene Jože, Gubčeva ulica 8, Krško,
osebno izkaznico, št. 9493. gnp-131781
Višnar Tanja, Trubarjeva ulica 16, Šentjur, osebno izkaznico, št. 413783.
gnn-131933
Vladiković Smpad, Mucherjeva ulica
11,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 988245. gnd-132168
Vodep Roman, Novi log 15, Hrastnik,
osebno
izkaznico,
št. 452941.
gne-131942
Vojska Pavel, Ljubljanska 16, Dob,
osebno
izkaznico,
št. 64001.
gnz-131596
Vojska Pavla, Ljubljanska 16, Dob,
osebno
izkaznico,
št. 494264.
gny-131597
Vrhovšek Katarina, Marjana Kozine 19,
Novo
mesto,
osebno
izkaznico,
št. 1456243. gnv-131900
Vukelič Juvančič Veronika, Tabor 9,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 321433.
gnp-131856
Zadnik Aleksandra, Male Lašče 2/a,
Velike
Lašče,
osebno
izkaznico,
št. 694283. gnq-131580
Zadnik Barbara, Male Lašče 2/a, Velike
Lašče,
osebno
izkaznico,
št. 1434625. gno-131757
Zajec Jaka, Cesta v Šmartno 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 829071.
gnr-131354
Zajec Maja, Cesta v Šmartno 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 112979.
gnq-131355
Zajec Manca, Cesta v Šmartno 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 829056.
gns-131353
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Zakrajšek Mateja, Podsmreka 1, Velike Lašče, osebno izkaznico, št. 1379931.
gnv-131650
Završnik Ivan, Polje, Cesta XX/18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 676077.
gnx-131848
Zirdum Nada, Fazanska 8, Portorož –
Portorose,
osebno
izkaznico,
št. 1433884. gnu-132101
Zorec Stanko, Cesta k Dravi 5, Maribor, osebno izkaznico, št. 1130339.
gnl-131910
Zupan Matjaž, Stara cesta 59, Naklo,
osebno
izkaznico,
št. 955970.
gnw-132124
Zupančič Pavel, Partizanska cesta
19/a, Kranj, osebno izkaznico, št. 55711.
gnm-131709
Žgalin Darko, Artiče 15, Artiče, osebno izkaznico, št. 1123891. gnc-131469
Žgavec Gregor, Dobravlje 51/f, Dobravlje, osebno izkaznico, št. 1362454.
gnj-131437
Žnuderl Karolina, Plitvički vrh 45, Gornja
Radgona,
osebno
izkaznico,
št. 1047781. gnd-132093
Žohar Smiljan, Proti jezam 21, Slovenska
Bistrica,
osebno
izkaznico,
št. 1089578. gnt-131906
Žvan Terezija, Zasip, Piškovca 4, Bled,
osebno
izkaznico,
št. 57219.
gnn-131758

Vozniška dovoljenja
Adamič Tanja, Ul. Prekomorskih brigad
8, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 11116, izdala UE Izola.
gnj-131887
Ajdnik Martina, Sp. Laže 14, Loče pri
Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 14084. gnl-131710
Antolič Peter, Pod lipami 32, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1620176, reg. št. 44821. gnk-131761
Azdejković Milan, Mali Lipoglav 71,
Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1216485, reg. št. 197916,
izdala UE Ljubljana. gnb-131545
Ažman Jaka, Breg 129, Žirovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1101618,
izdala
UE
Jesenice.
gnu-132051
Bačar Mitja, Ulica Slavka Gruma 5, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 39049, izdala UE Novo mesto.
gns-131703
Bajc David, Pod anteno 14, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 59937, reg. št. 14457, izdala UE
Piran. gnv-132050
Banfić Branko, Zabukovica 78, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. ABF, št. S
001310040,
izdala
UE
Žalec.
gne-131717
Barle Andrej, Zoisova ulica 17, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1514846, reg. št. 45338, izdala UE
Kranj. gni-131888
Bertoncelj Metka, Bežigrad 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BFGH, št. S 1791833, reg. št. 33361,
izdala UE Ljubljana. gny-131751

Bizjak Drago, Kvedrova ulica 14, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
580055, izdala UE Žalec. gnw-131624
Bizjak Sonja, Delpinova 14/b, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 39298, izdala UE Nova Gorica.
gnd-131393
Boštjančič Patrik, Podgrad 36, Podgrad, vozniško dovoljenje, reg. št. 10400.
gnq-131680
Brežnik Roman, Lopata 16, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
1399695, reg. št. 32046. gnc-132019
Bric Borut, Podsrčna 28, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 31653, izdala UE Nova Gorica.
gnb-131395
Bristrić Mirza, Zidani Most 27, Zidani
Most, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 13362, izdala UE Laško. gnd-131368
Čaleta Klemen, Zelena pot 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1418380, reg. št. 230093, izdala UE
Ljubljana. gnq-132130
Černač Helena, Dolomitskega odreda
28, Postojna, vozniško dovoljenje,
št. 11355. gnk-131611
Ćirić Eva, Brilejeva ulica 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1491023, reg. št. 245084, izdala UE
Ljubljana. gnj-131562
Dakskobler Veronika Metoda, Podbrdo 50/a, Podbrdo, vozniško dovoljenje,
št. S 44913, izdala UE Tolmin.
gno-131832
Ditinger Iztok, Vukovski Dol 58, Jarenina, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S001639129, reg. št. 13712, izdala UE
Pesnica. m-2035
Dobrina Maša, Janževa gora 7/a, Selnica ob Dravi, vozniško dovoljenje, št. S
1650149, reg. št. 8947, izdala UE Ruše.
m-2068
Dornik Nataša, Ul. Štravhovih 39, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S
1560308,
reg.
št. 121395.
gnk-132111
Dovnik Jože, Žabljek 25, Laporje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 12366, izdala UE Slovenska Bistrica.
gne-131692
Draž Izidor, Polička vas 10, Jarenina,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
001440933, reg. št. 9505, izdala UE Pesnica. m-2062
Duraković Rifet, Gradnikove brigade 9,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 44416, izdala UE Nova Gorica.
gns-132053
Đorđeski Vojislav, C. revolucije 1, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 961443. gnw-132049
Đukić Petra, Vilfanova ulica 38, Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 13567, izdala UE Piran.
gnc-131619
Fern Maja, Turjak 58, Turjak, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 805794, reg.
št. 39064, izdala UE Kranj. gnx-132048
Florjanc Sabina, Dobriša vas 20/c,
Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1442864, izdala UE Žalec.
gne-131767
Fortuna Tomaž, Pod gozdom, cesta
II/11, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
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BGH, št. S 772257, reg. št. 10350, izdala UE Grosuplje. gny-131747
France Pavlin Karmen, Topniška ulica
23, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50 km/h, BGH, št. S 1799025, reg.
št. 232613,
izdala
UE
Ljubljana.
gnj-131637
Fuks Branko, Belokriška cesta 60,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. SI 44932, reg.
št. 3658, izdala UE Piran. gnb-131820
Gec Sonja, Sela 10, Sežana, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 341, izdala UE Sežana. gno-131682
Gerič Marjan, Vuzmetinci 24/a, Miklavž pri Ormožu, vozniško dovoljenje,
kat. A – 50km/h BFGH, reg. št. 6071,
izdala UE Ormož. gnn-131362
Glavič Boris, Levarjeva ulica 81, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h BCEGH, št. S 1800390, reg.
št. 142494,
izdala
UE
Ljubljana.
gnu-131801
Gornik Miroslav, Bistrška cesta 77, Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 344948, reg. št. 7554. gnd-131697
Guštin Bogomir, Ul. A. Tovornika 11,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 914201, reg. št. 103328, izdala UE
Maribor. gnr-131608
Haber Nada, Bošamarin 1, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 15207, reg. št. 8901.
gnf-131391
Habjan Milan, Mengeška cesta 49/a,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 503956, reg. št. 16270, izdala UE
Domžale. gns-131878
Hojnik Marija, Janževa gora 28, Selnica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 754900, reg. št. 6051, izdala
UE Ruše. m-2043
Holer Herbert Jožef, Jurovski dol
24/a, Jurovski Dol, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. S 001619402, izdala UE Lenart. gnz-132046
Hostej Mojca, Levstikova 9, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1157879, reg. št. 20280, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnp-131381
Hribar Franc, Brdo 21, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1575885, reg. št. 19727, izdala UE Domžale. gno-131932
Hribernik Matjaž, Šmartno v Tuhinju
26, Laze v Tuhinju, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 23863, izdala UE Kamnik.
gnr-131583
Hrovatič Martina, Groblje pri Prekopi
5, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 649636, reg. št. 22110.
gnt-131827
Hudorovič Nikolaj, Malo Mlačevo 35,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1325483, reg. št. 13446, izdala UE
Grosuplje. gns-132078
Humar Andrej, Kidričeva 31, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 44562, izdala UE Nova Gorica.
gni-131838
Humić Uzejr, Šmartinska cesta 135/c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 1371007, reg. št. 233113,
izdala UE Ljubljana. gnq-131505
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Hvala Mirko, Zaloška cesta 98, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1710366, reg.
št. 46773,
izdala
UE
Ljubljana.
gnw-131799
Hvala Peter, Vojsko 41, Idrija, vozniško
dovoljenje, št. S 1063030, reg.
št. 10673. gnp-131581
Jankovič Ljiljana, Cankarjeva 2/a, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 9576, izdala UE Črnomelj.
gnc-131919
Jankovič Tanja, C. Jaka Platiše 1,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1634600, reg. št. 57010, izdala UE
Kranj. gng-131515
Jelševar Frančiška, Prosvetna 7, Jesenice, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 89/2003.
gnx-131398
Jerak Egon, Hrvatini 111, Ankaran –
Ankarano, vozniško dovoljenje, kat.
ABCGH, št. SI 54770, reg. št. 47685.
gne-131392
Jerman Bojan, Hrastulje 36, Škocjan,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 34391, izdala UE Novo mesto.
gng-131565
Jerman Stane, Cankarjeva 44, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
57250, reg. št. 1955, izdala UE Radovljica. gnv-132125
Jošt Marko, Brodarjeva 2, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1339234, reg. št. 38197. gnq-131955
Juhart Nina, Visole 92/a, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1690011, reg. št. 24656, izdala UE
Slovenska Bistrica. gne-131642
Kajtazović Edin, Pod vinogradi 3, Straža, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 36680, izdala UE Novo mesto.
gnk-132136
Kajtazović Halil, Novi svet 10, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 109, izdala UE Škofja Loka.
gnm-131834
Karničnik Borut, Frankolovska 23, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 496946, reg. št. 99480. gnc-132119
Kerčmar Irena, Selo 84/a, Prosenjakovci – Partosfalva, vozniško dovoljenje,
reg. št. 08472. gnc-131794
Kermc Tone, Vir pri Stični 50, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1270278, reg. št. 20913, izdala UE
Grosuplje. gns-131582
Kevič Dragan, Vena Pilona 16, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 46444, izdala UE Koper.
gng-131494
Kiralj Lajoš, Gaberje, Glavna ulica 6,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50 km/h, BCEFGH, št. 10346,
izdala UE Lendava. gny-131722
Kirič Robert, Šinkova 1/a, Središče
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. A –
125 BCGH, reg. št. 11113, izdala UE Ormož. gnn-131358
Kmetič Doris, Ulica 11. maja 16, Radeče, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1576869. gnw-132099
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Kobler Jan, Celovška cesta 128, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 29/2003.
gnj-131487
Kocjančič Jože, Drtija 64, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1620606, reg. št. 13826, izdala UE Domžale. gnw-131549
Kodela Zoran, Zg. Ložnica 25, Zgornja Ložnica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 409900, reg. št. 17197, izdala UE Slovenska Bistrica. gny-131822
Kojić Nedeljko, Litijska cesta 132,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1351192, reg. št. 148698, izdala
UE Ljubljana. gnp-132081
Kolarić Vojislav, Polje 479, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
931153, reg. št. 58308, izdala UE Ljubljana. gnc-131844
Korbar Danilo, Koreninova ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 448926, reg. št. 81071, izdala UE
Ljubljana. gnn-131633
Korenak Mateja, Klavčičeva ulica 7,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 24026, izdala UE Kamnik.
gnp-132156
Košir Magdalena, Velika Slevica 9, Velike Lašče, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 411864, reg. št. 91186, izdala UE Ljubljana. gnz-131846
Kovačič Ivan, Brestrnica, Kamniška
graba 25/a, Bresternica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 609092, reg.
št. 59930,
izdala
UE
Maribor.
gnd-131422
Kovačič Silva, Gregorčičeva 35, Dornberk, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 11808, izdala UE Nova Gorica.
gne-131342
Kovič Anton, Jakšičeva ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1593996, reg. št. 10741, izdala UE
Ljubljana. gnw-131778
Kozamurnik Boštjan, Teharje 53, Teharje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001048487,
reg.
št. 42522.
gnb-131420
Kramar Dušanka, Gosposvetska 49,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 908069, reg. št. 71392, izdala UE
Maribor. gnj-131962
Kristan Jožica, Milčinskega ulica 6,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 269414, reg. št. 3548. gnf-132016
Kristan Leopoldina, Osredek pri Dobrovi 11, Dobrova, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 217049, reg. št. 166777,
izdala UE Ljubljana. gnp-131585
Križaj Alja, Moste 11/k, Žirovnica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S001750192, izdala UE Jesenice.
gny-132047
Križanec Mitja, Ul. bratov Gerjovičev
52, Dobova, vozniško dovoljenje, kat.
ABCGH, reg. št. 13810, izdala UE Brežice. gnf-131341
Kunstelj Marina, Katreževa pot 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 847582, reg. št. 155097, izdala UE
Ljubljana. gnl-131810
Kunšič Janez, Hraše 3, Lesce, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1524047, reg. št. 6556. gnu-131826

Kuret Rozalija, Lipa 59, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 626768,
reg. št. 5973, izdala UE Velenje.
gnz-131346
Leban Marčetič Magda, Ul. B. Kalina
5/d, Solkan, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 11156, izdala UE Nova Gorica. gnl-131385
Leben Ivan, Bidovčeva 8, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 57671, reg. št. 48214. gng-131815
Ledinek Vincenc, Javornik 52, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 12985, izdala UE Ravne
na Koroškem. gnd-131793
Leljak Tatjana, Pod gradom 19, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1217699. gnm-131609
Lenoci Milan, Gregorčičeva 66, Izola
– Isola, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 8841, izdala UE Izola. gnh-131814
Lesjak Aleksander, Dobriša vas 20/c,
Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1438450, izdala UE Žalec.
gnh-131764
Likar David, Vipavski križ 6, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1225766, reg. št. 15563, izdala UE Ajdovščina. gnf-131466
Logonder Mateja, Predjamska cesta 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 885588, reg. št. 160685, izdala UE
Ljubljana. gnf-131566
Lovšin Peter, Zadružna ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
767786, reg. št. 66537, izdala UE Ljubljana. gnu-131576
Lukič Aleksandar, Grčarjeva ulica 13,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1785735, reg. št. 50833. gnt-131477
Lukner Alojz, Zavrh 61/a, Voličina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1196760, izdala UE Lenart. gny-131797
Majhenič Natalija, Stantetova 32, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1221180, reg. št. 113244, izdala UE
Maribor. gnk-131936
Male Minca, Nova gora nad Slov. Bistrico 16, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1093876, reg.
št. 20122, izdala UE Slovenska Bistrica.
gne-131367
Marc Boštjan, Goriška cesta 25/b, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1598162, reg. št. 17888, izdala UE
Ajdovščina. gnx-131573
Markanović Rok, Zg. Grušovje 10/b,
Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1450572, reg. št. 22707, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnx-131823
Martinčič Ervin, Senožeče 105/a, Senožeče, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 13182, izdala UE Sežana.
gny-131372
Mašera Teodor, Tbilisijska ulica 120,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1795805, reg. št. 49899,
izdala UE Ljubljana. gnk-131811
Matelič Saša, B. Tomažiča 12, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 34688, izdala UE Nova Gorica.
gnk-131636
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Maučič Gregor, Štrekljeva ulica 62,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGHC, št. S 1848719, reg.
št. 99282,
izdala
UE
Maribor.
gnx-131948
Medic Jure, Češnjice pri Moravčah 12,
Moravče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001408111, reg. št. 30999, izdala
UE Domžale. gni-132063
Medved Aleksander, Polanškova ulica
6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50 km/h, BGH, št. S 1709850, reg.
št. 234622,
izdala
UE
Ljubljana.
gne-131592
Medvešček Matevž, Senčna pot 81/a,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI 59124, reg.
št. 13047, izdala UE Piran. gnj-131512
Mihelčič Gregor, Jevnica 50, Kresnice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1465260, izdala UE Litija. gnr-131629
Mihevc Zlatko, Kolenov graben 8, Radeče, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 1663346. gnm-131934
Mihocič Samo, Postružnikova 12, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1402217, reg. št. 12429, izdala UE Ljutomer. gnk-131740
Milanovič Rok, Ravnik 24, Nova Vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGHE, št. S
514868, reg. št. 192434, izdala UE Cerknica. gnu-131401
Mirt Franc, Dobrova 7, Senovo, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 14642. gnx-132123
Mlinarič Vincenc, Račica 59, Loka pri
Zidanem Mostu, vozniško dovoljenje, št.
S 1733293, reg. št. 9071. gnw-131499
Modic Gregor, Topniška ulica 70, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1718422, reg. št. 175142, izdala UE
Ljubljana. gny-131547
Možina Anton, Mala Loka 19, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S001763859, reg.
št. 1510,
izdala
UE
Domžale.
gnb-132070
Mujezinović Fuad, Jakominova ulica
13, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št. S
1718596, reg. št. 145499, izdala UE
Ljubljana. gnx-132148
Muzlovič Marko, Linhartova cesta 64,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1823321, reg.
št. 221668,
izdala
UE
Ljubljana.
gno-132157
Mužerlin Jožef, Vojkova 44, Portorož
– Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 42652, reg. št. 4537, izdala
UE Piran. gnn-131833
Oberč Adriijan, Opekarna 20/, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h, BGH, reg. št. 10019, izdala UE
Trbovlje. gnp-131485
Ogrin Alenka, Stari trg 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
973042, reg. št. 75359, izdala UE Ljubljana. gnd-131693
Ogrizek Gregor, Hribarjeva 19, Zgornja Polskava, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 1651209, reg. št. 23055,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnd-131818
Oprešnik Jože, Kremberk 58/a,
Sv.Ana v Slov.goricah, vozniško dovolje-

nje, kat. BGH, št. S 1402590, izdala UE
Lenart. gng-131390
Pavletić Tatjana, Sv. Anton, Ravne 8,
Pobegi, vozniško dovoljenje, št. S
939743, reg. št. 10523. gnh-131514
Pavšič Zdenka, Kampel 111, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, reg.
št. 2505, izdala UE Koper. gng-131790
Pilih Alojz, Cesta ob Hudinji 10, Vojnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
377186, reg. št. 5953. gnr-131754
Podlogar Barbara, Trata 15, Zgornja
Besnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1375395, reg. št. 48073, izdala UE
Kranj. gni-131513
Podplatnik Gorazd, Spuhlja 48, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1481150, reg. št. 44363, izdala UE Ptuj.
gnk-131511
Podreka Vanesa, Volče 141/a, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 1506377, izdala UE Tolmin. gnp-131406
Podržaj Kristjan, Pod bukvami 36,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1611959, reg. št. 256971, izdala
UE Ljubljana. gnh-131489
Prelovšek Iztok, Levstikova cesta 34,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 944969, reg. št. 19077, izdala UE Domžale. gnc-131769
Primec Matjaž, Stara vas 45, Bizeljsko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 191649,
izdala
UE
Ljubljana.
gng-131615
Privšek Peter, Črtomirova ulica 7/a,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 832675, reg. št. 20781. gnb-131570
Pšeničniik Primož, Župančičeva ulica
3, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat.
ABCGH, reg. št. S 1847789, izdala UE
24522. gnf-132141
Pulko Zvezdan, Dolge Njive 9, Voličina, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
866767, izdala UE Lenart. gnv-131825
Pušnik Daniel, Kraigherjeva 26, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGHE, reg.
št. 25549, izdala UE Ptuj. gnd-131493
Radovac Simon, Montinjančevo naselje 4, Pobegi, vozniško dovoljenje, kat.
GH, reg. št. 45312. gnl-131635
Ramić Adem, Nanoška ulica 34, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
reg. št. 132103, izdala UE Ljubljana.
gni-131738
Ribič Ivan, Tepanje 2/c, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 947, izdala UE Slovenske Konjice.
gnv-131625
Rizmal Anton, Cesta na Vrbje 2, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. S 47349,
izdala UE Žalec. gns-131728
Roethel Ljudmila, Devinska ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1799212, reg.
št. 52424,
izdala
UE
Ljubljana.
gnk-131786
Rožman Jakob, Glogov Brod 20, Artiče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 3874, izdala UE Brežice. gnn-131683
Rus Ivanka, Strahomer 10, Ig, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 928290,
reg. št. 160665, izdala UE Ljubljana.
gnf-132166
Savšek Tomaž, Ljubljanska cesta
42/e, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
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BCFGH, št. S 1649573, reg. št. 24583,
izdala UE Grosuplje. gno-132057
Sever Dimitrij, Podsvetija 10, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S 1872411, reg.
št. 136844,
izdala
UE
Ljubljana.
gnw-131874
Simončič Franc, Plevančeva ulica 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1503052, reg. št. 35939,
izdala UE Ljubljana. gnp-131506
Sitar Branko, Kungota 158, Kidričevo,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1771235, reg. št. 4773, izdala UE Ptuj.
gnb-131795
Skrbinšek Bogdan, Cesta XIV. divizije
6, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 19949, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnf-131824
Smolič Jože, Vrbovec 10, Dobrnič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1346174, izdala UE Trebnje. gnk-132161
Srnec Ivan, Ivanjkovci 57, Ivanjkovci,
vozniško dovoljenje, kat. BGh, reg.
št. 3829. gnk-131361
Šafarič Matevž, Gorica pri Šmartnem
60, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1686250, reg. št. 46779.
gnj-132112
Šip Aljoša, Rašiška ulica 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1481685, reg. št. 240936, izdala UE
Ljubljana. gnk-131886
Škreblin Boris, Gubčeva 21, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
404595, reg. št. 24020, izdala UE Ptuj.
gng-131690
Škulj Rudolf, Sojerjeva ulica 53, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1777163, reg.
št. 94619,
izdala
UE
Ljubljana.
gnz-131396
Špeljak Lajoš, Vinarska pot 2/a, Bizeljsko, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 6652, izdala UE Brežice. gnf-131491
Šterk Alenka, Ulica Molniške čete 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1372903, reg. št. 236234, izdala
UE Ljubljana. gni-131588
Tomič Nenad, Fužine 2, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 16318, izdala UE Kamnik. gny-131647
Umek Gregor, Škrljevo 15, Šentrupert,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1556115, izdala UE Trebnje. gnx-132073
Urbič Daniel, Gasilska cesta 41, Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1533213, reg. št. 54875. gnf-131816
Vagaja Maja, Preglov trg 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1730449, reg. št. 20843, izdala UE Ljubljana. gnq-131605
Vasič Miroslav, Milčinskega 12, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEG, št. S
1630233, reg. št. 47651. gnn-131783
Važič Miodrag, Lejec 81/b, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1411976, izdala UE Žalec. gns-131928
Velikonja Špela, Celovška cesta 143,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1779245, reg.
št. 226468,
izdala
UE
Ljubljana.
gnw-131674
Velikoski Particija, Jenkova cesta 23,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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št. S 1022712, reg. št. 25424, izdala UE
Velenje. gnm-131434
Velkavrh Nina, Hudovernikova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1193267, reg. št. 182785, izdala
UE Ljubljana. gnq-131480
Vladiković Smpad, Mucherjeva ulica
11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1612122, reg. št. 254561, izdala UE Ljubljana. gnc-132169
Volčič Marija, Vilfanova 1, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 31035, reg. št. 9484, izdala UE
Piran. gnr-131804
Vozelj Janez, Smučidol 7, Izlake, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1141609, izdala UE Zagorje ob Savi.
gny-131497
Vrzel Srečko, Murščak 24, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 6586, izdala UE Gornja Radgona.
m-2065
Vukelič Juvančič Veronika, Tabor 9,
Cerknica, vozniško dovoljenje, št. S
203777, reg. št. 799, izdala UE Cerknica. gno-131857
Zabel Marija, Trg 67, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10416,
izdala UE Ravne na Koroškem.
gnh-132164
Zalar Monika, Činžat 39, Fala, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4935, izdala UE Ruše. m-2038
Zorec Stanko, Cesta k Dravi 5, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 914165, reg. št. 73110, izdala UE Maribor. gnk-131911
Zorko Matjaž, Cesta na Drenik 24,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 63629, reg. št. 37368, izdala UE
Ljubljana. gnv-131879
Žakelj Andrej, Podpeška cesta 93/a,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 61674, reg.
št. 164931,
izdala
UE
Ljubljana.
gni-131463
Žgalin Darko, Artiče 15, Artiče, vozniško dovoljenje, št. 18178, izdala UE Brežice. gnb-131470
Žilnik Peter, Valvazorjeva ulica 12, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
621258, reg. št. 32883. gnh-131914
Žlembergar Boris, Jamska ulica 36,
Mirna, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S001656456, reg. št. 11210, izdala
UE Trebnje. gnw-131474
Župan Sandi, Kregarjeva 9, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 17375, izdala UE Brežice. gnz-131371

Zavarovalne police
Interštirn, d.o.o. Mavčiče-Kranj, Breg
ob Savi 47, Mavčiče, zavarovalno polico,
št. 41401001233, izdala zavarovalnica
Slovenica. gni-131617
Jukić Mirsada, Na Korošci 2, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 915646, izdala zavarovalnica Tilia. gnu-131501
Jurič Igor, Ruška cesta 7, Maribor, zavarovalno polico, št. 175534, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnr-131704
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Kaiser Sonja, Cigonca 48, Slovenska
Bistrica, zavarovalno polico, št. AO
00101458229, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. m-2057
Kovačević Nermin, Zaloška 76, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 561016, izdala zavarovalnica Slovenica. gni-131663
Limani Agim, Cesta Kozjanskega odreda 1, Senovo, zavarovalno polico,
št. 101546968, izdala zavarovalnica Slovenica. gno-131357
Matko Mario, Nazorjeva 14, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. 0763635, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnb-131695
Mehle Helenca, Rožna dolina 1, Grosuplje, zavarovalno polico, št. AO
547136, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. gnh-131464
Merlin Bojan, Drska 43/a, Novo mesto, zavarovalno polico, št. 898189, izdala zavarovalnica Tilia. gnv-131400
Podojsteršek Maja, Koroška cesta 47,
Dravograd, zavarovalno polico, št. AO
00101568490, izdala zavarovalnica Slovenica. gnu-132026
Prezelj Anja, Menardova ulica 23, Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št. 00101603434, izdala zavarovalnica
Slovenica. gnr-131604
Pudić Emil, Baragova cesta 40, Žužemberk, zavarovalno polico, št. 924269,
izdala zavarovalnica Tilia. gnu-131701
Ramić Adem, Nanoška ulica 34, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 974205, izdala zavarovalnica Tilia. gnh-131739
Sodnik Katja, Francarija 6, Preddvor,
zavarovalno polico, št. 943655, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gni-131538
Tekavec Janko, Pot na Rakovo jelšo
21, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 2767235, izdala zavarovalnica Maribor. gnk-131715
TNT scena in prireditve d.o.o., Kranjčeva ulica 20, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 00000920291, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnx-132127
Vadla Manja, Razlagova 21, Celje, zavarovalno polico, št. 930722, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnp-132106
Veselaj Sadri, Panonska 5/a, Maribor,
zavarovalno polico, št. AVO 987850, izdala zavarovalnica Tilia. gnh-132014
Volovšek Savo Marjan, Ulica bratov
Učakar 86, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 101545235, izdala zavarovalnica Slovenica. gnm-131859
Vreček Štefan, Srednja vas 135, Šenčur, zavarovalno polico, št. 951580, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnh-131889

Spričevala
Antunović Andreja, Celjska cesta 39,
Rogaška Slatina, spričevalo 1. letnika Poslovno-komercialne šole Celje, izdano leta 2001/02. gnp-131431
Basaneže Lučo, Šmarje 150, Sežana,
spričevalo Poklicne lesne šole Nova Gorica, izdano leta 1972. gnp-131681
Basta Milan, Benčičeva 13, Koper –
Capodistria, diplomo Višje šole za notra-

nje
zadeve,
izdana
leta
1982.
gnv-131775
Baškovič Irena, Mestni trg 39, Škofja
Loka, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije
Brežice, izdano leta 1975 in 1976.
gng-131340
Bele Gregor, Šutna 8, Kamnik, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
1995 in 1996. gne-131892
Belkovič Davor, Kržišnikova ulica 2/a,
Medvode, obvestilo o uspehu 4. letnika
Srednje gradbene, geodetske in ekonomske šole v Ljubljana, izdano leta 2002.
gno-131415
Benkovič David, Cankarjeva 55, Kamnik, spričevalo 1.in 2. letnika ZUIM Kamnik – upravni tehnik. gnm-131638
Bertalanič Sonja, Domatinci 10/a,
Cankova, spričevalo Srednje zdravstvene
šole Rakičan, izdano leta 2001.
gnf-131641
Bilbija Bojan, Vrhovci, Cesta XXII/10,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje elektrotehniške šole v Ljubljani,
št.
I/2111,
izdano
19. 9. 1983.
gnk-131686
Biočanin Slavko, Koželjskega 7, Velenje, spričevalo o zaključnem izpitu Kovinarske šole. gnq-131430
Bizjak Janja, Jezerska 42/a, Žiri, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kemijske šole v Ljubljani, izdano leta 1991.
gnf-131716
Bizjak Marko, V Mlinu 49, Šempeter
pri Gorici, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske in trgovske šole Nova Gorica, št. 882-232/2002, izdano
15. 2. 2002. gnz-132071
Blaško Brigita, Erazmova 23, Postojna, maturitetno spričevalo Srednje šole
Postojna, izdano leta 1997. gnr-131529
Blaževič Ines, Manžan 80, Koper – Capodistria, indeks, št. 11000039, izdala Visoka šola za zdravstvo. gnc-132069
Bobič Marko, Kolezijska cesta 25,
Ljubljana, indeks, št. 20202028, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnn-131858
Bolčina Simona, Mrakova 5, Idrija,
spričevalo Srednje tekstilne, obutvene in
gumarske šole Kranj, izdano leta 1990,
izdano na ime Skok Simona. gns-131528
Božič Bojan, Gabrje 7, Ilirska Bistrica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kovinarske in prometne šole Koper.
gnu-131376
Božić Karleta, Šared 8/a, Izola – Isola, spričevalo 8. razreda OŠ Vojka Šmuc,
Izola. gns-132028
Božnar Tadeja, Knape 3, Selca, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje tekstilne,
obutvene in gumarske šole Kranj, smer
frizer, izdano leta 1997/98 in 1998/99.
gnn-131541
Brečko Jožica, Bistriška 37, Poljčane,
spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta 2002/03. m-2033
Brumec Mihaela, Krćevina pri Vurberku 174, Spodnji Duplek, spričevalo 2. letnika Srednje tekstilne šole Maribor, smer
frizer, izdano leta 1991. m-2069
Cimerman Mateja, Podsmreka 6/b,
Dobrova, obvestilo o uspehu pri maturi
Gimnazije Vič, izdano leta 1996.
gnf-131666
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Cindel Lidija, Ptujska ulica 28, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske
šole v Ljubljani, izdano leta 1974.
gnf-131616
Crljenić Brigita, Trdinova ulica 12,
Kamnik, spričevalo #: letnika Srednješolskega centra Rudolfa Maistra v Kamniku,
izdano leta 1995. gnh-132143
Crnolič Amela, Industrijska ulica 8, Ruše, spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano leta 2000.
m-2027
Cvetko Damjan, Na prehodu 11, Maribor, indeks, št. 21016784, izdala FDV v
Ljubljani. gns-132153
Cvetko Janez, Janžekovci 8/a, Destrnik, spričevalo o zaključnem izpitu Gostinske šole Maribor, izdano leta 1983.
m-2023
Čauševič Adnan, Savska cesta 54,
Domžale, spričevalo OŠ Venclja Perka,
izdano 24. 6. 1999. gnq-131530
Čebron Mojmir, Branik 45, Branik, indeks, št. 11270120208, izdala Višja Strokovna šola. gne-131492
Černoš Marjan, Sela pri Dobovi 47/d,
Dobova, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem Novo mesto. gnt-131702
Črešnovar Irenca, Veliko Širje 76, Zidani Most, 1. letnika Srednje tehniške in
strojne šole, Šolski center Celje.
gng-131540
Čretnik Siniša, Ložane 17, Pernica, indeks SERŠ Maribor, šolska leta 1982 do
1986. m-2021
Debelak Katarina, Potoče 20, Podnart,
spričevalo 2. letnika Pedagoške gimnazije v Ljubljani, izdano leta 1980.
gnq-131555
Divjak Rok, Center 149, Črna na Koroškem, spričevalo 1. letnika Strojno kovinarske šole Ravne, smer mehanik vozil
in
voznih
sredstev,
izdano
leta
2000/2001. gnx-131523
Drev Kristina, Arnače 30, Velenje, diplomo Srednje pedagoške šole v Celju.
gnj-131941
Đukanović Biljana, Prešernova 23,
Bled, spričevalo o končani OŠ prof. dr.
Josipa Plemlja Bled. gnj-131387
Erjavec Kočar Gorazd, Vodnikova cesta 96/a, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3. letnika Centra
za permanentno izobraževanje, poklic
pek, slaščičar, izdano leta 1993.
gnv-131679
Fajdiga Tone, Knafljev trg 8, Ribnica,
spričevalo o zaključnem izpitu št. 243 in
spričevalo 3. letnika Šole za prodajalce,
izdal Šolski center za blagovni promet dne
27. 6. 1980 v Ljubljani. gnk-131436
Falnoga Matjaž, Selce 11/b, Nova Cerkev, spričevalo 1. letnika Srednje strokovne šole v Zrečah, izdano leta 2003.
gnt-131677
Fatur Franc, Bač 27, Knežak, spričevalo Kovinarske šole Koper – avtomehanik, izdano leta 1978. gnk-131640
Feher Brigita, Čentiba 462, Lendava –
Lendva, spričevalo 1. letnika Srednje kovinarske, pedagoške in ekonomske usmeritve Lendava, izdano leta 1983, izdano
na ime Kustec Brigita. gnw-131803

Fir Suzana, Bereča vas 29, Suhor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje vrtnarske, kmetijske in gospodinjske šole v
Celju. gnj-131837
Fon Jure, Borca Petra 20, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Izobraževalo središče Miklošič v Ljubljani. gni-132163
Frangež Zdenko, Frankolovska 5, Maribor, spričevalo 1., 2. in 3. letnika SERŠ
Maribor, izdano leta 1980 do 1983.
m-2063
Franz Damjan, Jakšičeva ulica 2, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 1993 in 1994.
gnj-132062
Gashi Laura, Levstikova 5, Ilirska Bistrica, obvestilo o uspehu 2. letnika Srednje ekonomske poslovne šole v Kopru,
trgovske šole, izdano leta 1998/99.
gnc-132044
Gavcrič Minojka, Kidričeva 4/b, Kranj,
spričevalo Srednje tekstilne in usnjarske
šole, izdano leta 1983 in 1984.
gnn-131408
Gričar Laura, Irča vas 12, Novo mesto,
spričevalo od 1 do 4. letnika Gimnazije
Novo mesto, izdano leta 1993, 1994,
1995 in 1996. gnw-131399
Grill Edita, Regrča vas 55, Novo mesto, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije
Novo mesto, izdano leta 1994/95 in
1996/97, izdano na ime Musić.
gnm-131517
Grum Darinka, Podvelka 30, Radlje ob
Dravi, spričevalo o poklicni maturi SŠ Muta. gnh-131714
Habjan Romana, Bavdkova ulica 1,
Ljubljana, osebni list 1. letnika Srednje
gostinske šole, izdan leta 1986/87 na ime
Pugelj Romana. gnt-131502
Habjanič Marija, Dogoška cesta 67,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Šiviljske šole Maribor, izdano leta 1981/82.
m-2059
Halaba Jasmin, Ljubljanska 35, Postojna, spričevalo o končani OŠ Antona Globočnika v Postojni, izdano leta
2001/2002. gni-131542
Harbaš Sanela, Ižanska cesta 438/b,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano
leta 2000. gnk-131711
Hladin Katja, Polže 19/a, Nova Cerkev, spričevalo 2. letnika Srednje živilske
šole Maribor, smer živilec slaščičar konditor, izdano leta 1996. m-2060
Horžen Božidar, Črešnjice 31, Cerklje
ob Krki, diplomo Srednje šole Krško, izdana leta 1973. gnd-131518
Hribar Rosana, Črešnjice 108, Otočec, spričevalo 1. letnika Gimnazije Novo
mesto. gnv-132075
Hvala Sandi, Slap ob Idrijci 28, Slap
ob Idrijci, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 3. letnika Tehničnega šolskega centra v Novi Gorici, izdano leta
2000. gnb-131745
Ivašković Sanda, Celovška 143, Ljubljana, indeks, št. 25006222, izdala Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani.
gno-131882
Jaklič Zdravko, Vel. Podlog 30, Leskovec
pri
Krškem,
diplomo,
št. 62/83CP:56/98. gnw-132024
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Janežič Vesna, Zlatoličje 11/r, Starše,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
lomercialne šole na Ptuju. gnx-131923
Jarc Barbara, Ivanja vas 6/a, Mirna
Peč, spričevalo 2. letnika triletnega programa tekstilnega izobraževanja – šivilja,
krojač, izdano leta 1999. gnp-131806
Jeriha Aljaž, Pot na Hreše 1, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za
strojništvo v Ljubljani, izdano leta 1996 in
1997. gnj-131862
Jeriha Aljaž, Pot na Hreše 1, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Srednje šole za
strojništvo v Ljubljani, izdano leta 1997.
gnb-131495
Jevrić Džavid, Ulica Lojzke Štebijeve
9/a, Ljubljana, spričevalo 2. in 3. letnika
Srednje šole tehničnih strok Litostroj, izdano leta 1996/97 in 1997/98.
gnv-131750
Jevšek Jernej, Brodarjev trg 7, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta
2001. gnk-131586
Jošt Kristina, Zelen breg 20/a, Ravne
na Koroškem, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje gostinske šole v Slovenj Gradcu. gno-131532
Judež Jure, Boletova 47, Ljubljana, indeks, št. 25006226, izdala Fakulteta za
arhitekturo v Ljubljani. gnx-131873
Juhant Gregor, Čevljarska ulica 8/a,
Domžale, spričevalo 1. letnika Srednje šole v Domžalah, izdano leta 1995.
gnx-131698
Jurić Pero, Ravne 18, Tržič, spričevalo Gostinske šole. gng-131840
Jurinčič Darjan, Rozmanova 60/f, Koper – Capodistria, spričevalo 3. letnika
Gimnazije Koper, izdano leta 2002.
gnv-132025
Juršič Jože, Veliki Cerovec 25, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške strojne šole, št. 215/86, izdano
leta 1986. gnr-131404
Kalinić Marjan, Preglov trg 13, Ljubljana, spričevalo od 1 do 3. letnika Upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta 1991, 1992 in 1993. gny-131351
Kantar Denis, Ul padlih borcev 12/a,
Prestranek, spričevalo 1. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem – gostinski
tehnik, izdano leta 1996. gnd-131568
Karajković Boštjan, Polje pri Vodicah
29/b, Vodice, spričevalo 6. in 7. razreda
OŠ Vodice, izdano leta 1986 in 1987.
gnq-132055
Karba Denis, Radvanjska 61, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor. m-2042
Kastelec Borut, Zagorica 65/a, Videm-Dobrepolje, letno spričevalo 1. letnika Srednje šole tehniških strok Šiška, izdano leta 1994/95. gnw-131749
Kavčič Urša, Osterčeva 6, Ptuj, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ptuj, izdano
leta 2001/02. gny-132022
Keblič Matic, Kajuhova 3, Slovenske
Konjice, spričevalo 4. letnika Srednje šole Slovenska Bistrica. gnn-131383
Kernjak Saša, Šišenska cesta 26/a,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Šentvid, izdano leta 1998.
gny-132172
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Kete Andreja, Lokavec 167, Ajdovščina, spričevalo o končani OŠ Borisa Kidriča Ajdovščina, izdano leta 1984, izdano
na ime Krečič Andreja. gnd-131572
Knafelc Sonja, Vilharjeva 7, Pivka, spričevalo o končani OŠ Postojna, izdano leta 1972. gnu-131776
Knafelc Sonja, Vilharjeva 7, Pivka, letno spričevalo Gimnazije Postojna,
št. 268/I z dne 20. 6. 1974, izdano na
ime Zega Sonja. gnh-131639
Knez Lilijana, Smoletova 13, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Miloša Zidanška v Mariboru, izdano
leta 1978. gnq-131780
Kogoj Jana, Volče 41/a, Tolmin, spričevalo 2. letnika Srednje trgovske in ekonomske šole Nova Gorica – trgovec, prodajalec, izdano leta 1995, izdano na ime
Rutar Jana. gnb-131374
Kolar Drago, Police 15, Gornja Radgona, letno spričevalo 5. letnika in obvestilo o uspehu poklicne mature Srednje
gradbene šole Maribor, izdano leta 2002.
m-2056
Kolednik Mihaela, Partizanska cesta
13, Mežica, spričevalo 1. letnika Trgovske šole Slovenj Gradec, izdano leta
1992. gnf-131791
Kolenc Blaž, Preglov trg 11, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole
tiska in papirja, izdano leta 2000 in 2001.
gnd-132068
Komac Nina, Koroška cesta 7, Tržič,
spričevalo BTŠ Kranj, izdano leta
1999/2000. gno-131536
Kopitar Tomaž, Rudnik I/11c, Ljubljana,
diplomo
št. 1413,
izdana
14. 12. 1988, Srednje kovinarske in usnjarske šole Domžale. gne-132067
Kos Dominika, Javornik 60, Ravne na
Koroškem, indeks, št. 93295810, izdala
Fakulteta za strojništvo v Mariboru.
m-2010
Košem Aleš, Češnjevek 22, Cerklje na
Gorenjskem, spričevalo Šole za strojništvo Škofja Loka. gnl-131835
Kotar Terezija, Dolenja vas 1, Zagorje
ob Savi, spričevalo o zaključnem izpitu
Ekonomske šole v Trbovljah, izdano leta
1980. gnk-131661
Kovačević Nataša, D. Taborište 132,
Slunj, spričevalo 1. letnika Srednje šole v
Domžalah, izdano leta 1997, izdano na
ime Pavlić Nataša. gnn-131883
Kozamernik Matija, Trnovec 20, Medvode, spričevalo 4. letnika Gimnazije Vič,
izdano leta 1993. gnt-131552
Kozel Anica, Mala Varnica 12, Zgornji
Leskovec, spričevalo 7. razreda OŠ Zgornji Leskovec, izdano leta 1974/75.
gnx-132023
Krajnc Jurij, Lackova cesta 128, Limbuš, spričevalo OŠ Bratov Polančič v Mariboru, izdano leta 1998. m-2037
Krajnc Jurij, Lackova 128, Limbuš,
spričevalo 1. in 2. letnika II. gimnazije v
Mariboru, izdano leta 1999, 2000.
m-2019
Krečič Bevk Martina, Podbreg 1, Podnanos, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za zdravstvo in družboslovje
Nova Gorica, izdano leta 1981.
gni-131913
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Kreslin Boštjan, Okrogarjeva 3, Celje,
spričevalo 1. letnika SŠ Postojna, kovinarska stroka, obdelovalec kovin, izdano
leta 1999. gnb-131370
Kristan Janja, Prapreče 1/f, Straža,
spričevalo 8. razreda OŠ, št. 164/01, izdano 15. 6. 2001. gnm-131534
Krivic Rožič Metka, Zagoša 22, Begunje na Gorenjskem, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Koper. gnh-131539
Krmelić Robert, Kustošijanska 151,
Zagreb, diplomo Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev v Ljubljani, izdana leta 1988. gnt-131402
Kuder Matic, Ulica Minke Bobnar 14,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 2001. gnm-132059
Kukoljčić Pristovnik Marjetka, Ul. heroja St. 5, Žalec, spričevalo od 1. do 3.
letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem v Celju. gnu-131901
Kuzma Darja, Gančani 182, Beltinci,
zaključno spričevalo Srednje tekstilne šole Maribor, izdano leta 1998. gni-131388
Kužnik Barbara, Železno 4, Dobrnič,
indeks, št. 07200127, izdala Visoka policijsko varnostna šola v Ljubljani.
gnc-131669
Lainšček Tamara, Cvetkova 32, Murska Sobota, letno spričevalo 3. letnika
Gimnazije Murska Sobota, izdano leta
2001. gng-132040
Lavrič Špela, Na brežini 16, Ljubljana-Črnuče, spričevalo od 1. do 7. razreda
OŠ Maks Pečar v Ljubljani, izdano leta
1996. gny-131622
Leban David, Bača pri Modreju 57,
Most na Soči, spričevalo 1. letnika Srednje lesarske šole v Novi Gorici, št. 437,
izdano leta 1988. gno-131407
Lebar Bernarda, Rakičan, Štefana Kovača 7, Murska Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole
v Murski Soboti, izdano leta 1982.
gnk-131861
Leber Alenka, Podigrac 19, Zgornja
Kungota, spričevalo 1. letnika Srednje
kmetijske šole Maribor, izdano leta 1993.
m-2024
Lesjak Jure, Pristava 21, Črna na Koroškem, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Ravne na Koroškem. gnf-131366
Leskovič Gordana, Imenje 346, Kojsko, diplomo SDEŠ Nova Gorica, izdana
leta 1990 – ekonomski tehnik.
gne-131817
Lipold Marjan, Prešernova cesta 2,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Centra strokovnih šol v Ljubljani, izdano
leta 1971. gny-132122
Lovše Jožica, Sostrska cesta 30/c,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje zdravstvene šole, izdano leta
1998/99. gnt-132077
Lukunić Gregor, Kompolje 68, Videm-Dobrepolje, indeks, št. 26104924,
izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. gnj-131787
Maček Janja, Badovinčeva ulica 14,
Laško, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole Celje, ekonomsko komercialni tehnik, izdano leta 1997. gnt-131531

Majer Mateja, Rošpoh 109, Kamnica,
spričevalo 1. letnika Srednje živilske šole
Maribor, izdano leta 1998/99. m-2066
Makari Jožica, Borova vas 4, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Gostinske
šole Maribor, izdano leta 1976. m-2008
Mali Kristina, Parižlje 20/a, Braslovče, spričevalo 3. letnika Poslovne komercialne šole v Celju, izdano leta 2002.
gnd-131443
Malkoč Anela, Kidričevo naselje 1, Postojna, spričevalo o končani OŠ Miroslava Vilharja Postojna, izdano leta 1999.
gnn-132058
Mandl Lovro, Vodovodna 3, Selnica ob
Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu 3.
letnika Gimnazije in srednje kem. šole Ruše, izdano leta 2003. m-2011
Manjolović Milenko, Naselje J. Kerenčiča 34, Murska Sobota, indeks,
št. 93506565, izdala Fakulteta za kemijo
in kemijsko tehnologijo Maribor. m-2017
Markelj Bojana, Ševlje 9, Selca, spričevalo 2. letnika Srednje tekstilne, obutvene in gumarske šole Kranj, tekstilec,
izdano leta 1998/99. gnx-131527
Marn Jože, Goričica pri Ihanu 2, Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu Centra strokovnih šol, smer avtoličarstvo, izdano leta 1975. gnl-131389
Marušič Patricija, Polje, Cesta
XXII/27d, Ljubljana-Polje, spričevalo od
1. do 4. razreda OŠ Polje, izdano leta
2000 do 2003. gno-131507
Masten Irena, Lokvica 18, Miren, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske in trgovske šole v Novi Gorici –
poslovni tehnik, izdano leta 2001.
gnp-131831
Medič Salih, Langusova 59, Radovljica, diplomo CSUI Jesenice. gnj-132041
Merkelj Marjana, Velike Žablje 78/a,
Dobravlje, spričevalo 2. letnika Srednje
oblikovne šole v Ljubljani, izdano leta
1999. gnb-131770
Mironov Irena, Selnica ob Muri 95,
Ceršak, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole Maribor, izdano
leta 1984. m-2002
Mišić Vesna, Opekarska cesta 38,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Aškerčeve gimnazije v Ljubljani, izdano leta
1999 in 2000. gnd-131843
Mlečnik Nevenka, Črni vrh 35, Črni
vrh nad Idrijo, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje gostinske šole v Ljubljani, izdano
leta 1992 in 1993, izdano na ime Lampe
Nevenka. gnv-132150
Molnar Manuela, Ulica 5. prekomorske 1, Ptuj, spričevalo 3. in 4. letnika
Športne gimnazije Ptuj, izdano leta
2000/01 in 2001/02. gnz-132021
Možic Stanislava, Dolenji Boštanj 7/a,
Boštanj, diplomo Srednje ekonomske šole Brežice, izdala leta 1989 na ime Janc
Stanislava. gnj-131612
Mrkonjič Slaviša, Kocjančičeva 1, Ankaran – Ankarano, indeks, izdala SEPŠ
Koper. gnc-131694
Namestnik Gregor, Levstikova 1, Kranj,
spričevalo o končani OŠ Bratstvo in enotnost Kranj. gnm-131409
Nimani Mihane, Grmičeva ulica 19/a,
Kranj, spričevalo 1. letnika Srednje tek-
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stilne, obutvene in gumarske šole v Kranju, izdano leta 1999. gnd-131593
Novak Andreja, Neubergerjeva ulica
13, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
Zvonka Runka v Ljubljani, izdano leta
1986, izdano na ime Radin Andreja.
gnr-131829
Orehek Maja, Zgornje Bitnje 178/a,
Žabnica, spričevalo 1. letnika Srednje
ekonomske šole v Kranju, izdano leta
1998. gng-132165
Osojnik Samo, Cvetlični hrib 17, Rogaška Slatina, diplomo Šolskega centra
ma Lavi – smer strojni tehnik, izdana leta
1986. gnd-131418
Ostrovršnik Karmen, Pod gozdom 1,
Trbovlje, spričevalo o zaključnem izpitu
Ekonomske
šole
Trbovlje,
izdano
24. 6. 1982. gnk-132036
Ostrovršnik Karmen, Pod gozdom 1,
Trbovlje, letno spričevalo Ekonomske šole
Trbovlje,
izdano
4. 6. 1982.
gno-132032
Ostrovršnik Karmen, Pod gozdom 1,
Trbovlje, letno spričevalo Ekonomske šole
Trbovlje,
izdano
19. 6. 1981.
gnm-132034
Pajovič Dejan, Likozarjeva ulica 30,
Kranj, spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole, izdano leta 1996/97.
gnj-131537
Pančur Darja, Grablovičeva ulica 28,
Ljubljana, spričevalo Srednje šole Domžale, izdano leta 2001. gne-131742
Paškulin Katja, Izolska vrata 11, Koper
– Capodistria, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole Koper. gnt-131377
Paulič Barbara, Rožna 40, Šenčur,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
in upravno-administrativne šole Kranj,
smer poslovni tajnik. gnd-131543
Pegan Janko, Bilje 48/b, Renče, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za voznike motornih vozil Ljubljana-Ježica, izdano
leta 1973. gny-131522
Pergar Saša, Tratnikova 48, Ljubljana-Šentvid, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole za farmacijo in zdravstvo v Ljubljani,
izdano leta 1982 in 1983, izdano na ime
Kerčmar Saša. gni-131863
Perič Aurora, Brodarjev trg 5, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
zdravstvene šole – negovale, bolničar, izdano leta 1984 in 1985, izdano na ime
Arsenjug Aurora. gnh-131689
Permoser Sebastijan, Hrib 7, Šmarješke Toplice, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kemijske šole v Ljubljanai, izdano leta 1993. gnf-131591
Peternel Jure, Ajba 14, Kanal, spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene šole
Nova Gorica, izdano leta 2000.
gnk-131386
Petrič Zorana, Cankarjeva 50, Nova
Gorica, spričevalo 4. letnika Srednje družboslovne ekonomske šole Nova Gorica,
izdano leta 1989, izdano na ime Baša Zorana. gnn-131516
Pintarič Bernarda, Ravenska 24, Beltinci, spričevalo o zaključnem izpitu SETUAŽ v Murski Soboti, izdano leta 1982,
izdano na ime Lebar Bernarda.
gnz-131646

Pirc Boštjan, Trubarjeva ulica 44, Celje, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
tehniške šole Celje, izdano leta 1992,
1993 in 1994. gnl-131760
Pivk Tatjana, Pod Plevno 90, Škofja
Loka, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
Srednje tehniške tekstilne šole Kranj, izdano leta 1981, 1982, 1983 in 1984, izdano na ime Divjak Tatjana. gnr-131554
Pivk Tatjana, Pod Plevno 90, Škofja
Loka, spričevalo o končani OŠ Ivan Grohar Škofja Loka, izdano leta 1980, izdano
na ime Divjak Tatjana. gns-131553
Planinc Mateja, Majeričeva 6, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta 2000.
m-2028
Planinšek Metka, Grajzerjeva ulica 21,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Sostro, izdano leta 1990. gnv-131375
Plut Tamara, Tunjiška cesta 2/a, Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo in turizem, izdano
leta 1997. gnm-131359
Pongrac Gašper, Primož 81, Vuzenica,
spričevalo Srednje šole Slovenj Gradec,
poslovni tajnik, izdano leta 1997/98.
gnj-132037
Poprijan Mojca, Pokopališka 13, Velenje, indeks, izdala Srednja zdravstvena
šola v Slovenj Gradcu, izdan na ime Seme Mojca. gnc-131569
Prešern Žagar Veronika, Golnik 122,
Golnik, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole. gnk-131836
Pruha Gabrijela, Ulica Staneta Severja
11, Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta
1998. m-2040
Pšeničnik Miha, Slogonsko 31, Kapele, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole Krško, št. 457/96, izdano leta 1996.
gnk-131411
Radković Vilma, Kalce 20/b, Logatec,
spričevalo o končani OŠ Antona Globočnika v Postojni, izdano leta 1976, izdano
na ime Tomažič Vilma. gnb-131649
Radojević Tina, Pod gradom 14, Slovenj Gradec, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje ekonomske šole – ekonomsko
komercialni tehnik. gne-131792
Rajnar Judita, Sela pri Sobračah 6,
Šentvid pri Stični, potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu, izdalo Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport. gnc-131369
Razingar Polona, Hrušica 35, Hrušica,
spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene
šole Jesenice. gnq-131380
Repinc Luka, Vodnikova 7, Bohinjska
Bistrica, spričevalo 2. letnika SŠJ – tehnik zdravstvene nege, izdano leta 2001.
gnb-131774
Reya Andrej, Kozana 5/a, Dobrovo v
Brdih, maturitetno spričevalo Gimnazije
Tolmin, izdano leta 1982. gnp-131631
Rogelj Nuša, Šubičeva ulica 6, Mengeš, indeks, št. 41044703, izdala Fakulteta za organizacijske vede. gnm-131363
Rojko Branislav, Konšakova 17, Maribor, spričevalo 1. letnika SERŠ Maribor,
izdano leta 1988/89. m-2022
Ručigaj Matejka, Homec, VII. ulica 14,
Radomlje, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Srednje vzgojiteljske šole Ljubljana, izda-
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no leta 1986, 1987 in 1988, izdano na
ime Burgar Matejka. gns-131403
Rupert Sever Ingrid Romana, Saveljska cesta 115, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole v
Ljubljani, izdano leta 1993, izdano na ime
Rupert Ingrid Romana. gnj-131662
Sajić Ramajana, Čevljarska 14, Koper
– Capodistria, indeks, št. 20202682, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani.
gnx-131723
Salihović Sanela, Steletova 2, Ljubljana, spričevalo od 1. do 6. razreda OŠ
Vič. gnm-131459
Savšek Boštjan, Breg pri Litiji 39, Litija, indeks, št. 20970473, izdala Pravna
fakulteta. gnl-131560
Senica Cepec Petra, Javornik 51, Ravne na Koroškem, spričevalo 3. letnika
Srednje ekonomske šole v Slovenj Gradcu. gng-131365
Senič Toni, Majurec 95, 48260 Križevci, Hrvaška, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Steklarske šole Rogaška Slatina, izdano leta 1979, 1980 in 1981.
gnv-131525
Sklepič Polona, Ulica heroja Lacka 34,
Lenart v Slov.goricah, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole v Mariboru,
izdano leta 2002. m-2018
Skumavec Metka, Zg. Laze 20, Zgornje Gorje, spričevalo Srednje ekonomske
komercialne šole v Radovljici, izdano leta
1992. gnw-131578
Smodič Mirko, Prušnikova 30, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Kovinarskega šolskega centra Maribor, izdano leta 1966. m-2044
Smogavec Andrej, Božje 29, Oplotnica, letno spričevalo Srednje strokovne šole Brežice, št. 21/V, izdano 28. 5. 2003.
gnz-131796
Stančič Arne Igor, Ulica Jana Husa 18,
Ljubljana, indeks, št. 31970035, izdala
fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gne-131671
Stanković Željko, Volaričeva ulica 10,
Postojna, spričevalo 3. letnika Srednješolskega centra v Ljubljani – avtoelektrik.
gnh-132139
Stevanič Bojan, Pod kostanji 14, Celje, obvestilo o uspehu 3. letnika SŠGT
Celje, smer natakarica, izdano leta 1999.
m-2045
Stilin Uroš, Kovinarska 10, Celje, spričevalo 2. in 3. letnika SSPŠ Celje, izdano
leta 1999/00 in 2000/01. m-2015
Stojanović Lidija, Na Devce 24, Miklavž na Dravskem polju, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole, aranžerski tehnik, izdano leta 1993. m-2033
Stošić Darja, Vinje 67, Dol pri Ljubljani, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ledina, izdano leta 1996. gni-131563
Stramšek Nuša, Gubčeva ulica 6, Slovenj Gradec, spričevalo o končani OŠ II.
Slovenj Gradec, izdano leta 1999.
gnq-131705
Strel Dušan, Lovrenc na Dravskem polju 83/a, Lovrenc na Dravskem polju, diplomo Srednje tekstilne šole Maribor, izdana leta 1990. m-2034
Strnad Suzana, Ulica Planinčevih 40,
Miklavž na Dravskem polju, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje zdravstvene šo-
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le, ambulantno bolnična smer, izdano leta
1984. m-2058
Subotič Urška, Pod vinogradi 33, Straža, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole. gnh-131789
Šavel Jerneja, St. Kuharja 7, Murska
Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje zdravstvene šole Rakičan, izdano leta 1999. gns-131378
Šavle Zdravko, Staro selo 2/b, Kobarid, spričevalo o zaključnem izpitu Poslovodske šole v Novi Gorici, izdano leta
1979. gno-131632
Šega Marjan, Grčarce 11, Dolenja vas,
diplomo SGLŠ Postojna, št. 4/536, izdana leta 1999. gni-131688
Šega Sergeja, Cesta 4. maja 21, Cerknica, indeks, št. 62000823, izdala Visoka šola za turizem Portorož. gnb-132120
Šeliga Boris, Stogovci 18/a, Ptujska
Gora, potrdilo o opravljenem preizkusu
strokovne usposobljenosti – licenca za
prevoze blaga, št. potrdila 615250 izdano 19. 9. 2000. gne-132017
Šelih Andrej, Ulica borcev za severno
mejo 7, Maribor, letno spričevalo 1. in 2.
letnika Srednje živilske šole Maribor, izdano leta 1995 in 1996. gnc-131344
Šerbinek Danica, Borova vas 26, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije pedagoške smeri v Mariboru, izdano leta 1976. m-2020
Šeruga Anabela Rebeka, Hrašovčeva
12, Celje, spričevalo 2. in 3. letnika SŠGT
Celje, smer turistični tehnik 2001, 2002.
m-2055
Šimec Vesna, Svetosavska ulica 12,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ dr Vita
Kraigherja, izdano leta 1985. gnj-132012
Šimic Ivanka, Hraše 50, Smlednik, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 1981, izdano na ime Stare Ivanka. gnw-131349
Šinko Mario, Mekinje, Neveljska pot
12, Kamnik, spričevalo 3. letnika Izobraževalnega centra Cene Štupar – pek, izdano leta 2002. gnq-131405
Škerget Barbara, Stantetova 20, Maribor, spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta 2001.
m-2005
Škreblin Vesna, Ulica Metoda Mikuža
4, Ljubljana, maturitetno spričevalo II.
gimnazije Ljubljana, izdano leta 1970.
gnw-131699
Šorli Matija, Kurirska pot 35/a, Kranj,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje trgovske šole, izdano leta 1993 in 1994.
gns-132132
Štanfel Štefan, Podsabotin 5, Kojsko,
spričevalo o zaključnem izpitu št. 25, izdan 28. 12. 1963 v Novi Gorici.
gnn-131533
Štruc Klemen, Trubarjeva 53, Celje,
spričevalo 1. letnika Srednje strokovne in
poklicne šole Celje, izdano leta 1996/97.
gnt-131777
Štrucl Maja, Hrastje 23, Limbuš, spričevalo 3. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta 1999.
m-2030
Tasev Nenad, Za progo 17, Ljubljana,
spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje šole tehničnih strok Šiška, izdano leta 1997,
1998 in 1999. gnp-132135
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Težak Maja, Ul. 14. divizije 11, Ptuj,
spričevalo o končani OŠ Breg Ptuj, izdano leta 2003. gno-131382
Tomič Djoko, Zgornji Obrež 16, Artiče, spričevalo o zaključnem izpitu Gostinske šole Novo mesto, izdano leta 1974.
gne-132042
Tratnjek Aleš, Ruska ulica 28, Maribor, spričevalo o končani OŠ Slava Klavora Maribor, izdano leta 1998/99.
m-2067
Turk Silva, Cesta na Boč 31, Rogaška
Slatina, maturitetno spričevalo Srednje
pedagoške šole v Celju, izdano leta 1984.
gnf-132116
Utroša Matej, Cankarjeva 27, Jesenice, spričevalo Srednje živilske šole v Mariboru, izdano leta 1994. gns-131678
Uzar Mark, Riklijeva cesta 5, Bled,
spričevalo 4. letnika SETŠ Radovljica.
gnp-131535
Vasić Bojana, Dražgoška 6, Kranj, spričevalo 3. letnika Ekonomske šole v Kranju, izdano leta 2002. gnf-131691
Vengust Marjan, Kačeva 2/a, Celje, indeks, št. 94049588, izdala Fakulteta za
gradbeništvo v Mariboru. gnq-131805
Vigali Stanislava, Ulica Prekmuske čete 13, Murska Sobota, indeks,
št. 81572951, izdala Ekonomska fakulteta v Mariboru. gni-132013
Vodeb Anica, Ul. I Celjske čete 27,
Šentjur, letno spričevalo SKGŠ Šentjur ,
na ime Kovačič Anica. gnp-131656
Vojković Dejan, Pod logom 24, Turnišče, indeks, št. 22174, Izdala Visoka
upravna šola v Ljubljani. gng-131665
Vojniković Edin, Rusjanov trg 3, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje elektro šole v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnh-131343
Vojniković Edin, Rusjanov trg 3, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje elektro šole v Ljubljani, izdano leta 2001.
gnl-132160
Volk Anica, Stiplovškova 8, Brežice,
spričevalo 2. letnika Srednje gostinske
šole v Novem mestu, izdano leta 1971,
izdano na ime Četrtič Anica. gnj-132137
Vrankič Filip, Dobojska 27, Celje, spričevalo 1. letnika SŠGT Celje, turistični tehnik, izdano leta 2001/02. m-2016
Vražič Lea, Novo Polje, Cesta X/73,
Ljubljana, spričevalo od 1 do 3. letnika
Srednje upravno admnistrativne šole v
Ljubljani, izdano leta 1998, 2000 in 2001.
gnr-131654
Vrbek Marija, Gabernik 33, Zgornja
Polskava, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta 1980. m-2025
Vrbnjak Rudi, Oljčna pot 55/v, Koper
– Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala od 1 do 3. letnika Centra strokovnih šol v Ljubljani, izdano leta
1977, 1998 in 1979. gnm-131559
Vuković Boštjan, Brilejeva ulica 1, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev, izdano
leta 1992. gns-132103
Weber Mateja, Beblova 22, Maribor,
spričevalo I. letnika Srednje zdravstvene
šole Maribor, izdano leta 2000. m-2041
Založnik Marija, Sp. Dolič 46, Vitanje,
spričevalo 7. razreda OŠ Stranice, izdano

leta 1961, izdano na ime Hrovat Marija.
gnm-131784
Zamuda Jure, Gregorčičeva ulica 3,
Bled, spričevalo 3. letnika Srednje lesarske šole Škofja Loka, izdano leta
1998/99. gnl-131339
Zor Metka, Goričane 7/a, Medvode,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1998,
izdano na ime Kozjek Metka. gnx-131673
Zorć Andrej, Ulica Matije Blejca 18,
Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene šole v Ljubljani, izdano
leta 2000. gnq-131880
Zupančič Ana, Mekinje nad Stično 27,
Ivančna Gorica, spričevalo 3. letnika
Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, izdano leta 2000. gng-131490
Zupančič Milena, Ob Grosupeljščici 7,
Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole
Josip Jurčič Ivančna Gorica, izdano leta
1993 in 1994, izdano na ime Marinčič
Milena. gni-131788
Žigraj Josip, Bernetičeva ulica 12, Koper – Capodistria, spričevalo 1. letnika
Cene Štupar – agroživilska pekarska šola. gnw-131849
Žumer Petra, Zadobrova 54, Škofja
vas, spričevalo 3. letnika SŠGT Celje, turistični tehnik, izdano leta 2001/02.
m-2014
Žust Polonca, Gradišče 15/b, Vrhnika, indeks, izdala Srednja trgovska šola v
Ljubljani. gnz-131546

Ostali preklici
Babnik Miha, Visoko 182, Ig, delovno
knjižico. gnq-132155
BEAS d.o.o., Kotnikova 5, Ljubljana,
osebno
delovno
dovoljenje,
št. 99289907936, izdanega 14. 2. 2001
na ime Tairoski Asim. gnj-131687
Blažič Boris, Križe 2, Novo mesto, delovno knjižico, št. 25147, reg. št. 292357.
gnn-131808
Cergol Igor, Na logu 16, Ankaran –
Ankarano, delovno knjižico. gnr-132029
Cipot Aleš, Tešanovci 5, Moravske Toplice,
študentsko
izkaznico,
št. 21014842, izdala FDV v Ljubljani.
gnk-131486
Cvetko Damjan, Na prehodu 11, Maribor, študentsko izkaznico, št. 21016784,
izdala FDV v Ljubljnai. gnr-132154
Čenar Igor, Staneta Rozmana 1, Murska Sobota, študentsko izkaznico,
št. 21015836, izdala FDV v Ljubljani.
gni-131488
Džigal Vesna, Trg na stavbah 12, Litija,
delovno knjižico. gnh-131614
Džubur Diana, Dolenjska cesta 50,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št. 20201079, izdala Pravna Fakulteta v
Ljubljani. gnn-131658
Đorđević Mirjana, Kvedrova 3, Ljubljana, delovno knjižico. gnh-131414
Đukič Ljubica, Kvedrova 1, Ljubljana,
vozno karto, št. 1423 – 100% popust, izdal LPP. gnm-132159
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Galun Milan, Tomšičeva 25, Slovenska Bistrica, potrdilo o opravljenem preizkusu znanja za trgovskega poslovodjo, št.
TP878-9256/95 z dne 28. 3. 1996.
gne-131821
GLIHATRANS,, Cesta 15, Veliki Gaber,
francosko univerzalno eko št. DO12675
– 110469 in DO 12676 – 110470.
gns-132128
Gorišek Lein, Križni vrh 90, Laporje,
delovno knjižico št. DK 8207, ser. št. DK
A 0438544, izdala UE Slovenska Bistrica, leta 1999. m-2012
Harbaš Osman, Ig 442, Ig, delovno
knjižico. gnr-131379
Hartman Jože s.p., Skomarje 20, Zreče, izvod licence za vozilo MAN
19.281SK, reg. št. CE 42 – 70L,
št. 007502/8848-LM61/1998 z dne
14. 7. 1998. gnx-131998
Hočevar Martin, Cesta na Poljane 18,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št. 26104778, izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani.
gnb-131720
Hren Dejan, Lačna gora 29/b, Oplotnica,
študentsko
izkaznico,
št. 81585090. m-2064
Ilić Aleksandar, Tržaška cesta 121,
Ljubljana, delovno knjižico. gnb-131870
Jakop Maša, Čopova 6, Žalec, študentsko izkaznico, št. 18080237, izdala
FF v Ljubljani. gnn-132133
Jamnik Marjetka, Ulica Anke Salmičeve 70, Leskovec pri Krškem, študentsko
izkaznico, št. 30011342, izdala Fakulteta
za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. gnt-131877
Jerebic Hajdi, Jevnica 8, Kresnice, potrdilo o opravljenem higijenskem minimumu, izdan 24. 2. 2003 v Ljubljani.
gnc-131444
Jurić Pero, Ravne 18, Tržič, delovno
knjižico. gnh-131839
Kapš Pavle, Lokve 10, Črnomelj, izkaznico vojnega veterana, št. D 001155,
izdana leta 1979. gnz-131696
Kerkon Stanislava, Oktoberske revolucije 27/a, Izola – Isola, potrdilo o usposobljenosti
za
voditelja
čolna,
št. 02/13-5537/97,
VČ-2156/97.
gnu-131526
Ketiš Karel, Malečnik, Vodole 18, Maribor, delovno knjižico. m-2013
Kolar Saša, Trg Dušana Kvedra 13,
Maribor, delovno knjižico reg. št. 11376,
izdala v Mariboru leta 1997. m-2004
Kondič Boštjan, Frankovo naselje 162,
Škofja Loka, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Škofja Loka. gnt-132027
Korošič Dejan, Ig 440, Ig, delovno
knjižico. gnc-131419
Krek Anže, Grajska 29, Bohinjska Bistrica,
študentsko
izkaznico,
št. 64000539, izdala Fakulteta za elektrotehniko. gnd-132118
Lakoseljac Elvis, Gregorčičeva 15, Izola
–
Isola,
izvod
licence,
št. 007541/9031-LM23/1996 z dne
17. 8. 1998 za vozilo z reg. št. KP 47 –
65P. gnb-132045
Larenci Mojca, Pod gonjami 119, Prevalje,
študentsko
izkaznico,
št. 20970143, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gnz-132171

Lebar Peter, Grič 5/a, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 26104786, izdala
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v
Ljubljani. gno-131807
Lenassi Mojca, Šmihel pod Nanosom
5, Postojna, študentsko izkaznico,
št. 20200144, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gnj-131587
Letić Dijana, Stara Šalara 10/a, Koper
– Capodistria, študentsko izkaznico,
št. 31220172, izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani. gnb-131645
Levar Darko, Liminjan 34, Portorož –
Portorose, delovno knjižico. gnb-131520
Lipnik Suzana, Vrbno 63, Šentjur, študentsko
izkaznico,
št. 93422074.
m-2032
Mahkovec Janez, Dolenjska cesta 129,
Ljubljana, delovno knjižico. gnb-131670
Marjanović Dejan, Krožna 6, Koper –
Capodistria,
študentsko
izkaznico,
št. 19357815, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnp-131556
Marsič Peter s.p., 5-ER TRANSPORT,
Cesta I. Istrske brigade 121, Pobegi, licenco za tovorno specialno vozilo z reg.
oznako KP J4-537, št. licence
010353/160/01-BGD27/2003, izdana
4. 2. 2003 pri Obrtni zbornici Slovenije.
gnp-131756
Masle Nataša, Nova pot 133, Brezovica pri Ljubljani, študentsko izkaznico,
št. 01097321, izdala Pedagoška fakulteta. gnl-131660
Mihelj Branko, Bazoviška 7, Nova Gorica, delovno knjižico. gnc-131394
Mihelj Tamara, Erjavčeva ulica 31, Nova
Gorica,
študentsko
izkaznico,
št. 01000024, izdala Pedagoška fakulteta. gnr-131479
Milinković Andrijana, Rožičeva 2, Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št. 71001942, izdala Biotehnična fakulteta v Ljubljani. gnp-131356
Mrak Marko, Dolenja vas 43, Zagorje
ob Savi, delovno knjižico št. 0079693, izdana 18. 10. 1985. gnr-132129
Musič Nivesa, Cesta revolucije 4, Jesenice, delovno knjižico. gnm-131384
Nedoh Miha, Kettejeva 5, Divača, vozno karto, št. 729, izdal AVRIGO Nova Gorica. gns-131503
Novak Marko, Knafljev trg 11, Ribnica,
študentsko izkaznico, št. 23970351, izdala Fakulteta za strojništvo. gng-131590
Ogrinc Franc, Šečetova 12, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 93423101.
m-2006
Ostojić Pantić Pepica, Železnička 58,
22330 Nova Pazova, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, izdal Republiški
komite za zdravstveno in socialno varstvo
v Ljubljani, leta 1978, na ime Pantić Pepica. gno-131482
Oven Leon, Vir pri Stični 90, Ivančna
Gorica,
študentsko
izkaznico,
št. 63010103, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko v Ljubljani.
gnd-131651
PALETO d.o.o., Tržaška cesta 85, Maribor, dovolilnico za mednarodni promet
št. 002876, tip 040/02 – Avstrija in dovolilnico
za
mednarodni
promet
št. 105158, tip 249/07 – Francija.
gnz-131621
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Pavlin Sabina, Orešje 12, Bizeljsko,
delovno knjižico. gni-132038
Peterlin Barbara, Spodnji Brnik 88,
Cerklje na Gorenjskem, dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola v Ljubljani. gnl-131785
Petrušič Boro, Čopova 23, Celje, študentsko
izkaznico,
št. 29010257.
m-2029
Poznič Mateja, Utik 20, Vodice, študentsko izkaznico, št. 28010255, izdala
Fakulteta za matematiko in fiziko v Ljubljani. gnl-131685
Prihoda Marko, Vošnjakova ulica 12,
Ljubljana, orožni list, št. 22827, izdala UE
Ljubljana dne 30. 5. 2003. gnr-132054
Pušnik Sanja, Loka 26, Starše, vozno
karto, št. 88984, relacija Loka na Dravskem polju – Maribor. m-2026
Raducič Tomaž, Ljubljanska cesta 62,
Celje, delovno knjižico. gnw-131574
Rakuša Martin, Kidričeva ulica 1, Žalec, študentsko izkaznico, št. 41960066,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gng-132140
Remic Matej, Zadružna 3, Komenda,
študentsko izkaznico, št. 28010257, izdala FMF v Ljubljani. gnt-131852
Resman Alenka, Smokuč 45/a, Žirovnica, študentsko izkaznico, št. 18010783,
izdala FF v Ljubljani. gni-131813
Rižnar Franci, Novinci 36, Vitomarci,
delovno knjižico. gng-132015
Rojht Cecilija, Rucmanci 24i, Sveti Tomaž, delovno knjižico. gnq-131630
Rožič Uroš, Ribčev Laz 42, Bohinjsko
Jezero, dovolenje pilota jadralnega padala, št. 0115/3401, izano dne 28. 7. 2000.
gnm-131884
Rutar Mitja, Volarje 29, Tolmin, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-847/01. gnx-131373
Samardžija Miro, Kašeljska 51, Ljubljana, delovno knjižico. gnl-131360
Sekirnik Jože, Pot Celjskih grofov 6,
Rogatec, orožni list, št. OL 29260, izdan
dne 27. 11. 2002. gnj-131937
Strehar Franko, Vipolže 76/b, Dobrovo v Brdih, vpisni list za čoln,
št. 02/03-882/75-95, reg. oznaka čolna
KP-821. gne-131521
Šepic Matjaž, Cesta na Gradec 12,
Mirna, delovno knjižico. gnw-132074
TAG TRANS d.o.o., Celovška 280,
Ljubljana, belorusko unoverzalno dvolilnico, št. 0376637. gnh-131939
Tanko Andrej, Prilesje 1, Velike Lašče,
vozno karto, št. 10129, izdal SAP Ljubljana. gnv-131550
Tkalec Tomica, Tomšičeva ulica 7, Piran – Pirano, študentsko izkaznico,
št. 26104591, izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. gns-131653
Toplak Franc s.p. SPC, Dežno 1/d,
Podlehnik, potrdilo o registraciji vozila Peugeot 206 X-LINE 1,4 HDI, št. šasije
VF32C8HXF43211224, carinjeno 27. 6.
2003, ECL št. na potrdilu o registraciji je
K4-2535. gng-131623
Trpin Petra, Podreča 108, Mavčiče,
študentsko izkaznico, št. 41210109, izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnw-131524
Ule Veronika, Ob Grosupeljščici 22,
Grosuplje,
študentsko
izkaznico,
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št. 25006544, izdala Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani. gne-131667
Vezovnik Urška, Spominčeva 2, Koper
– Capodistria, študentsko izkaznico,
št. 21018717, izdala FDV v Ljubljani.
gnd-131943
Vidmar Jasna, Ane Ziherl 10, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane v Ljubljani. gnm-131509
Vizlar Matjaž s. p., Jarška cesta 53, Ljubljana, licenco, št. 009220/13779/01-ZR z
dne 23. 12. 1999, izdan pri OZS, za vozilo
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Fiat Maxi 2.5 TDI, izdana pod številko
009220. gnc-131819
Vomer Živa, Černetova 1, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 0749, izdala Veterinarska fakulteta v Ljubljani. gnr-131854
Vozelj Alenka, Štepanjsko nabrežje 14,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št. 18020535, izdala Filozofska fakulteta. gnj-132066
West transport d.o.o., Belčji vrh 41,
Dragatuš, dovolilnico za državo Ukrajino

804/01, št. 1571388, izdana s strani
GZS, dne 3. 1. 2003. gnu-132126
Xia zu Bin, Smrtnikova 4, Ljubljana,
osebno
delovno
dovoljenje,
št. 99289922406 z dne 7. 8. 2002.
gny-132072
Zaletinger Tina, Potrčeva 8, Maribor,
dijaško
izkaznico,
št. 0005757078.
m-2009
Zver Žiga, Karlovška 2, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnj-132162

VSEBINA
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
ZJN-11
ZJN-12.B
ZJN-12.G
ZJN-12.S
ZJN-13.B
ZJN-13.G
ZJN-13.S
ZJN-15.B
ZJN-15.G
ZJN-15.S
Podelitev koncesij

5585
5585
5585
5593
5599
5605
5607
5608
5609
5616
5619
5623

Javni razpisi

5624

Javne dražbe

5638

Razpisi delovnih mest

5640

Druge objave

5643

Razglasi in objave
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP

5645
5645

Evidenca statutov sindikatov

5645

Odločbe in sklepi po ZPOmK

5645

Objave po Zakonu o telekomunikacijah

5645

Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin
Nasprotni predlogi

5649
5650
5652

Izvršbe in zavarovanja

5652

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

5656
5656
5660
5660
5660
5660

Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
KOPER
KRŠKO
LJUBLJANA
MARIBOR
NOVO MESTO
PTUJ

5661
5661
5661
5661
5661
5662
5662
5662

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

5663
5663
5663
5663
5664
5667
5670
5670
5674
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