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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
blaga po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga po
odprtem postopku
Popravek
Ob-103899
V javnem razpisu za dobavo in vgradnjo
opreme za novi dom - Dom starejših občanov Fužine, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 92 z dne 26. 9. 2003, Ob-102647, se
popravijo naslednje točke:
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek takoj po podpisu pogodbe, dobava in
vgradnja dva meseca.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 1. 12. 2003 do
10. ure (prispetje).
8. (b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 12. 2003 ob 12. uri, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Slovenska 54/I, Ljubljana.
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 je 60 dni.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 60%, reference ponudnika
20%, plačilni pogoji 10% in nudena garancijska doba 10%.
Dom starejših občanov
Fužine

17. 10. 2003

Št. 044-04/2003-05/1
Ob-103606
1. Naročnik: Republika Slovenija, Državni zbor.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-96-81 (Matjaž Vovk),
faks 01/478-94-03, elektronski naslov: matjaz.vovk@dz-rs.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: papir in
karton, tonerji in barve za fotokopirne
stroje, tonerji za laserske tiskalnike,
magnetno-optični mediji, magnetofonski
trakovi in video kasete, grafični material.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sklopi so navedeni v razpisni dokumentaciji;
sprejemljive so ponudbe za en sklop, več
sklopov ali vse sklope skupaj.
4. Kraj dobave: Šubičeva ulica 4, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1. 2004
do 31. 12. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija, Državni zbor, Oddelek za investicije in
vzdrževanje (Matjaž Vovk), Šubičeva ulica 4,
1000 Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.000 SIT (z DDV) na TRR
01100-6370121177, sklic 28-12114-714199
– 2003 s plačilnim nalogom.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 11. 2003 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija, Državni zbor,
Oddelek za investicije in vzdrževanje (Matjaž
Vovk), Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 11. 2003 ob 9. uri v prostorih Državnega zbora, Šubičeva ulica 4, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: potrebno je predložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 5% od vrednosti ponudbe
(brez DDV) in izjavo o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti pogodbe
(brez DDV), če ocenjena skupna vrednost
(več sklopov skupaj) javnega naročila presega znesek 30,000.000 SIT (brez DDV).
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v skladu s predpisi o izvrševanju proračuna.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
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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: pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 90 dni od dneva, določenega za predložitev ponudb; predvideni datum odločitve je
4. 12. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena in
dobavni rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: so navedene v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 10. 2003.
Republika Slovenija
Državni zbor
Št. 237
Ob-103648
1. Naročnik: Parkirišča javno podjetje
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodnikov trg 5,
1000 Ljubljana, tel. 01/300-22-00, faks
01/434-35-64, info@parkirisca-lj.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava in
implementacija parkomatov.
(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: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: v dveh letih.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: ponudniki lahko
prevzamejo razpisno dokumentacijo na sedežu naročnika, Vodnikov trg 5, Ljubljana.
Vse informacije v zvezi z izdelavo ponudbe
in pojasnila k razpisni dokumentaciji lahko
ponudniki pridobijo na podlagi pisnega zaprosila, na naslovu naročnika in naročnikove
elektronske pošte info@parkirisca-lj.si, s pripisom “Javni razpis – Parkomati“ v oknu –
vrstici predmet/subject.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti vsak delovnik
(pon. – pet.) med 9. in 15. uro, do vključno
17. 11. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob prevzemu razpisne dokumentacije mora prevzemnik predložiti potrdilo o plačilu razpisne dokumentacije v
višini 18.000 SIT. Znesek je potrebno na-
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kazati na transakcijski račun naročnika, št.
02014 – 0014586339, odprt pri NLB d.d.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: kot veljavne bodo upoštevane ponudbe, ki bodo pravilno označene
prispele do 24. 11. 2003, do 14. ure na sedež naročnika.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Parkirišča javno podjetje d.o.o.,
Vodnikov trg 5, 1000 Ljubljana, tajništvo, I.
nadstropje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo isti dan, to je 24. 11.
2003, do 14.30, na naslovu Parkirišča javno podjetje d.o.o., Vodnikov trg 5, 1000
Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v znesku 5% od ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti veljavne najmanj 180 dni od datuma odpiranja
ponudb. Naročnik bo odločitev o sprejemu
ponudbe sprejel predvidoma v 90 dneh od
datuma odpiranja.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
tehnična rešitev in podpora, garancija, plačilni roki.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 10. 2003.
Parkirišča javno podjetje d.o.o.
Št. 620/03
Ob-103690
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, faks 01/522-27-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
aparata za merjenje pljučne funkcije pri
dojenčkih in malčkih do 5. leta starosti.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba se lahko odda kot celota. Oddaja
po sklopih ni predvidena.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: januar 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Komercialni sektor
Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška cesta
14, 1000 Ljubljana, 2. nadstropje – tajništvo,
vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisna
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dokumentacija je na voljo do 18. 11. 2003.
Ponudnik lahko zahteva dodatne informacije
pisno na faks 01/522-27-64 ali na e-mail:
javna.naroc2@kclj.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na podračun
zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila (UPJ) številka 01100-6030277894,
sklic na številko 00 45-08-7599.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 11. 2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: tajništvo Komercialnega sektorja
Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška cesta
14, 1000 Ljubljana, 2. nadstropje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 11. 2003 ob 10. uri, predavalnica 1, v
pritličju glavne stavbe Kliničnega centra, Zaloška 7, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti vključno z DDV. Bančna garancija mora veljati do 20. 3. 2004.
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: vsi dodatni pogoji poleg
splošnih pogojev po 41. in 42. členu ZJN-1
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 19. marca 2004; predvideni datum odločitve mesec januar 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: 1. ponudbena cena 100%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki imajo pred nakupom razpisne
dokumentacije pravico do vpogleda v predmetno razpisno dokumentacijo v času in prostoru, kot je naveden v 7. točki te objave.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 10. 2003.
Klinični center Ljubljana
Št. 461/2003-4
Ob-103779
1. Naročnik: Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava.
2. Naslov naročnika: Dornava 128,
2252 Dornava, tel. 02/754-02-00, faks
02/755-05-01.
3. (a) Vrsta in količina blaga: kurilno
olje – ekstra lahko, 400.000 litrov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Dornava 128.
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: Zavod za varstvo in
usposabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava – referent za javna naročila.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 12. 11. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je
možno dvigniti ali zahtevati na podlagi predloženega potrdila (lahko po faksu) o vplačilu zneska v višini 5.000 SIT na podračun
pri
UJP
Slovenska
Bistrica,
št.
01100-6030300204,
davčna
št.
30910854, s sklicem: 00-112000, namen
nakazila: razpisna dokumentacija. Prevzem
razpisne dokumentacije je lahko osebno ali
po pošti. Pri tem je potrebno predložiti: dokazilo o vplačilu (vsebovati mora polni naslov in davčno številko plačnika) ter potrdilo
o registraciji, če ste zavezanec za DDV.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 11. 2003 do 10.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zavod dr. Marijana Borštnarja Dornava, Dornava 128, 2252 Dornava, administracija.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 11. 2003 ob 11. uri v Zavodu, konferenčna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 5% ponujene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni
rok 30 dni od 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): /
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:
– izjavo o zagotovitvi zahtevanih letnih količin,
– izjavo, da ni izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže na nestrokovnost,
– izjavo o organizirani službi za kontrolo
kakovosti oziroma mu kvaliteto kontrolira pooblaščeni Zavod,
– izjavo o plačilnem roku, dostavi, odzivnem času, kvaliteti,
– predložitev zahtevanih referenc,
– vse ostale predpisane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2003, ponudniki bodo obveščeni s pisnim sklepom do 18. 11. 2003 o odločitvi.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 10. 2003.
Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja
Dornava
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Št. 6612/03
Ob-103781
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117 Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. (a) Vrsta in količina blaga: posipni
materiali.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sklop – sol za posipanje cestišča v
razsutem stanju – 0/4 – 1,740.000 kg,
2. sklop – sol za posipanje cestišča v
razsutem stanju – 0/2 – 2,812.000 kg,
3. sklop – sol za posipanje cestišča v
razsutem stanju – 0/4 – 1,642.000 kg dobava v silose,
4. sklop – raztopina za vlaženje soli
CaClO2 – 551.000 l;
detajli posameznih sklopov so v razpisni
dokumentaciji. Ponudnik lahko da ponudbo
za en sklop, za dva sklopa ali za vse skupaj.
4. Kraj dobave: poslovne enote – AC baze v Republiki Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: december
2003 – marec 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o., za splošne informacije – komercialna služba, Grič 54,
1117 Ljubljana, tel. 01/51-88-362, Milan
Stevanovič – za tehnične informacije – tel.
01/51-88-400, Danijel Narobe.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak dan
od 8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.500 SIT; plačilo mora biti
izvedeno na transakcijski račun pri NLB št.
02923-0012771839, sklic na številko 99.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 11. 2003 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Podjetje za vzdrževanje avtocest
d.o.o., Grič 54, 1117 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 11. 2003 ob 9. uri, Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54, 1117 Ljubljana, sejna soba št. 108.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: ustrezna
finančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% ponudbene cene. Veljavnost ustrezne finančne garancije mora biti najmanj 90
dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira naročilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem
pogodbe, kateri je priložen razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih):
– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;
– ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev. Skupina izvajalcev mora predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila z opre-
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deljeno odgovornostjo posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora naročiniku zagotavljati postopno dobavo posipnih
materialov skozi celotno obdobje veljavnosti
pogodbe.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 16. 2.
2004; datum odločitve do 8. 12. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, kvaliteta blaga. Teža in način
uporabe meril je podan v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 59 z dne
20. 6. 2003, Ob-96462.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 10. 2003.
Podjetje za vzdrževanje avtocest
d.o.o.
Št. 1.7.4719/2003
Ob-103786
1. Naročnik: Holding Slovenske železnice, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: kurilno olje ekstra
lahko, 1,500.000 litrov, po standardu
SIST 1011.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali vse skupaj: ponudba naj pokriva vse lokacije, izbor je možen za posamezne lokacije.
4. Kraj dobave: različne lokacije po Sloveniji: lokacija 1 – Ljubljana okolica, lokacija 2 – Celje okolica, lokacija 3 – Maribor
okolica, lokacija 4 – Novo mesto okolica,
lokacija 5 – Postojna okolica, lokacija 6 –
Koper okolica, lokacija 7 – Nova Gorica okolica, lokacija 8 – Jesenice okolica, lokacija
9 – Murska Sobota okolica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso možne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: začetek: od
novembra 2003 do novembra 2004 (v primeru zagotovljenih finančnih sredstev bo z
izbranim ponudnikom sklenjeno sodelovanje
še za nadaljnji dve leti).
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 ul. 11, 1506 Ljubljana, faks 00386(0)1/29-14-833, tel.
00386(0)1/29-14-416.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT + 1.600 SIT
(DDV) na transakcijski račun št. 029230019346887 pri NLB d.d. Ljubljana, tuji
ponudniki pa 35 EUR na devizni račun NLB
01000-0000200097-900-7100-59384/4.
Razpisno dokumentacijo je možno posre-

dovati po pošti ob predhodnem dokazilu o
plačilu. Poleg dokazila o plačilu je potrebno priložiti registracijo podjetja in ime kontaktne osebe.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 11. 2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Holding Slovenske železnice,
d.o.o., Center za nabavo, Kolodvorska ul.
11, 1506 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 11. 2003, ob 9. uri, Center za nabavo,
sejna soba št. 606, Kolodvorska 011, 1506
Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 5% od razpisane vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/sklicevanje na določila v predpisih: minimalni
rok plačila je 90 dni od datuma dobave.
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 po 41. členu 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 poravnane 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 pridvideni datum določitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 60
dni od datuma odpiranja ponudb. Predvideni izbor do 17. 11. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni rok, reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
Center
za
nabavo,
faks
00386(0)1/29-14-833, e-pošta: nabava@slo-zeleznice.si.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 10. 2003.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 9/2003
Ob-103789
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Metelkova 9,
1000 Ljubljana, tel. 01/300-39-53, faks
01/300-39-12.
3. (a) Vrsta in količina blaga: potrošni
pisarniški material in obrazci v prosti
prodaji.
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(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sklop: potrošni pisarniški material,
2. sklop: obrazci v prosti prodaji.
4. Kraj dobave: naročnik (ordinacije).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Zdravstveni dom
Ljubljana – uprava, II. nad., Nabavna služba
(soba št. 6), Metelkova 9, 1000 Ljubljana.
Kontaktna oseba za dodatne informacije je
Mateja Kocman, univ. dipl. ek.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik med
8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV
vključen) na transakcijski podračun:
01261-6030921845, sklicna številka
02-93050-280-94.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 10. 11. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zdravstveni dom Ljubljana – uprava, II. nad., vložišče (soba št. 1), Metelkova
9, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 11. 2003 ob 11. uri, Zdravstveni dom
Ljubljana, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
od vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najmanj
60-dnevni plačilni rok.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
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: do 31. 12. 2003, do
26. 11. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 10. 2003.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 09/03
Ob-103793
1. Naročnik: Banka Slovenije.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
35, 1505 Ljubljana, faks 01/471-97-28.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
opreme za obdelavo ponaredkov, vrednostnih papirjev, potnih listov, ipd. in
kontrolo njihove pristnosti.
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(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Slovenska cesta 35,
Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso možne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: do 42 dni od
dneva podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: vložišče Banke Slovenije, Slovenska cesta 35, Ljubljana; BS,
Gotovinsko poslovanje, Andrej Novak, Vladimir Djorovič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure in od 14. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na 01000
-0000100090, sklic M05 270992-2900.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 11. 11. 2003 do 10.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: vložišče Banke Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. november 2003 ob 11. uri v prostorih
Banke Slovenije.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
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): naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil
pogodbo.
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 izpolnjevati pogoje iz 41., 42. in 43. člena ZJN.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 1. 2004, predvideni datum odločitve
12. 11. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: so navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vprašanja naslovite na elektronski naslov: andrej.novak@bsi.si.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 10. 2003.
Banka Slovenije
Ob-103825
1. Naročnik: Javno podjetje Elektrogospodarstvo Slovenije – razvoj in inženiring,
d.d.
2. Naslov naročnika: Vetrinjska ul. 2,
2000 Maribor, tel. 02/22-00-580, faks
02/25-21-189.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava in
montaža pisarniškega pohištva.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb

za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
4. Kraj dobave: Maribor, Vetrinjska ul.
2/V.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 12.
2003 do 31. 12. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo - Jožica Horvat, tel. 02/22-00-580, faks
02/22-00-585.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro, do 13. 11. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko ponudniki dvignejo proti plačilu 7.200
SIT (z vključenim DDV) virmansko ali s položnico na transakcijski račun naročnika, št.
04515-0000605206 – s pripisom: “za razpisno dokumentacijo“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 14. 11. 2003 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Javno podjetje Elektrogospodarstvo Slovenije – razvoj in inženiring, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 11. 2003 ob 13. uri v sejni sobi št. v III.
nadst. na sedežu Javnega podjetja Elektrogospodarstvo Slovenije – razvoj in inženiring, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni
pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
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 1. 2. 2004, odločitev o sprejemu ponudbe bo naročnik sprejel najkasneje do 21. 11.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena 90%, plačilni rok 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 10. 2003.
Javno podjetje Elektrogospodarstvo
Slovenije – razvoj in inženiring, d.d.
Št. 025-33/2003
Ob-103826
1. Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS).
2. Naslov naročnika: Večna pot 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/423-54-32, faks
01/423-53-61.
3. (a) Vrsta in količina blaga: ekstra lahko kurilno olje.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Sklopi
Območna enota

1) Tolmin
2) Bled
3) Kranj
4) Ljubljana
5) Postojna
6) Kočevje
7) Novo mesto
8) Brežice
9) Celje
10) Nazarje
11) Slovenj Gradec
12) Maribor
13) Murska Sobota
14) Sežana
15) GL Medved
16) GL Jelen

Leto
2004
Količina

Leto
2005
Količina

20.000
11.500
4.400
22.000
25.000
10.000
3.200
8.000
11.000
4.000
9.000
12.500
2.500
5.500
19.000
7.000

20.000
11.500
4.400
22.000
25.000
10.000
3.200
8.000
11.000
4.000
9.000
12.500
2.500
5.500
19.000
7.000

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko oddajo ponudbo po sklopih-območnih enotah oziroma gojitvenih loviščih naročnika, in sicer lahko oddajo ponudbo za en, več ali vse sklope, vendar tako, da bo razvidna ponudba za vsak posamezen sklop.
4. Kraj dobave: območne enote in gojitvena lovišča naročnika – podrobnejši opis
izhaja iz razpisne dokumentacije.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave v letu 2004 in 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Zavod za gozdove
Slovenije – tajništvo, Večna pot 2, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 2.500 SIT z upoštevanim 20%
DDV. Znesek se nakaže na podračun
01100-6030234244 pri Upravi za javna plačila, Urad Ljubljana, z označbo 101-940.
Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne dokumentacije, mora predložiti potrdilo o plačilu in
posredovati naslednje podatke: naziv, naslov
in davčno številko (če je davčni zavezanec).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 11. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 11. 2003 ob 11. uri, ZGS - sejna soba,
Večna pot 2, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: po razpisni dokumentaciji.
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): pravni akt o skupni izvedbi naročila (pogodba).
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– predloži: *pravne osebe: BON 1 in
BON-2 skupaj, izdanih v letu 2003 oziroma
BON-1/P, izdanega v letu 2003. Predloži
se izjava poslovne banke o prometu in povprečnem stanju sredstev na transakcijskem
računu ponudnika v zadnjem trimesečju; *fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik): – potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu, za zadnje tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb
in davčno napoved za preteklo leto, potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za preteklo
leto;
– predloži dokazilo, da v preteklih šestih
mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa;
– ponujeni plačilni rok mora biti najmanj
30 dni od dneva potrditve računa s strani
naročnika;
– ponujeni odzivni čas je največ 3 dni;
– nudi dostavo fco območne enote oziroma gojitvena lovišča naročnika – razloženo;
– predloži seznam najvažnejših opravljenih dobav v zadnjih treh letih, ostale potrjene izjave in podatke, zahtevane v razpisni
dokumentaciji in izpolnjuje druge zahteve naročnika po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 90 dni od odpiranja ponudb. Naročnik
bo sprejel odločitev o ponudbi predvidoma v
roku 14 dni po odpiranju ponudb.
15. Merilo za ocenitev ponudb: cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 10. 2003.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 36/03
Ob-103836
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, tel. 01/588-97-60,
telefaks 01/588-97-02.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava,
vgradnja in vzdrževanje sistema zapornic s kontrolo dostopa in z videonadzornim sistemom upravljanja na lokacijah
Verovškova 62 in 70 v Ljubljani.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se oddaja v celoti.
4. Kraj dobave: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 62 in Verovškova 70, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok za dobavo opreme in izvedbo del je 120 dni po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko dobite v Javnem podjetju Ener-

getika Ljubljana d.o.o., Verovškova 70,
1000 Ljubljana, Odsek za javna naročila, 2.
nadstropje, soba 211. Dodatne informacije
bodo posredovane samo na pisno zahtevo
po faksu 01/588-97-02 ali po elektronski
pošti na naslovu: vital.hribar@energetika-lj.si. Kontaktna oseba je Vital Hribar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 13. uro od dneva te objave do
vključno dneva, ko je potrebno oddati ponudbo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT se nakaže na transakcijski račun Javnega podjetja Energetika
Ljubljana d.o.o., št. 02924-0253764022, s
sklicem na št. 200-36-03. Vplačilo je možno
tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika
Ljubljana d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana. Znesek plačila razpisne dokumentacije
vključuje 20% davek na dodano vrednost.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: najkasneje do 19. 11.
2003 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: po pošti na naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova
70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana, ali osebno v
vložišče v pritličju Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana. Kuverte morajo biti opremljene na način, kot je to navedeno v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 11. 2003 ob
11.30, na naslovu Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana, pritličje, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT z veljavnostjo do 17. 1.
2004.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v roku najmanj 30 dni od datuma izdaje računa.
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:
– finančno stanje,
– plačilni pogoji,
– tehnične zahteve naročnika,
– garancijski rok,
– izvedbeni rok,
– zagotovitev neprekinjenega delovanja
sistema zapornic v primeru motenj električne energije ali višje sile,
– zagotovitev vzdrževanja opreme po izteku garancijskega roka,
– odzivni čas na poziv za vzdrževanje sistema,
– podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 17. 1. 2004, predvideni datum
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odločitve o sprejemu ponudbe je 8. 12.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost in plačilni rok –
70 točk,
– vrednost pavšalnega pogarancijskega
vzdrževanja na letni ravni – 15 točk,
– garancijski rok – 10 točk,
– reference – 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 10. 2003.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana d.o.o.
Št. 0/02-09/03
Ob-103841
1. Naročnik: JEKO-IN, javno komunalno
podjetje, d.o.o., Jesenice.
2. Naslov naročnika: C. M. Tita 51,
Jesenice,
tel.
04/581-04-00,
faks
04/581-04-20.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 1 kom
nakladač goseničar obratovalne teže
ca. 15 t.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dobavitelj se lahko poteguje le za naročilo
blaga v celoti.
4. Kraj dobave: Deponija Mala Mežakla
Jesenice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek
4. 12. 2003, dokončanje 4. 3. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, Titova 51, 4270 Jesenice, dvig razpisne
dokumantacije pri Kristini Mejač, soba 4, tajništvo, tel. 04/581-04-17, dodatne informacije pri Antonu Jensterlu, tel. 04/581-04-44.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 25. 11. 2003
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na TRR pri
GB d.d. Kranj, PE Jesenice št.
07000-0000492171, s sklicem 280.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 25. 11. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, Cesta M. Tita 51, 4270 Jesenice, soba 4, 1.
nadstropje – tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 11. 2003 ob 12.30, v sejni sobi podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: po razpisni dokumentaciji.
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): parafirana pogodba med partnerji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 3. 2. 2004, predvideni datum odločitve
je 28. 11. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: po razpisni dokumentacij.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 10. 2003.
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice
Št. 30-336-199/03
Ob-103855
1. Naročnik: Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo.
2. Naslov naročnika: Linhartova 51,
Ljubljana,
tel.
01/475-80-00,
faks
01/437-20-70, melita dolensek@mail-ir-rs.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: zdravila
za bolnišnično lekarno po tretjem odstavku 19. člena ZJN-1.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Linhartova 51, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1. 2004
do 31. 12. 2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Inštitut za rehabilitacijo, Ljubljana, Linhartova 51, kontaktna
oseba Melita Dolenšek, mag. farm.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT (DDV vključen),
negotovinsko
na
TRR
št.
01100-6030278088 pri Banki Slovenije, s
pripisom razpisna dokumentacija zdravila s
priložitvijo fotokopije potrdila o zavezancu
za DDV.
8. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 13. november 2003.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Linhartova 51, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: /
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v drugi fazi bo zahtevana bančna garancija za resnost ponudbe v velikosti 10% razpisane
vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
45-dnevni plačilni rok.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): 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: naročnik bo priznal

usposobljenost in sposobnost ponudnikom
v I. fazi postopka na osnovi izpolnjevanja
naslednjih pogojev:
a) da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
b) da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali, da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
c) 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 opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;
d) da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
e) da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti prometa z
zdravili na debelo;
f) da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa;
g) da zagotavlja zahtevane polletne količine za vse razpisane vrste zdravil;
h) da ni dal zavajajoče podatke;
i) da nudi 45-dnevni plačilni rok;
j) da bo dostava v skladišče naročnika –
razloženo;
k) da zagotavlja kontrolo kakovosti.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 4. decembra 2003,
5. decembra 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. oktober 2003.
Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo
Št. 9/03
Ob-103857
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: premog;
490 ton.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne
bodo upoštevane.
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: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska ul. 5, 2000 Maribor. Prevzem
razpisne dokumentacije: osebno pri skupini za javna naročila (zgradba oskrbe in vzdrževanja) ali po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o vplačilu, faks 02/331-15-33.
Dodatne informacije: Marija Žlender, univ.
dipl. ek., tel. 02/321-25-56.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 21. 11. 2003,
vsak delovni dan med 11. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, negotovinsko,
na podračun EZR št. 01100-6030278185,
s pripisom za RD: Premog.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 21. 11. 2003, do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 11. 2003 ob 8.30, v pisarni nabave nemedicinskega materiala in storitev, Boris Petre, univ. dipl. ek., zgradba “Uprave“.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogojih.
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:
1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni
prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden stečajni postopek, postopek likvidacije ali prisilne poravnave ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe; potrdilo ne sme biti starejše
od 60 dni na dan določen za predložitev
ponudbe;
3. izjavo ponudnika, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da mu v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem, ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet
tega javnega naročila;
4. potrdili, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata
4.1 pristojni davčni urad in
4.2 carinska uprava;
Potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni
na dan določen za predložitev ponudbe;
5. da je predložil BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun,
da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca
BON-2); dokumenti ne smejo biti starejši od
30 dni na dan določen za predložitev ponudb.
Iz dokumentov mora biti razvidno, da ima
ponudnik:
– število dni neporavnanih obveznosti v
preteklih 6 mesecih, vključno do dneva sestavitve obrazca iz točke B obrazca BON-2,
enako 0, ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov
transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;
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6. da zagotavlja 100% razpisane vrste in
količine blaga;
7. da nudi 60-dnevni plačilni rok od datuma prevzema blaga;
8. da bo dostava ddp Splošna bolnišnica Maribor, Pljučni oddelek, Slivniško Pohorje – razloženo ob terminu, ki ga določi
naročnik;
9. da zagotavlja dobavni rok blaga največ 3 dni po oddaji naročila.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba do 24. 5.
2004; odločitev o sprejemu do 1. 12. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna vrednost specifikacije ponudbe s cenami.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost razpisa je
18,000.000 SIT z DDV.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 10. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 17123-03-403-82/2003 Ob-103863
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: 40 kompletov ročnih elektronskih alkotestov z
dodatno opremo in priborom ter izvedba
servisno-tehničnega in uporabniškega
šolanja.
Predmet javnega naročila je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
javno naročilo se ne oddaja po sklopih. Ponudniki morajo ponuditi predmet javnega razpisa v celoti, ter se ne morejo prijaviti za
izvajanje posameznih delov predmetnega
javnega razpisa.
4. Kraj dobave: Ljubljana, Vodovodna 93a.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo tudi variantne ponudbe, ki morajo izpolnjevati vse zahteve iz
razpisne dokumentacije.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: najdaljši rok
za dobavo blaga je 2 meseca od sklenitve
pogodbe. Servisno tehnično šolanje mora
biti izvedeno najkasneje v roku 14 dni pred
potekom roka za dobavo blaga, uporabniško šolanje pa najkasneje v roku 7 dni po
prevzemu blaga. Predvideni datum zaključka vseh del je 31. 3. 2004.
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 17116-2401002-40308203.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 14. 11. 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 14. 11.
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 kot finančno zavarovanje za
resnost ponudbe predložiti bančno garancijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
uradnega prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o
skupni izvedbi naročila mora natančno
opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa
ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
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 za ponujene naprave v ponudbi predložiti mnenje
Inštituta za sodno medicino v Ljubljani.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja ponudb,
predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 12. 12. 2003.
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15. Merila za ocenitev ponudb: izbrana
bo ekonomsko najugodnejša ponudba, ki
ustreza meriloma cena in garancijski rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 10. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 02/2003-1
Ob-103866
1. Naročnik: Infrastruktura Bled d.o.o.
2. Naslov naročnika: Rečiška cesta 2,
4260 Bled.
3. (a) Vrsta in količina blaga: teptalni
stroj.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ne.
4. Kraj dobave: dobava fco sedež naročnika – Bled.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni datum dobave: do 15. 12. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Infrastruktura
Bled d.o.o., Rečiška cesta 2, 4260 Bled,
kontaktna oseba: Katjuša Torkar, tel.
04/57-80-537, vsak delovni dan med 8. in
10. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 17. 10. 2003
dalje vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, transakcijski
račun št. 07000-0000491880 pri Gorenjski banki ali na blagajni podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 13. 11. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Infrastruktura Bled d.o.o., Rečiška cesta 2, 4260 Bled.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 11. 2003 ob 11. uri, na sedežu podjetja. Ponudniki, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju, morajo predložiti komisiji pisno
poooblastilo.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% vrednosti ponudbe, katera naj bo
veljavna do veljavnosti ponudbe,
– menica.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: možnost obročnega odplačevanja ali leasinga.
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: zahteve določene v razpisni dokumentaciji.
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14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 31. 12. 2003, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe: 14. 11.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: izpolnjevanje tehničnih zahtev, ponudbena cena,
dobavni pogoji, garancija, plačilni pogoji, reference, zastopstvo in servis, druge ugodnosti.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: opozorilo: najnižja ponudbena cena
še ne predstavlja najugodnejše ponudbe.
Naročnik si pridružuje pravico do odstopa
do podpisa pogodbe. V tem primeru ponudniki nimajo pravice do uveljavljenja odškodnine iz tega naslova.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 10. 2003.
Infrastruktura Bled d.o.o.
Št. 17123-02-403-86/2003 Ob-103871
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 01/472-5791.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
video kaset.
Specifikacija blaga in količine so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se ne oddaja po sklopih. Ponudniki
morajo ponuditi predmet javnega razpisa v
celoti, ter se ne morejo prijaviti za dobavo
posameznih točk ali artiklov iz predmetnega
javnega razpisa.
4. Kraj dobave: Skladišče GPU, Vodovodna 93, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo tudi variantne ponudbe, pri čemer morajo le-te zadostiti tehnični specifikaciji iz razpisne dokumentacije.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni datum začetka dobave je 5. 1. 2004, predvideni datum zaključka pa 30 dni od podpisa
pogodbe.
(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 od 12. do
14. ure, razen dnevov, ko državni organi ne
delajo. Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno
dokumentacijo, morajo predložiti pooblasti-

lo 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
17116-2401002-40308603.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do dne 17. 11. 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 17. 11.
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 mora biti najmanj 30 dni od dneva uradnega prejema fakture, ki je izstavljena po
dobavi.
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 140 dni od dneva odpiranja ponudb,
predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 12. 12. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je cena, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih
v razpisni dokumentaciji. Kot najugodnejši
bo izbran ponudnik z najnižjo ponujeno
ceno.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
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18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 10. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,
po pooblastilu: Ministrstvo za
notranje zadeve
Št. 8106/03
Ob-103902
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 05/339-67-31.
3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema za
zaščito in vodenje za RTP Gorica
110/20/10 kV (po razpisni dok. št.
15/2003-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.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: Datum dobave: do 5. 9. 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 št. objave v Ur. l. RS s pripisom razpisna dokumentacija – dobava opreme za zaščito in vodenje.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 11. 2003 do 10. ure.
(b) Naslov, komor 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 28. 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,
katera veljavnost je 40 dni od izdaje obvestila
o oddaji naročila – to je do 27. 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
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
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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 18. 12. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, rok plačila, način plačila, reference in kakovost.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 10. 2003.
Elektro Primorska, d.d., Nova Gorica
Št. 3978
Ob-103929
1. Naročnik: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija in Javno podjetje Javne
naprave d.o.o.
2. Naslov naročnika: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27,
3000 Celje, tel. 03/426-58-00; Javne naprave d.o.o., Teharska c. 49, 3000 Celje;
tel. 03/425-64-00, faks 03/425-64-12.
3. (a) Vrsta in količina blaga: delovno
vozilo za zbiranje in prevoz ločeno zbranih frakcij.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Javne naprave, d.o.o.,
Teharska c. 49, Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
čas dobave je april 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Javne naprave
d.o.o., Teharska c. 49, 3000 Celje, Meta
Širca ali Janez Karo (tel. 03/425-64-00,
faks 03/425-64-12).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med
8. in 10. uro, do 12. 11. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT vključno z DDV je potrebno nakazati na transakcijski račun Javnih naprav, d.o.o., Teharska c.
49, 3000 Celje, št. 06000-0141787818 pri
Banki Celje.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 13. 11. 2003
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27, 3000 Celje (tajništvo).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 11. 2003 ob 11. uri v sejni sobi Komunalne direkcije.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v znesku 5%
od vrednosti ponudbe z veljavnostjo do
30. 2. 2004.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni.
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: ponudba mora veljati najmanj
do 30. 2. 2004, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 15. 12. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne druge informacije o naročilu lahko dobijo ponudniki na naslovu Javne naprave (Janez Karo).
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 10. 2003.
Mestna občina Celje
Komunalna direkcija
in
Javne naprave, d.o.o.
Ob-103942
1. Naročnik: Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad.
2. Naslov naročnika: Kocbekova cesta
21, 3342 Gornji Grad.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil, v skupni orientacijski vrednosti 22,870.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: 1.
sklop: meso in mesni izdelki, 2. sklop: ribe,
3. sklop: mleko in mlečni izdelki, 4. sklop:
kruh, pekovski izdelki in slaščice, 5. sklop:
žita in mlevski izdelki, 6. sklop: sadje, zelenjava in stročnice, 7. sklop: konzervirani izdelki, 8. sklop: zamrznjena živila, 9. sklop:
sadni sokovi in sirupi, 10. sklop: ostala živila.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Franca
Kocbeka Gornji Grad, Kocbekova cesta 21,
3342 Gornji Grad.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. januarja
2004 do 31. decembra 2006.
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., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, telefon 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, pri Katji Oman. Dodatne informacije o javnem razpisu ponudniki lahko zahtevajo na naslovu: Altus consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana,
faks 01/421-90-45 ali 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 13. novembra 2003, do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 7.800 SIT (DDV je vštet v
ceno). Potrdilo o vplačilu na poslovni račun 02083-0053787157, sklic na št.
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019-2003, po modelu 00, Altus consulting
d.o.o., Lepi pot 25, 1000 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 13. novembra 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 13. novembra
2003, ob 15. uri, na naslovu: Osnovna šola
Frana Kocbeka Gornji Grad, Kocbekova cesta 21, 3342 Gornji Grad.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: zavarovanja za resnost ponudbe niso zahtevana.
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): naročnika bosta
z izbranimi ponudniki sklenila ločene pogodbe za določen čas, vzorec pogodbe je 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: ponudba mora veljati
do 30. decembra 2003, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 26. november 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena, fiksnost cen, plačilni rok, strokovna priporočila,
lastna proizvodnja, odzivni čas. Vrednost posameznega merila in način uporabe meril je
določeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 10. 2003.
Osnovna šola Frana Kocbeka
Gornji Grad
Št. 60-3179/03
Ob-103951
1. Naročnik: Komunala Novo mesto
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,
8000 Novo mesto, tel. 07/39-32-450, telefaks 07/39-32-505.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
električne energije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Novo mesto z okolico.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
nesprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 12 mesecev
po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
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in dodatne informacije: Komunala Novo
mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo
mesto, kontaktna oseba: Bojan Kekec, tel.
041/636-315.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 30.000
SIT na TRR št. 03150-1000002272 pri SKB
banki d.d. z navedbo “Plačilo RD za dobavo
električne energije“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 13. 11. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Komunala Novo mesto d.o.o.,
Sektor za razvoj in investicije, Podbevškova
12, 8000 Novo mesto.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 11. 2003 ob 11. uri, Komunala Novo
mesto d.o.o., Sektor za razvoj in investicije,
Podbevškova 12, Novo mesto.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini
100.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
opredeljeni v razpisni dokumentaciji in pogodbi.
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: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
13. 1. 2004, predvideni datum odločitve
18. 11. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ob izpolnjevanju vseh zahtev in pogojev navedenih v razpisni dokumentaciji, bodo ponudbe
ocenjene po merilu najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 10. 2003.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Ob-103953
1. Naročnik: Vrtec Idrija.
2. Naslov naročnika: Prelovčeva 11,
5280 Idrija, tel. 05/374-33-10, telefaks
05/374-33-18.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil, v skupni orientacijski vrednosti 64,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sklop: meso in mesni izdelki,
2. sklop: ribe,
3. sklop: mleko in mlečni izdelki,
4. sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice,
5. sklop: žita in mlevski izdelki,

6. sklop: sadje, zelenjava in stročnice,
7. sklop: konzervirani izdelki,
8. sklop: zamrznjena živila,
9. sklop: sadni sokovi in sirupi,
10. sklop: ostala živila.
4. Kraj dobave: Vrtec Idrija, Prelovčeva
11, 5280 Idrija, enota Vrtca Idrija, Godovič
3, 5275 Godovič, enota Vrtca Idrija, Črni
vrh 87, 5274 Črni vrh nad Idrijo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2006.
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., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, pri Katji Oman. Dodatne informacije o javnem razpisu ponudniki lahko zahtevajo na naslovu: ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, faks 01/421-90-45 ali 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 17. novembra 2003,
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 7.800 SIT (DDV je vštet v
ceno). Potrdilo o vplačilu na poslovni račun 02083-0053787157, sklic na št.
022-2003, po modelu 00, ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 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 17. novembra 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 17. novembra
2003, ob 15. uri, na naslovu Vrtec Idrija,
Prelovčeva 11, 5280 Idrija.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki, ki predložijo ponudbe, katerih vrednost je v kumulativi višja od 30 mio SIT
morajo predložiti menico z menično izjavo
v višini 150.000 SIT, veljavno do 30. decembra 2003. Kolikor vrednost ponudbe v
kumulativi ne presega 30 mio SIT, menica
ni potrebna.
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
izbranimi ponudniki sklenil pogodbe za določen čas, vzorec pogodbe je del razpisne
dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg sploš-
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nih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. decembra 2003, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 3. december 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena, fiksnost cen, plačilni rok, strokovna priporočila,
lastna proizvodnja, odzivni čas. Vrednost posameznega merila in način uporabe meril je
določeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 10. 2003.
Vrtec Idrija
Ob-103955
1. Naročnik: Osnovna šola Idrija.
2. Naslov naročnika: Lapajnetova 50,
5280 Idrija, tel. 05/372-60-00, telefaks
05/372-12-17.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil, v skupni orientacijski vrednosti 56,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sklop: meso in mesni izdelki,
2. sklop: ribe,
3. sklop: mleko in mlečni izdelki,
4. sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice,
5. sklop: žita in mlevski izdelki,
6. sklop: sadje, zelenjava in stročnice,
7. sklop: konzervirani izdelki,
8. sklop: zamrznjena živila,
9. sklop: sadni sokovi in sirupi,
10. sklop: ostala živila.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Idrija, Lapajnetova 50, 5280 Idrija.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2006.
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., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, pri Katji Oman. Dodatne informacije o javnem razpisu ponudniki lahko zahtevajo na naslovu: ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, faks 01/421-90-45 ali 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 17. novembra 2003,
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 7.800 SIT (DDV je vštet v
ceno). Potrdilo o vplačilu na poslovni račun 02083-0053787157, sklic na št.
026-2003, po modelu 00, ALTUS consul-
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ting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 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 17. novembra 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 17. novembra
2003, ob 13. uri, na naslovu Osnovna šola
Idrija, Lapajnetova 50, 5280 Idrija.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki, ki predložijo ponudbe, katerih vrednost
je v kumulativi višja od 30 mio SIT morajo
predložiti menico z menično izjavo v višini
150.000 SIT, veljavno do 30. decembra
2003. Kolikor vrednost ponudbe v kumulativi ne presega 30 mio SIT, menica ni potrebna.
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
izbranimi ponudniki sklenil pogodbe za določen čas, vzorec pogodbe je 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: ponudba mora veljati
do 30. decembra 2003, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 3. december 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
fiksnost cen, plačilni rok, strokovna priporočila, lastna proizvodnja, odzivni čas. Vrednost posameznega merila in način uporabe meril je določeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 10. 2003.
Osnovna šola Idrija
Ob-103964
1. Naročnik: Osnovna šola Matije Čopa
Kranj.
2. Naslov naročnika: Tuga Vidmarja 1,
4000 Kranj, tel. 04/201-36-60, telefaks
04/201-36-77.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil, v skupni orientacijski vrednosti 65,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sklop: meso in mesni izdelki,
2. sklop: ribe,
3. sklop: mleko in mlečni izdelki,

4. sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice,
5. sklop: žita in mlevski izdelki,
6. sklop: sadje, zelenjava in stročnice,
7. sklop: konzervirani izdelki,
8. sklop: zamrznjena živila,
9. sklop: sadni sokovi in sirupi,
10. sklop: ostala živila.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Matije Čopa Kranj, Tuga Vidmarja 1, 4000 Kranj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2006.
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., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, pri Katji Oman. Dodatne informacije o javnem razpisu ponudniki
lahko zahtevajo na naslovu: ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana,
faks 01/421-90-45 ali 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 18. novembra 2003, do
11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 7.800 SIT (DDV je vštet v ceno).
Potrdilo o vplačilu na poslovni račun
02083-0053787157,
sklic
na
št.
023-2003, po modelu 00, ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 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 18. novembra 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 18. novembra
2003, ob 14. uri, na naslovu Osnovna šola
Matije Čopa Kranj, Tuga Vidmarja 1, 4000
Kranj.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki, ki predložijo ponudbe, katerih vrednost
je v kumulativi višja od 30 mio SIT morajo
predložiti menico z menično izjavo v višini
150.000 SIT, veljavno do 30. decembra
2003. Kolikor vrednost ponudbe v kumulativi
ne presega 30 mio SIT, menica ni potrebna.
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
izbranimi ponudniki sklenil pogodbe za določen čas, vzorec pogodbe je del razpisne
dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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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 30. decembra 2003, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 5. december 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
fiksnost cen, plačilni rok, strokovna priporočila, lastna proizvodnja, odzivni čas.
Vrednost posameznega merila in način uporabe meril je določeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 10. 2003.
Osnovna šola Matije Čopa Kranj
Št. 170
Ob-103986
1. Naročnik: Osnovna šola XIV. divizije
Senovo.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola XIV.
divizije Senovo, Trg XIV. divizije 3, 8281
Senovo,
tel.
07/488-19-00,
faks
07/488-19-11.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil po
naslednjih sklopih živil:
1. meso in mesni izdelki,
2. perutninsko meso in izdelki,
3. ribe,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. kruh, pekovski in slaščičarski izdelki,
6. testenine in zmrznjeni izdelki iz testa,
7. sadje in zelenjava,
8. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola XIV. divizije Senovo, Trg XIV. divizije 3, Senovo – kuhinja OŠ.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
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: Osnovna šola
XIV. divizije Senovo, Trg XIV. divizije 3, Senovo – tajništvo, Silva Sikošek, dodatna pojasnila in informacije pri Vinku Hostarju, tel.
07/488-19-03.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 7. do 13. ure
vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 7.000 SIT z vključenim 20% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na podračun šole št.: 01254-6030658736, sklic 00 170.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo:. 21. 11. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola XIV. divizije Senovo, Trg XIV. divizije 3, 8281 Senovo. Ponudbo je potrebno predložiti v zapečateni
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kuverti, ki mora biti vidno označena z napisom “Ne odpiraj – ponudba javni razpis“.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:. 21. 11. 2003 ob 10. uri v prostorih
šole Senovo.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
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 (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
a) da ima veljavno registracijo,
b) ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave,
c) da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem ali
druga pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila,
d) da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve,
e) da je finančno in poslovno sposoben,
f) da je navedel točne podatke glede obveznih pogojev,
g) da podpiše zahtevane izjave iz razpisne dokumentacije,
h) da izpolnjuje ostale zahteve iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 21. 12. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 10. 2003.
Osnovna šola XIV. divizije Senovo
Št. 2927/03
Ob-104006
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/230-40-00, telefaks 01/432-40-74, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
zemeljskih in samonosnih (SKS) n.n.
energetskih kablov
1. sklop: zemeljski n.n. energetski kabel,
2. sklop: samonosni energetski kabel
(SKS) 1 kV,
(po specifikacijah v razpisni dokumentaciji).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:

delne ponudbe, ki se bodo nanašale na posamezni razpisni sklop, so dovoljene; ponudba mora tedaj obsegati vse blago posameznega razpisnega sklopa, ev. delne ponudbe za samo del posameznega razpisnega sklopa ne bodo upoštevane.
4. Kraj dobave: dostava razpisanega
blaga: posamezna skladišča (na nadzorništvih, centralno skladišče) naročnika za oba
razpisna sklopa.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudnik lahko ponudi eno ali več variant blaga, ki ustreza tehničnim razpisnim pogojem.
Za vsako varianto mora tedaj podati skupno
ponudbeno vrednost blaga posameznega
sklopa.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodbeni
stranki se dogovorita za sukcesivno naročanje blaga s čimkrajšim dobavnim rokom
in za obdobje 12 mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Ireni Homovc Gačnik, tel.
01/23-04-320, v sobi št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 14. novembra
2003, in sicer vsak delovni dan med 8. in
14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija
bo na razpolago za plačilo 10.000 SIT
(vključno z DDV) na transakcijski račun Elektro Ljubljana, d.d. št.: 06000-0076655034,
sklic na številko: 23003371-36-03, z obvezno navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene najkasneje do 14. novembra
2003 do 10. ure, ponudbe predložene po
tem roku ne bodo upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro Ljubljana, d.d., Služba za
javna naročila in nabavo, Slovenska cesta
56, 1516 Ljubljana.
Ponudba ponudnika mora biti predložena v zaprti in žigosani ovojnici z navedbo
točnega naslova naročnika. Ponudba naj
ima obvezno pripisano “Javni razpis JN
36/03 – Ponudba za dobavo zemeljskih in
samonosnih (SKS) n.n. energetskih kablov
– Ne odpiraj“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. novembra
2003, ob 11. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56 v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je
60 dni.
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12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora v svoji
ponudbi priložiti:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, ki odraža zadnje stanje
ponudnika,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo/izjavo, da poslovanje ponudnika ni predmet obravnave pred sodiščem
ali predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih 5 letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem,
ali taka sodna ali upravna odločba, ki mu
prepoveduje opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– obrazec BON 1 za zadnje poslovno leto ponudnika, ki ni starejši od 30 dni,
– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji in njegova skupna ponudbena vrednost presega 50 mio SIT,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT,
– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji),
– pisno izjavo ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij, zagotovitvi garancij,
– pisno izjavo ponudnika o usposobljenosti in sposobnosti,
– pisno izjavo ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisno izjavo ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa,
– dokazilo/-a – referenčno/-a potrdilo/-a
o že izvedenih dobavah razpisanega blaga
kupcem v zadnjih petih letih, pri čemer je
znašala skupna vrednost teh dobav min.
100% ponudbene vrednosti vsakega razpisnega sklopa, za katerega daje ponudbo,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih –
posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Kot veljavni bodo upoštevani le
dokumenti, ki bodo predloženi v originalu
ali kot fotokopije ter ustrezno žigosani in
podpisani. Naročnik si vzame pravico, da
po lastni presoji naknadno preveri
verodostojnost fotokopiranih dokumentov
izbranega ponudnika, in sicer pred izdajo
sklepa o oddaji naročila izbranemu ponudniku. Za izhodišče določitve starosti
dokumentov se upošteva datum odpiranja
ponudb.
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14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni od datuma odpiranja ponudb; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb
je 50 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (90% delež),
– certifikat kakovosti ISO serije 9000 ponudnika in proizvajalca (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku posredovani do 7. novembra 2003.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 13. oktobra 2003.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 2926/03
Ob-104007
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/230-40-00, telefaks 01/432-40-74, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
s.n. energetskih kablov, PIV in opreme
za PIV
1. sklop: 20 kV energetski kabel,
2. sklop: polizolirani vodniki (PIV),
3. sklop: oprema za PIV,
(po specifikacijah v razpisni dokumentaciji).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delne ponudbe, ki se bodo nanašale na posamezni razpisni sklop ali več njih, so dovoljene; ponudba mora tedaj obsegati vse blago posameznega razpisnega sklopa, ev. delne ponudbe za samo del posameznega razpisnega sklopa ne bodo upoštevane.
4. Kraj dobave: dostava razpisanega
blaga: posamezna skladišča (na nadzorništvih, centralno skladišče) naročnika za vse
razpisne sklope.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudnik lahko ponudi eno ali več variant blaga, ki ustreza tehničnim razpisnim pogojem.
Za vsako varianto mora tedaj podati skupno
ponudbeno vrednost blaga posameznega
sklopa.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: ponudnik mora ponuditi čimkrajši dobavni rok od podpisa
pogodbe. Pogodbeni stranki se dogovorita
za sukcesivno naročanje blaga s čimkrajšim
dobavnim rokom in za obdobje 12 mesecev
po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Ireni Homovc Gačnik, tel.
01/23-04-320, v sobi št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-

mentacija bo na razpolago do 13. novembra
2003, in sicer vsak delovni dan med 8. in
14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija
bo na razpolago za plačilo 10.000 SIT
(vključno z DDV) na transakcijski račun Elektro Ljubljana, d.d. št.: 06000-0076655034,
sklic na številko: 23003371-35-03, z obvezno navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene najkasneje do 13. novembra
2003, do 10. ure, ponudbe predložene po
tem roku ne bodo upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Ljubljana, d.d., Služba za javna naročila in nabavo, Slovenska
cesta 56, 1516 Ljubljana.
Ponudba ponudnika mora biti predložena v zaprti in žigosani ovojnici z navedbo
točnega naslova naročnika. Ponudba naj ima
obvezno pripisano “Javni razpis JN 35/03 –
Ponudba za dobavo s.n. energetskih kablov,
PIV in opreme za PIV – Ne odpiraj“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. novembra
2003 ob 12.30, v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56 v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT, če se
ponudba nanaša samo na razpisni sklop 3,
1,000.000 SIT v vseh ostalih primerih ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je
60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora v svoji
ponudbi priložiti:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, ki odraža zadnje stanje
ponudnika,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo/izjavo, da poslovanje ponudnika ni predmet obravnave pred sodiščem
ali predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih 5 letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem,
ali taka sodna ali upravna odločba, ki mu
prepoveduje opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– obrazec BON 1 za zadnje poslovno leto ponudnika, ki ni starejši od 30 dni,
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– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji in njegova skupna ponudbena vrednost presega 50 mio SIT,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v zahtevani višini,
– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji),
– pisno izjavo ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij, zagotovitvi garancij,
– pisno izjavo ponudnika o usposobljenosti in sposobnosti,
– pisno izjavo ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisno izjavo ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa,
– dokazilo/-a – referenčno/-a potrdilo/-a
o že izvedenih dobavah razpisanega blaga
kupcem v zadnjih petih letih, pri čemer je
znašala skupna vrednost teh dobav min.
100% ponudbene vrednosti vsakega razpisnega sklopa, za katerega daje ponudbo,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih –
posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Kot veljavni bodo upoštevani le dokumenti,
ki bodo predloženi v originalu ali kot fotokopije
ter ustrezno žigosani in podpisani. Naročnik
si vzame pravico, da po lastni presoji
naknadno preveri verodostojnost fotokopiranih dokumentov izbranega ponudnika, in
sicer pred izdajo sklepa o oddaji naročila
izbranemu ponudniku. Za izhodišče določitve
starosti dokumentov se upošteva datum
odpiranja ponudb.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni od datuma odpiranja ponudb; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb
je 50 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (90%
delež),
– certifikat kakovosti ISO serije 9000 ponudnika in proizvajalca (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku posredovani do 7. novembra 2003.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 13. oktobra 2003.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 2925/03
Ob-104008
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/230-40-00, telefaks 01/432-40-74, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
lesenih in betonskih oporišč z opremo
za električne vode
1. sklop: kostanjevi drogovi,
2. sklop: impregnirani drogovi,
3. sklop: betonski drogovi in betonske
konzole,
4. sklop: betonske klešče,
(po specifikacijah v razpisni dokumentaciji).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delne ponudbe, ki se bodo nanašale na posamezni razpisni sklop ali več njih, so dovoljene; ponudba mora tedaj obsegati vse blago posameznega razpisnega sklopa, ev. delne ponudbe za samo del posameznega razpisnega sklopa ne bodo upoštevane.
4. Kraj dobave: dostava razpisanega
blaga: posamezna skladišča na nadzorništvih naročnika za blago razpisnih sklopov 1,
2 in 4, posamezna skladišča na sedežih področij in distribucijskih enot naročnika za blago razpisnega sklopa 3.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudnik lahko ponudi eno ali več variant blaga, ki ustreza tehničnim razpisnim pogojem.
Za vsako varianto mora tedaj podati skupno
ponudbeno vrednost blaga posameznega
sklopa.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodbeni
stranki se dogovorita za sukcesivno naročanje blaga s čimkrajšim dobavnim rokom
in za obdobje 12 mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Ireni Homovc Gačnik, tel.
01/23-04-320, v sobi št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 13. novembra
2003, in sicer vsak delovni dan med 8. in
14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija
bo na razpolago za plačilo 10.000 SIT
(vključno z DDV) na transakcijski račun Elektro Ljubljana, d.d. št.: 06000-0076655034,
sklic na številko: 23003371-34-03, z obvezno navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene najkasneje do 13. novembra
2003 do 10. ure, ponudbe oddane po tem
roku ne bodo upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro Ljubljana, d.d., Služba za
javna naročila in nabavo, Slovenska cesta
56, 1516 Ljubljana.
Ponudba ponudnika mora biti predložena v zaprti in žigosani ovojnici z navedbo
točnega naslova naročnika. Ponudba naj ima
obvezno pripisano “Javni razpis JN 34/03 –
Ponudba za dobavo lesenih in betonskih
oporišč z opremo za električne vode – Ne
odpiraj“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. novembra

2003, ob 11. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56 v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT, če se
ponudba nanaša samo na razpisni sklop 1,
1,000.000 SIT v vseh ostalih primerih ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je
60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora v svoji
ponudbi priložiti:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, ki odraža zadnje stanje
ponudnika,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo/izjavo, da poslovanje ponudnika ni predmet obravnave pred sodiščem
ali predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih 5 letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem,
ali taka sodna ali upravna odločba, ki mu
prepoveduje opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– obrazec BON 1 za zadnje poslovno leto ponudnika, ki ni starejši od 30 dni,
– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji in njegova skupna ponudbena vrednost presega 50 mio SIT,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v zahtevani višini,
– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji),
– pisno izjavo ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij, zagotovitvi garancij,
– pisno izjavo ponudnika o usposobljenosti in sposobnosti,
– pisno izjavo ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisno izjavo ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa,
– dokazilo/-a – referenčno/-a potrdilo/-a
o že izvedenih dobavah razpisanega blaga
kupcem v zadnjih petih letih, pri čemer je

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
znašala skupna vrednost teh dobav min.
100% ponudbene vrednosti vsakega razpisnega sklopa, za katerega daje ponudbo,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih –
posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Kot veljavni bodo upoštevani le
dokumenti, ki bodo predloženi v originalu
ali kot fotokopije ter ustrezno žigosani in
podpisani. Naročnik si vzame pravico, da
po lastni presoji naknadno preveri
verodostojnost fotokopiranih dokumentov
izbranega ponudnika, in sicer pred izdajo
sklepa o oddaji naročila izbranemu ponudniku. Za izhodišče določitve starosti
dokumentov se upošteva datum odpiranja
ponudb.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni od datuma odpiranja ponudb; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb
je 50 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (90%
delež),
– certifikat kakovosti ISO serije 9000 ponudnika in proizvajalca (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku posredovani do 7. novembra 2003.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 13. oktobra 2003.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 2929/03
Ob-104009
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/230-40-00, telefaks 01/432-40-74, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
progovnih ločilnikov, varovalne in zaščitne opreme ter obesnega in spojnega materiala:
1. sklop: progovni ločilniki 20 kV,
2. sklop: varovalke in podnožja varovalk s.n.,
3. sklop: varovalke in podstavki varovalk n.n.,
4. sklop: prenapetostni odvodniki n.n.,
5. sklop: obesni in spojni material za nadzemne vode,
6. sklop: ozemljitveni valjanec in pribor,
(po specifikacijah v razpisni dokumentaciji).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delne ponudbe, ki se bodo nanašale na posamezni razpisni sklop ali več njih, so dovoljene; ponudba mora tedaj obsegati vse blago posameznega razpisnega sklopa, ev. delne ponudbe za samo del posameznega razpisnega sklopa ne bodo upoštevane.
4. Kraj dobave: dostava razpisanega
blaga: posamezna skladišča (na nadzorniš-
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tvih, centralno skladišče) naročnika za vse
razpisne sklope.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudnik lahko ponudi eno ali več variant blaga, ki ustreza tehničnim razpisnim pogojem.
Za vsako varianto mora tedaj podati skupno
ponudbeno vrednost blaga posameznega
sklopa.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodbeni
stranki se dogovorita za sukcesivno naročanje blaga s čimkrajšim dobavnim rokom in za
obdobje 12 mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Ireni Homovc Gačnik, tel.
01/23-04-320, v sobi št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 17. novembra
2003, in sicer vsak delovni dan med 8. in
14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija
bo na razpolago za plačilo 10.000 SIT
(vključno z DDV) na transakcijski račun Elektro Ljubljana, d.d. št.: 06000-0076655034,
sklic na številko: 23003371-38-03, z obvezno navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene najkasneje do 17. novembra
2003, do 10. ure, ponudbe predložene po
tem roku ne bodo upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Ljubljana, d.d., Služba za javna naročila in nabavo, Slovenska
cesta 56, 1516 Ljubljana.
Ponudba ponudnika mora biti predložena v zaprti in žigosani ovojnici z navedbo
točnega naslova naročnika. Ponudba naj ima
obvezno pripisano “Javni razpis JN 38/03 –
Ponudba za dobavo progovnih ločilnikov, varovalne in zaščitne opreme ter obesnega in
spojnega materiala – Ne odpiraj“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. novembra
2003, ob 11. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56 v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT, če se
ponudba nanaša samo na razpisni sklop 2
ali 3 ali 4 ali 5 ali 6, 1,000.000 SIT v vseh
ostalih primerih ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je
60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne

in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora v svoji
ponudbi priložiti:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, ki odraža zadnje stanje
ponudnika,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo/izjavo, da poslovanje ponudnika ni predmet obravnave pred sodiščem
ali predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih 5 letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem,
ali taka sodna ali upravna odločba, ki mu
prepoveduje opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– obrazec BON 1 za zadnje poslovno leto ponudnika, ki ni starejši od 30 dni,
– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji in njegova skupna ponudbena vrednost presega 50 mio SIT,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v zahtevani višini,
– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji),
– pisno izjavo ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij, zagotovitvi garancij in servisiranju,
– pisno izjavo ponudnika o usposobljenosti in sposobnosti,
– pisno izjavo ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisno izjavo ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa,
– dokazilo/-a – referenčno/-a potrdilo/-a
o že izvedenih dobavah razpisanega blaga
kupcem v zadnjih petih letih, pri čemer je
znašala skupna vrednost teh dobav min.
100% ponudbene vrednosti vsakega razpisnega sklopa, za katerega daje ponudbo,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih –
posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Kot veljavni bodo upoštevani le
dokumenti, ki bodo predloženi v originalu
ali kot fotokopije ter ustrezno žigosani in
podpisani. Naročnik si vzame pravico, da
po lastni presoji naknadno preveri
verodostojnost fotokopiranih dokumentov
izbranega ponudnika, in sicer pred izdajo
sklepa o oddaji naročila izbranemu ponudniku. Za izhodišče določitve starosti
dokumentov se upošteva datum odpiranja
ponudb.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni od datuma odpiranja ponudb; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb
je 50 dni po odpiranju ponudb.
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15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (90%
delež),
– certifikat kakovosti ISO serije 9000 ponudnika in proizvajalca (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
posredovani do 11. novembra 2003.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 13. oktobra 2003.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 2928/03
Ob-104010
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/230-40-00, telefaks 01/432-40-74, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
kabelske opreme ter zaščitnih cevi in pribora za kable s.n. in n.n.:
1. sklop: kabelski končniki za enožilne
s.n. kable,
2. sklop: kabelski končniki za trožilne
s.n. kable in končniki v izvedbi za SF6
postroje,
3. sklop: kabelske spojke s.n.,
4. sklop: kabelska oprema n.n. in samokrčni material,
5. sklop: kabelski čevlji in vezni tulci,
6. sklop: zaščitne cevi in pribor za kable
s.n. in n.n.,
(po specifikacijah v razpisni dokumentaciji).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delne ponudbe, ki se bodo nanašale na posamezni razpisni sklop ali več njih, so dovoljene; ponudba mora tedaj obsegati vse blago posameznega razpisnega sklopa, ev. delne ponudbe za samo del posameznega razpisnega sklopa ne bodo upoštevane.
4. Kraj dobave: dostava razpisanega
blaga: posamezna skladišča (na nadzorništvih, centralno skladišče) naročnika za vse
razpisne sklope.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudnik lahko ponudi eno ali več variant blaga, ki ustreza tehničnim razpisnim pogojem.
Za vsako varianto mora tedaj podati skupno
ponudbeno vrednost blaga posameznega
sklopa.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodbeni
stranki se dogovorita za sukcesivno naročanje blaga s čimkrajšim dobavnim rokom in za
obdobje 12 mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Ireni Homovc Gačnik, tel.
01/23-04-320, v sobi št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
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mentacija bo na razpolago do 14. novembra
2003, in sicer vsak delovni dan med 8. in
14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija
bo na razpolago za plačilo 10.000 SIT
(vključno z DDV) na transakcijski račun Elektro Ljubljana, d.d. št.: 06000-0076655034,
sklic na številko: 23003371-37-03, z obvezno navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene najkasneje do 14. novembra
2003, do 10. ure, ponudbe predložene po
tem roku ne bodo upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro Ljubljana, d.d., Služba za
javna naročila in nabavo, Slovenska cesta
56, 1516 Ljubljana.
Ponudba ponudnika mora biti predložena v zaprti in žigosani ovojnici z navedbo
točnega naslova naročnika. Ponudba naj ima
obvezno pripisano “Javni razpis JN 37/03 –
Ponudba za dobavo kabelske opreme ter
zaščitnih cevi in pribora za kable s.n. in n.n.
– Ne odpiraj“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. novembra
2003, ob 13. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56 v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 500.000 SIT, če
se ponudba nanaša samo na razpisni sklop
5 ali 6 ali oba, oziroma 10% ponudbene
vrednosti samo enega od teh dveh ponujenih
sklopov, če njegova vrednost ne dosega
5,000.000 SIT, 1,000.000 SIT v vseh ostalih primerih ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je 60
dni.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora v svoji
ponudbi priložiti:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, ki odraža zadnje stanje
ponudnika,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo/izjavo, da poslovanje ponudnika ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da mu
v zadnjih 5 letih pred objavo naročila ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem, ali taka sodna ali upravna odločba,
ki mu prepoveduje opravljanje dejavnosti,
ki je predmet naročila, ne starejše
od 30 dni,

– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– obrazec BON 1 za zadnje poslovno leto ponudnika, ki ni starejši od 30 dni,
– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji in njegova skupna ponudbena vrednost presega 50 mio SIT,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v zahtevani višini,
– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji),
– pisno izjavo ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode
in o ugotavljanju skladnosti, o posredovanju
tehničnih informacij, zagotovitvi garancij,
– pisno izjavo ponudnika o usposobljenosti in sposobnosti,
– pisno izjavo ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisno izjavo ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa,
– dokazilo/-a – referenčno/-a potrdilo/-a
o že izvedenih dobavah razpisanega blaga
kupcem v zadnjih petih letih, pri čemer je
znašala skupna vrednost teh dobav min.
50% ponudbene vrednosti vsakega razpisnega sklopa, za katerega daje ponudbo,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih –
posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Kot veljavni bodo upoštevani le dokumenti,
ki bodo predloženi v originalu ali kot fotokopije
ter ustrezno žigosani in podpisani. Naročnik
si vzame pravico, da po lastni presoji
naknadno preveri verodostojnost fotokopiranih dokumentov izbranega ponudnika,
in sicer pred izdajo sklepa o oddaji naročila
izbranemu ponudniku. Za izhodišče določitve
starosti dokumentov se upošteva datum
odpiranja ponudb.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni od datuma odpiranja ponudb; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb
je 50 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (90%
delež),
– certifikat kakovosti ISO serije 9000
ponudnika in proizvajalca (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku posredovani do 7. novembra 2003.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 13. oktobra 2003.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 2930/03
Ob-104046
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
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2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/230-40-00, telefaks 01/432-40-74, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
distribucijskih transformatorjev SN/NN
(po specifikaciji v razpisni dokumentacij).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudba mora obsegati vse
razpisano blago, ev. delne ponudbe za
samo del razpisnega blaga ne bodo upoštevane.
4. Kraj dobave: dostava razpisanega
blaga: posamezna skladišča (na nadzorništvih, centralno skladišče) naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudnik lahko ponudi eno ali več variant blaga, ki ustreza tehničnim razpisnim pogojem.
Za vsako varianto mora tedaj podati skupno
ponudbeno vrednost blaga.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: ponudnik mora ponuditi čimkrajši dobavni rok od podpisa
pogodbe. Pogodbeni stranki se dogovorita
za sukcesivno naročanje blaga s čimkrajšim
dobavnim rokom in za obdobje 12 mesecev
po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Ireni Homovc Gačnik, tel.
01/23-04-320, v sobi št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 13. novembra
2003, in sicer vsak delovni dan med 8. in
14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija
bo na razpolago za plačilo 10.000 SIT
(vključno z DDV) na transakcijski račun Elektro Ljubljana, d.d. št.: 06000-0076655034,
sklic na številko: 23003371-39-03, z obvezno navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene najkasneje do 13. novembra
2003, do 10. ure, ponudbe predložene po
tem roku ne bodo upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro Ljubljana, d.d., Služba za
javna naročila in nabavo, Slovenska cesta
56, 1516 Ljubljana.
Ponudba ponudnika mora biti predložena v zaprti in žigosani ovojnici z navedbo
točnega naslova naročnika. Ponudba naj ima
obvezno pripisano “Javni razpis JN 39/03 –
Ponudba za dobavo distribucijskih transformatorjev SN/NN – Ne odpiraj“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. novembra
2003 ob 14. uri v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c.
56 v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: ponud-
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nik mora predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je
60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora v svoji
ponudbi priložiti:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, ki odraža zadnje stanje
ponudnika,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo/izjavo, da poslovanje ponudnika ni predmet obravnave pred sodiščem
ali predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih 5 letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem,
ali taka sodna ali upravna odločba, ki mu
prepoveduje opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– obrazec BON 1 za zadnje poslovno leto ponudnika, ki ni starejši od 30 dni,
– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji in njegova skupna ponudbena vrednost presega 50 mio SIT,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v zahtevani višini,
– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji),
– pisno izjavo ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij, zagotovitvi garancij in servisiranju,
– pisno izjavo ponudnika o usposobljenosti in sposobnosti,
– pisno izjavo ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisno izjavo ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa,
– dokazilo/-a – referenčno/-a potrdilo/-a
o že izvedenih dobavah razpisanega blaga
kupcem v zadnjih petih letih, pri čemer je
znašala skupna vrednost teh dobav min.
100% ponudbene vrednosti vsakega razpisnega sklopa, za katerega daje ponudbo,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih –
posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Kot veljavni bodo upoštevani le
dokumenti, ki bodo predloženi v originalu
ali kot fotokopije ter ustrezno žigosani in
podpisani. Naročnik si vzame pravico, da
po lastni presoji naknadno preveri ve-

rodostojnost fotokopiranih dokumentov
izbranega ponudnika, in sicer pred izdajo
sklepa o oddaji naročila izbranemu ponudniku. Za izhodišče določitve starosti
dokumentov se upošteva datum odpiranja
ponudb.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni od datuma odpiranja ponudb; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb
je 50 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (80%
delež),
– certifikat kakovosti ISO ponudnika in
proizvajalca (15% delež),
– rok plačila (5% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku posredovani do 7. novembra 2003.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 13. oktobra 2003.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 2931/03
Ob-104047
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/230-40-00, telefaks 01/432-40-74, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
opreme za TP na betonskem drogu ter
kompaktnih TP 20/0,4 kV:
1. sklop: oprema za TP na betonskem
drogu,
2. sklop: kompaktne TP 20/0,4 kV,
(po specifikacijah v razpisni dokumentaciji).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delne ponudbe, ki se bodo nanašale na posamezni razpisni sklop, so dovoljene; ponudba mora tedaj obsegati vse blago posameznega razpisnega sklopa, ev. delne ponudbe za samo del posameznega razpisnega sklopa ne bodo upoštevane.
4. Kraj dobave: dostava razpisanega
blaga: posamezna skladišča (na nadzorništvih, centralno skladišče) naročnika za razpisni sklop 1, posamezne lokacije – gradbišča TP naročnika za razpisni sklop 2.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudnik lahko ponudi eno ali več variant blaga, ki ustreza tehničnim razpisnim pogojem.
Za vsako varianto mora tedaj podati skupno
ponudbeno vrednost blaga posameznega
sklopa.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodbeni
stranki se dogovorita za sukcesivno naročanje blaga s čimkrajšim dobavnim rokom
in za obdobje 12 mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kon-
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taktni osebi Ireni Homovc Gačnik, tel.
01/23-04-320, v sobi št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 17. novembra
2003, in sicer vsak delovni dan med 8. in
14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacja bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključno z DDV) na transakcijski račun Elektro
Ljubljana, d.d. št.: 06000-0076655034,
sklic na številko: 23003371-40-03, z obvezno navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene najkasneje do 17. novembra
2003 do 10. ure, ponudbe predložene po
tem roku ne bodo upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro Ljubljana, d.d., Služba za
javna naročila in nabavo, Slovenska cesta
56, 1516 Ljubljana.
Ponudba ponudnika mora biti predložena v zaprti in žigosani ovojnici z navedbo
točnega naslova naročnika. Ponudba naj ima
obvezno pripisano “Javni razpis JN 40/03 –
Ponudba za dobavo opreme za TP na betonskem drogu ter kompaktnih TP 20/0,4 kV –
Ne odpiraj“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. novembra
2003, ob 13. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56 v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT, če se
ponudba nanaša samo na razpisni sklop 1
in skupna ponudbena vrednost vseh takih
sklopov ne presega 25 mio SIT, 1,000.000
SIT v vseh ostalih primerih ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je
60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora v svoji
ponudbi priložiti:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, ki odraža zadnje stanje
ponudnika,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo/izjavo, da poslovanje ponudnika ni predmet obravnave pred sodiščem
ali predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih 5 letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem,
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ali taka sodna ali upravna odločba, ki mu
prepoveduje opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– obrazec BON 1 za zadnje poslovno leto ponudnika, ki ni starejši od 30 dni,
– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji in njegova skupna ponudbena vrednost presega 50 mio SIT,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v zahtevani višini,
– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji),
– pisno izjavo ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij, zagotovitvi garancij in servisiranju,
– pisno izjavo ponudnika o usposobljenosti in sposobnosti,
– pisno izjavo ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisno izjavo ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa,
– dokazilo/-a – referenčno/-a potrdilo/-a
o že izvedenih dobavah razpisanega, oziroma temu po namenu ustreznega blaga kupcem v zadnjih petih letih, pri čemer je znašala skupna vrednost teh dobav min. 50% ponudbene vrednosti vsakega razpisnega sklopa, za katerega daje ponudbo,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih –
posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Kot veljavni bodo upoštevani le dokumenti,
ki bodo predloženi v originalu ali kot fotokopije
ter ustrezno žigosani in podpisani. Naročnik
si vzame pravico, da po lastni presoji
naknadno
preveri
verodostojnost
fotokopiranih dokumentov izbranega ponudnika, in sicer pred izdajo sklepa o oddaji
naročila izbranemu ponudniku. Za izhodišče
določitve starosti dokumentov se upošteva
datum odpiranja ponudb.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni od datuma odpiranja ponudb; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb
je 50 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (90% delež),
– certifikat kakovosti ISO serije 9000 ponudnika in proizvajalca (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku posredovani do 11. novembra 2003.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 13. oktobra 2003.
Elektro Ljubljana, d.d.

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
Popravek
Št. 4496/03
Ob-104069
V javnem razpisu za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za sanacijo sistema izcednih vod deponije komunalnih odpadkov Globoko, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 94-96 z dne 3. 10. 2003, na
strani 5769, pod številko objave 4190/03,
se popravi tekst pod točko 8. (a) Datum in
ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo:
22. 10. 2003 do 10. ure.
Komunala Trebnje, d.o.o.
Ob-103649
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Savinjska cesta
11a, 1420 Trbovlje, tel. 03/56-53-100, faks
03/56-27-592, e-mail: prodaja@komunala-trbovlje.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
mikropilotne stene.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: po razpisni dokumentaciji.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Občina Trbovlje – odlagališče Neža.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideno dokončanje del januar 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Komunala Trbovlje
d.o.o., Savinjska cesta 11a, Trbovlje, Januša Mravlje - vodja KOM ali Ivi Lanišnik - tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro do dneva predložitve ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT gotovinsko na
blagajni družbe ali negotovinsko, z nakazilom na TRR: 26330-0010049713, pri Banki Zasavje d.d. Trbovlje, z navedbo predmeta in številko javnega razpisa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 11. 2003 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Komunala Trbovlje d.o.o., Savinjska cesta 11a, Trbovlje, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 11. 2003 ob 13. uri, v sejni sobi Komunale Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11a.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 10% vrednosti ponudbe, katere veljavnost je najmanj do 31. 12. 2003.
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): taka skupina
mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi
naročila, če bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo
naročila. Ne glede na to, 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: zahteve so sestavni del
razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum veljavnosti ponudbe: 31. 12. 2003. Datum odločitve: do
21. 11. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– najnižja cena – 80 točk,
– plačilni pogoji – 10 točk,
– izkušnje z naročnikom – 5 točk,
– garancijska doba – 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 10. 2003.
Javno podjetje Komunala Trbovlje
d.o.o.
Št. 35103-0005/2003-11
Ob-103650
1. Naročnik: Občina Prevalje.
2. Naslov naročnika: Trg 2a, 2391 Prevalje, 02/824-61-00.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
(adaptacija, rekonstrukcija in dozidava)
Zdravstvene postaje Prevalje. Gradbeno,
obrtniška in instalacijska dela.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudba na ključ za celoto.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Prevalje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: obvezna je ponudba po popisu. Variantna ponudba je možna skladno z razpisno dokumentacijo.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 25. 10.
2003, predviden konec maj 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Prevalje,
kontaktna oseba je Mojca Orešnik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 23. 10. 2003,
v času uradnih ur občine.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek za razpisno dokumentacijo 15.000 SIT, št. računa:
01375-0100010242.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: veljavne bodo ponudbe, ki bodo prispele na naročnikov naslov
do 23. 10. 2003, do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Prevalje, Trg 2a, 2391
Prevalje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 10. 2003, ob 12. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: skladno
z določili razpisnih pogojev v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z določili razpisnih pogojev 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): skladno z določili
razpisnih pogojev 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: skladno z določili razpisnih pogojev v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti veljavne do 31. 10. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomska najugodnejša ponudba, skladno z
določili razpisnih pogojev v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 10. 2003.
Občina Prevalje
Št. 411-01-40/03
Ob-103716
1. Naročnik: Občina Hrastnik.
2. Naslov naročnika: Pot Vitka Pavliča
5, 1430 Hrastnik, 03/565-43-60.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
območja Ob bobnu – 1. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Hrastnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek: 5 dni po
podpisu pogodbe, dokončanje: 1 mesec.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Hrastnik,
Petra Plahuta.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 11. 2003, do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 11. 2003, ob 11. uri, Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, v
sejni sobi.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o javnih financah.
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: navedba opreme in njena
zasedenost.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 6. 1. 2004; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
10. 11. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, rok izvedbe del, garancija.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 10. 2003.
Občina Hrastnik
Št. 167/2003
Ob-103791
1. Naročnik: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad.
2. Naslov naročnika: Poljanska cesta
31, 1001 Ljubljana, tel. 01/47-10-500.
3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptacija stanovanjskega objekta “Partizanska
28-34“ Ravne na Koroškem. Gradbeno,
obrtniška in instalacijska dela. Izvedba
po fazah.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudba na ključ za celoto.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ravne na Koroškem.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: obvezna je ponudba po popisu.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 12. 1.
2004, čas izvedbe 17 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: SGP Kograd
IGEM Inženiring, d.o.o., Selovec 83, 2373
Šentjanž pri Dravogradu, kontaktna oseba
je Goran Stamenkovič, tel. 02/87-10-823.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 20. 11. 2003
vsak delovni dan med 8. in 14. uro, in sicer
v roku dveh dneh po prejemu zahtevka.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek za razpisno dokumentacijo 20.000 SIT, št. računa
20470-0015116819.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: veljavne bodo ponudbe, ki bodo prispele do 12. ure 21. 11.
2003.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: SGP Kograd IGEM Inženiring,
d.o.o., Selovec 83, 2373 Šentjanž pri Dravogradu.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 11. 2003 ob 13. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: skladno
z določili razpisnih pogojev v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z določili razpisnih pogojev 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): skladno z določili razpisnih pogojev 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: skladno z določili razpisnih pogojev v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti veljavne do 31. 1. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba, rok izvedbe, reference in plačilni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 10. 2003.
Stanovanjski sklad Republike
Slovenije,
javni sklad

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 tolarjev na poslovni račun NK Rudar št. 02426-0013598479
s pripisom: plačilo razpisne dokumentacije
za obnovo nogometnega igrišča v Velenju.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 10. 11. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: NK Rudar Velenje, Cesta na jezero 7, Velenje (sprejemna pisarna).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 11. 2003 ob 13. uri v sejni sobi NK Rudar Velenje, Cesta na jezero 7, Velenje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 5%
ponujene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0304.
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: navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 12. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: kriteriji
v razpisni dokumentaciji (cena, reference).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 10. 2003.
Nogometni klub Rudar

Ob-103799
1. Naročnik: Nogometni klub Rudar Velenje.
2. Naslov naročnika: Cesta na jezero 7,
3320 Velenje; e-mail: nk.rudar@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: priprava
zemeljske podlage za preplastitev nogometnega igrišča z umetno travo in polaganje umetne trave.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvideno.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Velenje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: november 2003
– marec 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo se lahko dvigne oziroma zahteva v sprejemni pisarni Nogometnega kluba Rudar, Cesta na jezero 7, Velenje,
Vesna Pavič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.

Št. 23/1-03
Ob-103832
1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper
d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja št.
13, 6000 Koper, tel. 05/66-86-100, faks
05/66-86-120.
3. (a) Opis in obseg gradnje: vodooskrba Medljana.
(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: Medljan, Občina Izola.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: varianta je opisana v razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek del je 1. 12. 2003. Predviden čas dokončanja je 1. 3. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Rižanski vodovod
Koper d.o.o.-s.r.l., Ulica 15. maja št. 13,
6000 Koper, tel. 05/66-86-165, Boris Hrvatin.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 17. 10. 2003
do 10. 11. 2003, vsak dan od ponedeljka
do petka od 7. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 30.000 SIT. Način plačila je virman, na transakcijski račun
10100-0000055382.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 11. 2003, do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rižanski vodovod Koper
d.o.o., Ulica 15. maja št. 13, 6000 Koper
(tajništvo).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 11. 2003, ob 13.15, v mali sejni sobi
(št. 113) na Rižanskem vodovodu Koper.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 2,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisnih pogojih.
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 razpisnih pogojih.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 10. 1. 2004. Predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 17. 11. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: naročnik bo pri izboru najugodnejšega ponudnika
upošteval najnižjo ceno ob izpolnjevanju
vseh zahtevanih pogojev navedenih v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 10. 2003.
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
Št. 35001-0165/2003-008 Ob-103851
1. Naročnik: Občina Komenda.
2. Naslov naročnika: Zajčeva cesta 23,
1218 Komenda, tel. 01/834-32-10, faks
01/834-13-23; e-mail: obcina.komenda@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: etapna
gradnja kanalizacije naselja Križ v Občini Komenda.
4. Kraj izvedbe: naselje Križ.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: dela morajo biti
pričeta v letu 2003 in končana v roku 60 dni
po začetku del.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Komenda,
Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 8. in 10. uro,
še deseti dan od objave razpisa v tajništvu
Občine Komenda.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo v višini 15.000 SIT in 20% DDV v
višini 3.000 SIT, skupaj 18.000 SIT, je potrebno nakazati na transakcijski račun Obči-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
ne Komenda številka: 01364-0100002342,
sklic 7130-35001-0165. Dokazilo o plačilu
je obvezno predložiti ob dvigu razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 10. novembra 2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Komenda, tajništvo, Zajčeva cesta 23, Komenda,
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. november 2003 ob 12. uri v prostorih
Občine Komenda.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT z veljavnostjo 60 dni po zaključku razpisa.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na podlagi obračunskih situacij v roku 60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– sklep o registraciji pri pristojnem organu,
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge odločbe,
– da ponudniku ni bila v zadnjih 5 letih
izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje ali izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je prepovedana
dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
– da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti,
– da je ponudnik finančno in poslovno
sposoben; da dostavi BON 1 in BON 2 ali
BON 3, ki jih potrdi institucija, pri kateri ima
ponudnik odprt transakcijski račun in dokumenti niso starejši od 30 dni,
– da ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi in je izvedel tovrstne
gradnje za najmanj 10 pogodbenih partnerjev v zadnjih treh letih, kar dokazuje z izjavami naročnikov,
– da ponudnik ni dal zavajajoče podatke,
– da nudi 60-dnevni plačilni rok,
– da za resnost ponudbe nudi naslednje
vrste finančnega zavarovanja:
– bančno garancijo v višini 10% ponudbene vrednosti,
– da ima izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če jo bo naročnik ob sklenitvi posla
zahteval,
– opcija ponudbe: 30. 12. 2003.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba velja do
20. 12. 2003; predvideni datum odločitve
je 14. 11. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena: 70%
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35% (kriterij najvišja/najnižja PC)
Ocena 1 – najvišja ponudbena cena
Ocena 5 – najnižja ponudbena cena
vmes po formuli 1+ (VC-PC)/(VC-NC) x 4
pri čemer pomenijo kratice: VC – najvišja
cena; NC – najnižja cena; PC – ponudbena
cena
35% (kriterij povprečna PC)
Ocena 1 – 20,
1% ali več pod povprečjem;
vmes linearno od 1-5 po formuli
1+(1,2povC/PC-1)x8; pri čemer pomenijo
kratice: povC – povprečna cena; PC – ponudbena cena;
2. reference ponudnika – 10%; pri čemer pomeni:
0 – jih nima, ni priložil (se izloči);
1 – slabe;
1,5 – zadovoljive;
2 – zadovoljive – priložena priporočila;
2,5 – dobre;
3 – dobre – priložena priporočila;
3,5 – zelo dobre;
4 – zelo dobre, priložena priporočila;
4,5 – odlične;
5 – odlične, priložena priporočila;
3. rok: 10%;
0 – ni določljiv, daljši od razpisanega;
3 – v skladu z razpisanim in programom
priprave;
5 – nudi krajši rok izdelave;
4. finančna usposobljenost in bonitete:
10%;
0 – ni priložil, neprekinjena blokada več
kot 60 dni;
1 – slaba (čista izguba, neporavnane obveznosti);
3 – dobra (pokazatelji so pozitivni, boljši
od povprečja);
5 – zelo dobra (pokazatelji so dobri, boljši od povprečja);
5. maksimalno skupno število točk je
500, maksimalna ocena za posamezno merilo je 5 točk. Ponudnik, ki zbere višje število
točk je najugodnejši.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Občina Komenda, tel. 01/834-32-10,
faks 01/834-13-23, e-mail: obcina.komenda@siol.net, med 8. in 10. uro v času uradnih
ur do 30. 10. 2003.
Občina Komenda si pridržuje pravico, da
ne izbere nobenega od ponudnikov.
Občina Komenda si pridržuje pravico, da
z izbranim ponudnikom podpiše pogodbo za
izvajanje del za posamezni odsek – etapo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 10. 2003.
Občina Komenda
Št. 351-03-2/00-4
Ob-103987
1. Naročnik: Mestna občina Ptuj.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1,
2250 Ptuj, tel. 02/748-29-99, faks
02/748-29-98.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija in novogradnja OŠ Olge Meglič
na Ptuju – 1. in 2. faza.
(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: obstoječi objekt šole na
Prešernovi 31, na Ptuju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rekonstrukcija in
novogradnja OŠ Olge Meglič: začetek:
2. 12. 2003, konec: konec 1. 6. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Ptuj, Oddelek za družbene dejavnosti,
Mestni trg 1, Ptuj, Ivan Vidovič ali Valentina
Golob,
tel.
02/748-29-50,
faks
02/748-29-98.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 20. 10. 2003
do 13. ure – vsak delovni dan od 8. do 13.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dobijo usposobljeni ponudniki na podlagi predhodne najave in s potrdilom o vplačilu 5.000 SIT na transakcijski račun Mestne občine Ptuj: 01296 – 0100016538,
sklic 351-03-2/00-4.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 14. 11. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Ptuj, Oddelek za
družbene dejavnosti, Mestni trg 1, Ptuj, s
pripisom “rekonstrukcija in novogradnja OŠ
Olge Meglič“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 11. 2003 ob 12. uri, Mestna občina Ptuj,
Oddelek za družbene dejavnosti, Mestni trg
1/III, Ptuj.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik iz proračunskih sredstev, rok plačila: 90 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: skladno z določili razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do dneva, ko sklenjena pogodba stopi v veljavo 2. 12. 2003,
predvideni datum odločitve: 19. 11. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 10. 2003.
Mestna občina Ptuj
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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
Zavrnitev vseh ponudb
Št. 3531-3/2003-32
Ob-104072
Ministrstvo za zdravje izdaja na podlagi
prvega odstavka 76. ter 77. člena Zakona o
javnih naročilih (ZJN-1, Ur. l. RS, št. 39/00
in 102/00) in Poročila strokovne komisije za
vodenje postopka oddaje javnega naročila
in ocenitev ponudb z dne 8. 9. 2003 obvestilo o zavrnitvi vseh ponudb.
V postopku oddaje javnega naročila: “Izvajanje svetovalnega inženiringa in vodenje
projekta pri graditvi in opremljanju projekta
Klinični center Nova pediatrična klinika v
Ljubljani“, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 53-54 z dne 6. 6. 2003, Ob-95437, se
vse ponudbe zavrnejo.
Ministrstvo za zdravje
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
Št. 404-08-255/2003-25
Ob-103833
V Uradnem listu RS, št. 89 z dne 12. 9.
2003, Ob-101690, je bil objavljen javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje preventivnih
zdravstvenih pregledov: predhodni, obdobni,
kontrolni, ciljani pregled in ekspertiza.
Skladno s 25. členom ZJN-1 podaljšujemo rok za oddajo ponudbe na 22. 10. 2003
do 12. ure. Odpiranje ponudb bo 23. 10.
2003 ob 9. uri. Kraj predložitve in odpiranje ponudb ostane nespremenjen.
Ministrstvo za obrambo
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
Št. 110-1/03
Ob-103847
V Uradnem listu RS, št. 89 z dne 12. 9.
2003 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije: idejni projekt, PGD, PZR in PZI za nadgradnjo sistema ABC – razširitev uporabe
sistema ABC za vozila vseh cestninskih razredov (Ob-101715).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb na 23. 10. 2003 do 10.30. Odpiranje ponudb bo dne 23. 10. 2003 ob 11.
uri. Kraj predložitve in odpiranja ponudb
ostane nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Popravek
Ob-103807
V Uradnem listu RS, št. 65 Uradne objave z dne 4. 7. 2003, Ob-97265, je bila ob-
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javljena objava za oddajo naročila storitev po
odprtem postopku za čiščenje poslovnih prostorov za potrebe Javnega podjetja Vodovod
– Kanalizacija d.o.o.
Razpisna dokumentacija se spremeni: v
navodilih ponudnikom, v 10. točki – izločilni pogoji (stran 11/45) tako, da se izloči
tretja alinea.
Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 11. 2003 do 13. ure.
Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 11. 2003 ob 8. uri.
Ponudniki, ki so do 27. 8. 2003 oddali
ponudbo in katere je naročnik neodprte vrnil, lahko le te ponovno uporabijo, z upoštevanjem navedenih sprememb.
Javno podjetje
Vodovod – Kanalizacija d.o.o.
Ob-103637
1. Naročnik: Občina Mozirje.
2. Naslov naročnika: Savinjska cesta 7,
3330 Mozirje.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: projektna dokumentacija (IP, PGD, PZI, PZR) za adaptacijo in dograditev objekta osnovne šole
in telovadnice v Mozirju.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja sklopov ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: Mozirje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok za izdelavo
projektne dokumentacije je 90 dni.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: LIZ Inženiring d.d.,
Vurnikova 2, 1000 Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 14. ure, do vključno 3. 11. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 20.000 SIT na
TsR LIZ Inženiring d.d., št. SZ KB
19100-0010023743.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 11. 2003 do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: LIZ Inženiring d.d., Vurnikova 2,
Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 11. 2003 ob 13.30, v sobi 423,
IV. nadstropje, LIZ Inženiring d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana.
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: Zakon
o javnih financah, Zakon o izvarševanju proračuna RS za leti 2003, 2004.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba o sodelovanju, z navedbo odgovornosti posameznih izvajalcev.
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: /
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: Zakon o graditvi objektov – ZGO-1,
gradbene uzance.
(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: 28. 11. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, plačilni rok.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 10. 2003.
Občina Mozirje
Št. 19/2003
Ob-103638
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ul. 15,
1518 Ljubljana, telefaks 01/23-20-374.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: številka kategorije:
6.a, predmet: zavarovalniške storitve:
– požarno zavarovanje,
– potresno zavarovanje,
– vlomsko zavarovanje,
– zavarovanje stekla,
– zavarovanje splošne odgovornosti,
– avtomobilsko zavarovanje.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni
sklopov.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek – 1. 1.
2004, zaključek – 31. 12. 2006.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: za osebni prevzem je razpisna dokumentacija na razpolago na naslovu naročnika - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vložišče.
Pisne zahteve ali zahteve po telefaksu za
posredovanje razpisne dokumentacije po
pošti naj zainteresirani ponudniki naslovijo
na Odsek za javna naročila na naslovu naročnika.
Dodatna pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije oziroma naročilu lahko ponudniki zahtevajo pisno pri odseku za javna naročila, do pet dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 12. in 13. uro, do vključno 7. 11. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 1.200 SIT (DDV je že vključen v ceni).
Potrdilo o vplačilu na transakcijski račun na-
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ročnika številka: 01100-6030264023 predloži prevzemnik razpisne dokumentacije ob
prevzemu oziroma s pisno zahtevo, s tem da
takrat naročniku tudi posreduje podatke o
polnem in točnem nazivu firme in naslovu ter
davčno številko.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 11. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 11. 2003 ob 13. uri, ZPIZ Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, mala sejna soba v VIII. nadstropju.
11. Navedba finančnega zavarovanja za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% ponudbene cene.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila ne sme biti krajši od 60 dni od dneva
izstavitve računa letne zavarovalne premije.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): /
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:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije ali, da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali prisilne odločbe;
3. da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodba ali upravna odločba, s katero je ponudniku 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, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad ali carinska uprava;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa;
6. da je finančno in poslovno sposoben;
7. da ima izpolnjeno in podpisano izjavo
o referencah;
8. da ni dal zavajajočih podatkov glede
zahtev razpisne dokumentacije in da vse fotokopije ustrezajo originalu;
9. da izpolnjuje pogoje za redno servisiranje razpisanih zavarovanj;
10. da bo naročniku letno poročal o višini zneska, datumih in upravičencih, ki jim je
izplačal odškodnino (zavarovalnino) iz posamezne vrste zavarovanja, ki je predmet tega
javnega naročila;
11. da ima v obdobju enega leta pred
pričetkom naročila ves čas pravočasno in v
celoti poravnane vse svoje zapadle poslovne obveznosti;
12. da ima izjavo banke: – da bo dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
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13. da sprejema vse pogoje razpisne dokumentacije;
14. da predloži izkaz kapitalske ustreznosti na dan 31. 12. 2002.
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: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do dneva sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom oziroma največ 60 dni od dneva odpiranja ponudb;
predviden datum odločitve je 14. 11. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– višina letne zavarovalne premije – 80
točk.
– certifikat kakovosti ISO 9001/2000 za
zavarovanje – 10 točk,
– količnik presežka razpoložljivega kapitala nad zahtevanim minimalnim kapitalom
zavarovalnice na dan 31. 12. 2002 – 10
točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa:/
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 10.2003.
ZPIZ Slovenije
Št. 42-03
Ob-103724
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verovškova 70, p.p. 2374, tel. 01/588-97-10,
telefaks 01/588-97-59.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: kolektivno nezgodno zavarovanje zaposlenih v Javnem
podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., zavarovalniške storitve – 6. a).
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni
predvidena oddaja posameznih sklopov.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: javno naročilo se
oddaja za dobo treh let.
8. (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 Janka Likosar,
tel. 01/588-97-10, mobitel 041/347-437.
(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. 700-42-03. Vplačilo je možno tudi na
blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potebno
predložiti najkasneje do 19. novembra 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.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje bo 19. novembra
2003 ob 12. uri v sejni sobi na naslovu Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini
530.000 SIT z veljavnostjo 31. 12. 2003.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v roku 30 dni od datuma izdaje računa.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): akt o skupni izvedbi naročila.
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: finančno stanje, reference, rok plačila, kapitalska ustreznost.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o zavarovalništvu.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. decembra 2003, predvideni datum
odločitve o izboru izvajalca je 21. november
2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena vrednost.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. oktober 2003.
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 462/2003-3
Ob-103780
1. Naročnik: Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava.
2. Naslov naročnika: Dornava 128,
2252 Dornava, tel. 02/754-02-00, faks
02/755-05-01, info@zavod-dornava.si.
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3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: priprava in dobava malice za upravičence VDC-a (17. točka Priloge 1B – hotelske in restavracijske
storitve).
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: VDC delavnice, Dornava 1, 2252 Dornava in VDC delavnice Budina, Belšakova ul. 20a, 2250 Ptuj.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
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: Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja
Dornava – referent za javna naročila.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 11. 11. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je
možno dvigniti ali zahtevati na podlagi predloženega potrdila (lahko po faksu) o vplačilu zneska v višini 5.000 SIT na podračun pri UJP
Slovenska Bistrica, št. 01100-6030300204,
davčna št. 30910854, s sklicem: 00-112000,
namen nakazila: razpisna dokumentacija. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno
ali po pošti. Pri tem je potrebno predložiti: dokazilo o vplačilu (vsebovati mora polni naslov
in davčno št. plačnika) ter potrdilo o registraciji, če ste zavezanec za DDV.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 11. 11. 2003
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja Dornava, Dornava
128, 2252 Dornava, administracija.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 11. 2003 ob 11. uri v Zavodu za
varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava, Dornava 128, konferenčna
soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 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 splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– izjavo o zagotovitvi zahtevanih letnih količin,
– izjavo o plačilnem roku, dostavi, odzivnem času, kvaliteti,
– izjavo, da bo ponudnik hranil obroke v
termos posodah in drugih higiensko neoporečnih posodah,
– izjavo, da bo upošteval vse veljavne
predpise,
– izjavo, da bo hranil vzorec vsakega
obroka, ki je pripravljen za naročnika v
ustreznih pogojih najmanj 36 ur,
– predložitev zahtevanih referenc,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

– vse ostale predpisane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
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: v skladu z razpisno dokumentacijo.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 12. 2003, ponudniki bodo obveščeni do 18. 11. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 10. 2003.
Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja Dornava
Št. 352-43-4/2003
Ob-103785
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.
2. Naslov naročnika: Dunajska 48, Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izbira izvajalca za izvedbo
obveznosti slovenskega partnerja v transnacionalnem projektu “Via Alpina“.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dopustne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek izvajanja
obveznosti slovenskega partnerja v transnacionalnem projektu “Via Alpina“ bo z dnem
sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom,
dokončano pa z zaključkom transnacionalnega projekta dne 30. 9. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo na Uradu
RS za prostorsko planiranje, v sobi 110, na
Dunajski 21, Ljubljana, 1. nadstropje ali jo
zahtevajo preko e-maila (naslov: asa.mansoor@gov.si). Dodatne informacije lahko zahtevajo pri Margariti Jančič, tel. 01/478-70-24
ali Aši Mansoor, tel. 01/478-70-22, telefaks 01/478-70-10.
Skrajni rok, do katerega ponudniki še lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo po pošti ali telefaksu
je 4. 11. 2003.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: skrajni rok za dvig
razpisne dokumentacije je identičen datumu za predložitev ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki lahko pred-

ložijo svoje ponudbe najkasneje do 11. 11.
2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Urad RS za prostorsko planiranje, soba 110, 1. nadstropje, Dunajska 21,
Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: četrtek, 12. 11. 2003 ob 10. uri na
Uradu RS za prostorsko planiranje, soba
110, 1. nadstropje, Dunajska 21, Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. 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 bi
skupina ponudnikov predložila skupno ponudbo, morajo skupni ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi naročila, v kateri bodo urejena in določena njihova medsebojna
razmerja glede izvajanja dobave, ki je predmet tega javnega razpisa.
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: /
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: ponudba mora biti veljavna še vsaj 60 dni po oddaji ponudbe.
Predvidevamo, da bo odločitev o sprejemu
ponudbe sprejeta v začetku meseca novembra.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, reference posameznih članov
projektne skupine.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 10. 2003.
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo
Št. 44147/2003
Ob-103795
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d.
2. Naslov naročnika: Mirka Vadnova 3a,
Kranj,
tel.
04/20-83-000,
faks
04/20-83-600.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: požarno, stojelomno in vlomsko zavarovanje premoženja,
zavarovanje stekel in zavarovanje splošne odgovornosti v ocenjeni vrednosti
50,000.000 SIT.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudbo je mogoče oddati za celoto.
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5. Kraj izvedbe: Elektro Gorenjska, d.d.,
Mirka Vadnova 3a, Kranj.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: leto 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Elektro Gorenjska, d.d. Kranj, Mirka Vadnova 3a, II. nadstropje, soba št. 212, po predhodni enodnevni najavi po tel. 04/20-83-627 ali faksu
04/20-83-600, z virmanskim dokazilom o
plačilu stroškov in obvezno navedbo davčne
številke.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ob delavnikih v času od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: z virmanskim dokazilom o
plačilu stroškov v višini 10.000 SIT (skupaj z
DDV) in navedbo davčne številke, na transakcijski račun št. 25100-9700516198, Probanka Maribor.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 14. 11. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Gorenjska, d.d.
Kranj, Mirka Vadnova 3a, II. nadstopje, soba št. 212.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo dne 14. 11.
2003 ob 10.30, v prostorih Elektro Gorenjske, d.d. Kranj, Ul. Mirka Vadnova 3a, v
sejni sobi, II. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 5%
ponudbene vrednosti, bančna garancija za
dobro izvedbo posla v višini 5% pogodbene
vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša: /
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: po 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: rok veljavnosti ponudbe mora biti najmanj 60 dni od roka, določenega za predložitev ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
60%, količnik pokritja čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij s čisto zavarovalno premijo (samo za premoženjska zavarovanja) 20%,
količnik kapitalske ustreznosti (razmerje med
razpoložljivim kapitalom zavarovalnice in zahtevanim minimalnim kapitalom za obdobje
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od 1. 1. do 30. 6. 2003) 10%, rok izplačila
odškodnine 10%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 10. 2003.
Elektro Gorenjska
javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
Št. 64-03/03
Ob-103802
1. Naročnik: Občina Logatec.
2. Naslov naročnika: Tržaška cesta 15,
1370 Logatec, tel. 01/759-06-00, faks
01/759-06-20, el. p.: urad@logatec.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: opravljanje dnevnih prevozov osnovnošolskih otrok v Občini Logatec.
Podrobnejši opis storitev (po relacijah) je
v razpisni dokumentaciji.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki lahko oddajo ponudbo za
vsako relacijo posebej, sklop relacij ali za
vse relacije.
5. Kraj izvedbe: Občina Logatec, relacije v razpisni dokumentaciji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2004 do
30. 6. 2004, po šolskem koledarju za šolsko leto 2003/2004 z možnostjo podaljšanja po 97. členu Zakona o javnih naročilih.
8. (a) Naslov službe in osebe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: osebno v vložišču Občine Logatec, Tržaška cesta 15,
1370 Logatec, Darja Mlinar, dodatne informacije Občinski urad – družbene dejavnosti
Nada Sajovec, tel. 01/759-06-21.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od datuma objave do datuma, določenega za predložitev
ponudbe, vsak delovni dan od 8. do 12.
ure, ob predložitvi potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT na podračun naročnika št. 01264-0100001228, odprtega
pri UJP Ljubljana, s pripisom razpis-prevozi.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 11. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Logatec, Tržaška cesta
15, 1370 Logatec, v zaprti kuverti s pripisom: “Ne odpiraj – javni razpis za šolske
prevoze“ in naslovom ponudnika.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 11. 2003 ob 14. uri v sejni sobi
Občine Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: po določbah v razpisni dokumentaciji.
12. Pogoji financiranja in/ali sklicevanje
na določila v predpisih: v skladu z določili
Zakona o izvrševanju proračuna.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko

je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno 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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
(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 60
dni od roka oddaje ponudbe, predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe
28. 11. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
50%, tehnična opremljenost 30%, reference 10%, plačilni pogoji 5%, druge ugodnosti 5%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 10. 2003.
Občina Logatec
Št. 47/3417/2003
Ob-103821
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, telefaks 01/474-24-32, tel.
01/474-24-33.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvedba demontaže in montaže DV 110 kV Ilirska Bistrica-Matulji (hr. meja) (po prilogi 1 A, kat. 1,
ZJN-1).
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval samo ponudbe za celoten obseg naročila.
5. Kraj izvedbe: DV 110 kV Ilirska Bistrica-Matulji (hr. meja).
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 2. 2004 do
31. 3. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v tajništvu Prenosa
električne energije, 2. nadstropje, Andreja
Mihevc, dodatne informacije Hailu Kifle.
(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 (cena 5.000 SIT
+ DDV 1.000 SIT), virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093 sklic na PEE št. 3.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 11. 2003 do 9.30.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2,1000 Ljubljana, vložišče, prevzemnica Katarina Lipovec.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, 10. 11. 2003 ob 10. uri,
v dvorani D, IV. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija, ki se glasi na 5% ponudbene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa
ni, plačilni rok najmanj 60 dni, gotovinsko
plačilo po opravljenih delih.
13. 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
izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo,
v ponudbeni dokumentaciji mora biti predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki
mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnjevati še sledeče pogoje:
1. Vsaj ena pozitivna referenca dejanskega
izvajalca del za rekonstrukcijo 110 kV DV v
dolžini najmanj 20 km – ponudnik naj navede
številko pogodbe, datum podpisa pogodbe,
naslov projekta. Če so reference izven ELES-a,
morajo biti potrjene s strani naročnika, reference v ELES-u ni potrebno potrjevati.
2. Ponudnik mora za izvedbo ponudbenih del zagotoviti zadostno število kvalificiranih delavcev, zato naj dostavi poimenski seznam delavcev, priloži dokazilo o njihovi izobrazbi (fotokopije spričeval, priznanj, potrdilo o opravljenih izpitih) in navede njihove
izkušnje pri delu na rekonstrukciji110 kV DV.
Delavci morajo imeti izkušnje pri delu na rekonstrukciji 110 kV DV.
3. Ponudnik mora dostaviti seznam mehanizacije, ki jo bo uporabil pri izvedbi razpisanih del (tip, oprema in orodje).
4. Ogled trase je za ponudnike oziroma
njihove podizvajalce-dejanske izvajalce del
obvezen. Ogled bo 29. 10. 2003, zbor je v
RTP Divača ob 10. uri.
5. Montažna in demontažna dela so
predvidena od 1. 2. 2004 do 31. 3. 2004
– ponudnik mora sprejeti pogoj, da bo delo
možno izvesti samo v primeru, da bo elektroenergetska situacija dovoljevala izklop
daljnovoda.
6. Plačilni rok je najmanj 60 dni od dneva izstavitve računa.
7. Garancijski rok za izvedena dela je najmanj 18 mesecev od prevzema.
8. Ponudnik mora upoštevati tehnične
pogoje za izvedbo iz projekta za razpis.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost:
da, ZJN-1:
3. Posebne določbe za oddajo naročila
za blago, gradnje in storitve in za oddajo
naročila za blago, gradnje in storitve na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju,
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3.4. Oddaja naročila na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in transportnem področju.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: po trenutno veljavni zakonodaji.
(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: 9. 1. 2004; 28. 11.
2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (80%), rok izvedbe demontažnih in montažnih del (10%), pozitivne reference dejanskega izvajalca pri izvajanju rekonstrukcije 110 kV DV (10%).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ogled objekta bo 29. 10. 2003, zbor
bo ob 10. uri v RTP Divača.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 10. 2003.
Elektro-Slovenija d.o.o., Splošni
sektor
Št. 054/2003-1
Ob-103837
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: najem zunanjih
prevozov.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
– 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. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: največ eno leto
od datuma podpisa pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Radiotelevizija
Slovenija, Javni zavod, Služba za komercialne zadeve in javna naročila – Katarina Novak, Čufarjeva ul. – veliki gradbeni provizorij, 1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86 ali
preko interneta na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi pod oznako RTV
054/2003.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 10. uro do roka oddaje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija v
pisni obliki bo na razpolago za 6.000 SIT z
vključenim DDV po enodnevni predhodni najavi po telefaksu 01/475-21-86 in na podlagi dokazila o vplačilu. Spletna verzija razpisne dokumentacije, pridobljena preko interneta, pa je brezplačna. Način plačila je negotovinski, na podračun EZR pri UJP
Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna:
01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila

(RTV 054/2003-1L-ODP/S) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno dne 18. 11.
2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: RTV Slovenija – vložišče, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 11. 2003 ob 11. uri v veliki sejni
sobi – 5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po 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: po razpisni dokumentaciji.
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: 31. 1. 2004, november/december 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: ekonomska cena – 90%, plačilni pogoji – 10%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 10. 2003.
JZ RTV Slovenija
Št. 117/03
Ob-103842
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: opravljanje spremljajočih dejavnosti na počivališčih ob državnih cestah.
Mesečno povračilo za opravljanje spremljajočih dejavnosti na enem počivališču, v
odvisnosti od vrste objekta, ne sme biti manjše od:
a) 30.000 SIT za stojnice,
b) 50.000 SIT za mobilne objekte začasnega značaja,
c) 80.000 SIT za objekte iz lahke montažne konstrukcije,
d) 150.000 SIT za zidane objekte trajnega značaja.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
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za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
vsaka lokacija počivališča, navedena v razpisni dokumentaciji predstavlja en sklop.
Cesta

Odsek

Stacionaža

Ime počivališča

HC-H1
G1-4
G1-6
G1-10

221
1259
339
312

4,0-200
11,5-100
7,0+150
3,0+300

Trebnje Jezero
Mislinja
Pristavček
Črni Kal

5. Kraj izvedbe: lokacije, počivališč ob
državnih cestah v Republiki Sloveniji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudnik mora ponuditi opravljanje spremljajočih dejavnosti na eni ali več lokacijah. Ponudnik sme predložiti realizacijo v več variantah. Tudi variantne ponudbe morajo biti v
celoti skladne z razpisnimi pogoji.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: po razpisni dokumentaciji.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na TRR račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155-7141998.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 11. 2003 do 8.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 20. 11.
2003 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudbi mora biti priložena bančna garancija
za resnost ponudbe in jo naročnik lahko
unovči v dobro transakcijskega računa: Izvrševanje proračuna Republike Slovenije št.
01100-6300109972 (sklic 2415), ki mora
glasiti na 150.000 SIT za vsako ponujeno
lokacijo.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0304.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba o skupnem nastopanju.
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: pogoji so natančno navedeni in razčlenjeni v Navodilih ponudnikom
za izdelavo ponudbe.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
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odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o javnih cestah (Ur. l. RS, št.
29/97), Uredba o določitvi višine povračil in
drugih pogojev za oddajo in uporabo površin za opravljanje spremljajočih dejavnosti
na in ob javni cesti, na katerih se opravljajo
spremljajoče dejavnosti (Ur. l. RS, št.
68/02).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni po roku, predviden rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 20 dni po odpiranju
ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. mesečno povračilo,
2. obratovalni čas,
3. gostinska ponudba,
4. vrsta objekta.
Uporaba meril je natančno razčlenjena v
razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste – Služba za javna
naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 10. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 39/2003
Ob-103844
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: tiskarske storitve
na pogodbeni osnovi.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, sektor za invalide,
Slovenska 54/I, Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 30 dni od podpisa pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, sektor za
invalide, Slovenska 54/I, Ljubljana, tajništvo; kontaktna oseba Tomo Brezovar, tel.
01/431-71-61 (interna 202).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačna.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 14. 11. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, glavna pisarna, Kotnikova
5/IV, 1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 11. 2003 ob 9. uri, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, sektor za
invalide, Slovenska 54, Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 do
45 dni po prejemu računa in potrditvi.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ne.
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: navedeni v razpisni dokumentaciji.
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: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od roka določenega za predložitev ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: 80 točk
cena, 10 točk reference ponudnika in 10
točk finančna sposobnost.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 10. 2003.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Št. 1657/2003
Ob-103898
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor,
telefaks 02/22-00-107.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: priloga 1A/št. 14;
čiščenje poslovnih prostorov.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval ponudbe za celotno
javno naročilo ali zaključene sklope na katere ponudnik konkurira.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
26,000.000 SIT;
Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila:
sklop A): 20,000.000 SIT,
sklop B): 6,000.000 SIT.
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5. Kraj izvedbe: na posameznih lokacijah Elektro Maribor d.d.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni datum
začetka: 1. 1. 2004; predvideni datum zaključka: 31. 12. 2006.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku:
nabavna služba, pri Brauner Bojani (soba
št. 105/1. nad.), na dan objave v Ur. l. RS
in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro. Dodatne informacije o naročilu pa se
dobi po prevzemu razpisne dokumentacije
na naslovu naročnika pri: Jelki Orožim-Kopše, univ. dipl. prav., tel. 02/22-00-230 in
Mateji Podlesnik, tel. 02/22-00-128 na
dan objave in nato vsak delovni dan med 8.
in 10. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati, na dan objave
v Ur. l. RS in nato vsak delovni dan med 10.
in 12. uro, do 10. 11. 2003.
(c) Znesek in način pačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko nakazilo na transakcijski račun št.
04515-0000570965. (DDV je upoštevan v
ceni).
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti pri naročniku vsak delovni dan med
10. in 12. uro, najkasneje do 14. 11. 2003
do 8. ure v vložišče, pri Jelki Kraiger (soba
št. 001/ pritličje).
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, vložišče (prevzemnica Jelka Kraiger, soba 001/pritličje).
Na kuverti s ponudbo mora biti v levem spodnjem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj – Ponudba – Javni razpis“. Navedena mora biti:
številka objave javnega razpisa v Ur. l. RS,
št. Ur. l. RS in predmet javnega naročila. Na
hrbtni strani mora biti označen polni naslov
pošiljatelja. Kuverta, v kateri je ponudbena
dokumentacija s ponudbo, mora biti zapečatena, ponudbena dokumentacije s ponudbo pa mora biti zvezana skozi ponudbo s
pečatno vrvico in mora biti zapečatena.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 14. 11.
2003 ob 9. uri pri naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, v sejni sobi, II. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti garancijo banke za resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti javnega razpisa za sklope na katere
ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih drugih:
rok plačila: vsaj 30 dni od datuma izstavitve
računa.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
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javnih naročilih, 47. člen Zakona o javnih
naročilih): ponudbo lahko predloži skupina
izvajalcev, gospodarska družba ali samostojni podjetnik, ki je registriran in ima ustrezne
kvalifikacije za izvedbo dobav blaga, ki je
predmet javnega razpisa.
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: naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost ponudnikom na
osnovi izpolnjevanja naslednjih zahtevanih
pogojev, ki so:
1. Da ima veljavno registracijo ali redni
izpis iz sodnega registra za dejavnosti, ki je
predmet razpisa.
2. Da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali da ni prenehal
poslovati.
3. Da mu v zadnjih petih letih ni bila 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 določene z zakonom
v skladu s predpisi države.
5. Da njegovo poslovanje ni s sodno ali
drugo prisilno odločbo ustavljeno.
6. Da predloži BON1 in BON2 ali podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance
stanja in potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v
preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON2).
Podatki o finančnem stanju podjetja in
kazalniki morajo biti za poslovno leto 2002.
7. Da je v zadnjih treh letih opravljal storitve čiščenja najmanj za tri pogodbene partnerje in priloži lastno izjavo, da razpolaga z
zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila.
8. Da ni dal zavajajočih podatkov.
9. Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ponudnik v
zadnjih 12 mesecih ni prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti.
10. Da nudi vsaj 30 dnevni plačilni rok.
11. Da bo opravljal storitve na naročnikovih lokacijah.
12. Da bo od naročnika v celoti prevzel
vse obveznosti iz naslova varstva pri delu.
13. Seznam redno zaposlenih po strokovni usposobljenosti in izjavo ponudnika,
da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima
izkušnje, ugled in zaposlene ter izjavo, da
ima zadostne proste kadrovske zmogljivosti,
za realizacijo prevzetih pogodbenih obveznosti.
14. Priložiti potrdilo o nekaznovanosti pooblaščenih oseb v podjetju.
15. Izjavo ponudnika, da ponudbena cena pokriva vse stroške, ki jih bo ponudnik
imel z izpolnitvijo naročila.
16. Izjavo, da ponudnik sprejema vse pogoje iz razpisne dokumentacije.
17. Izjavo ponudnika, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da zakon
podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe.
18. Predložiti je potrebno vse zahtevane
dokumente oziroma dokazila o tem, da ponudba ustreza zahtevanim podatkom iz Tehnične specifikacije.

19. Predloži pozitivno neodvisno revizijsko mnenje pooblaščenega revizorja za zadnje poslovno leto, če je zavezanec k reviziji.
20. Priloži za resnost ponudbe naslednjo vrsto finančnega zavarovanja: bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti celotnega razpisa ali
ocenjene vrednosti za posamezne zaključene sklope iz celotnega razpisa (brez DDV),
na katerega ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe mora biti 70 dni od dneva odpiranja ponudb.
21. Da priloži izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti in jo bo predložil v 10 dneh po sklenitvi pogodbe, kolikor
bo ponudnik izbran;.
22. Vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe.
23. V primeru, da ponudnik ne nastopa s
podizvajalcem, mora priložiti pisno izjavo, da
ne nastopa s podizvajalcem. Kolikor pa ponudnik nastopa s podizvajalci, mora priložiti
za podizvajalce vse dokumente, navedene v
XI. členu razpisne dokumentacije.
Ponudba mora vsebovati vse zahtevane
dokumente in dokazila tako, da bo ustrezala
vsem zahtevanim pogojem, navedenim v
VIII. členu razpisne dokumentacije.
Ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene
v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, oziroma ne bodo izpolnjevale vseh pogojev za udeležbo na tem javnem razpisu,
bodo izločene kot nepopolne.
Naročnik si pridržuje pravico, da lahko
prekine razpis brez kakršnihkoli posledic za
naročnika v času javnega razpisa.
15. (a) Ali je izvedba te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo tovrstne 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:
– ponudniki lahko umaknejo ponudbe, jih
dopolnijo ali zamenjajo do poteka roka za
oddajo ponudbe,
– ponudba mora veljati 70 dni od dneva
odpiranja ponudb;
– predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: 28. 11. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 95 točk;
– rok plačila: 3 točke;
– certifikat standarda SIST EN ISO 9000
ali podobno: 2 točki.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi
po prevzemu razpisne dokumentacije na
naslovu naročnika pri: Jelki Orožim – Kopše, univ. dipl. prav., tel. 02/22-00-230 in
Mateji Podlesnik, ek., tel. 02/22-00-128.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
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20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 10. 2003.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., Maribor
Št. 363-63/2003
Ob-103952
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije po pooblastilu za Davčno upravo RS.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 27/a,
Ljubljana, telefaks 01/478-18-78.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: najem s postopnim odkupom-leasing neopremljenih
poslovnih prostorov v Mariboru.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden rok začetka naročila je 1. 7. 2004, konec naročila
je 30. 6. 2029.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 25/a, Ljubljana Sektor za javna naročila.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do dneva oddaje ponudb od 9. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7141998-2003.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 11. 2003 ob 9. uri.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana-glavna pisarna.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 11. 2003, ob 9.30, Servis
skupnih služb Vlade Republike Slovenije,
Gregorčičeva 25/a, 1000 Ljubljana-sejna
soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe, garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: iz 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): iz razpisne dokumentacije.
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: iz razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: iz
razpisne dokumentacije.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: iz razpisne dokumentacije.
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(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: iz razpisne dokumentacije.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 1. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: 1. konkurenčnost cen, 2. ustreznost prostorov po
tehničnih zahtevah, 3. lokacijska ustreznost.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: pisno na naslov naročnika; faks
01/478-18-78.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 10. 2003.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 404-120/2002
Ob-104138
1. Naročnik: Ministrstvo za gospodarstvo.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, 1000
Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih:
– opravljanje finančnih storitev v zvezi z naložbami iz proračunskih sredstev
po javnih razpisih ministrstva, za sanacijo podjetij;
– opravljanje finančnih storitev v zvezi z naložbami iz proračunskih sredstev
po javnem razpisu ministrstva iz leta
1999 za sofinanciranje investicij v obnovo in razvoj turističnih objektov;
– spremljava in vodenje kapitalskih
naložb;
– spremljava in vodenje kapitalskih
naložb iz naslova pogojnih in nepovratnih subvencijskih sredstev.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopoov in sprejemljivost ponudb ze
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
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: razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji prevzamejo
brez plačila na Ministrstvu za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana, kontaktna oseba:
Igor Naglič, tel. 01/478-32-66, faks
01/478-32-62, e-mail: igor.naglic@gov.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 17. 11. 2003 do 12.
ure (velja poštni žig do vključno 14. 11. 2003
ali oddaja v tajništvo Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, najkasneje
do 17. 11. 2003 do 12. ure) v zaprti ovojnici
z navedbo “Ne odpiraj – razpis – finančne
storitve“ in s polnim naslovom pošiljatelja na
zadnji strani. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ali ne bodo pravilno označene, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
pošiljatelju.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 11. 2003 ob 9. uri na Ministrstvu
za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
bremeni proračunsko postavko 4017 Proračuna RS za leto 2004.
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: na razpis se lahko prijavijo banke, ki izpolnjujejo zahteve, določene v
Zakonu o bančništvu (Ur. l. RS, št. 7/99,
102/00 in 59/01).
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: /
17. Merila za ocenitev ponudb: izbran
bo ponudnik, ki bo dobil najvišjo oceno na
podlagi naslednjih meril:
– višina tržnega deleža - 45 točk,
– finančna moč - 30 točk,
– ponujena cena - 15 točk,
– razvejana mreža poslovalnic - 10 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 10. 2003.
Ministrstvo za gospodarstvo

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. 23-10/03
Ob-103641
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 28. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vrsta: zdravila; dobava: Splošna bolnišnica Maribor.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena posamezne vrste blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana,
2. Salus Ljubljana, d.d., Mašera Spasičeva ulica 10, 1000 Ljubljana,
3. Lek, Farmacevtska družba, d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana,
4. Farmadent, d.o.o., Minařikova ulica 6,
2000 Maribor,
5. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: Kemofarmacija: 3,531.249,64 SIT; Salus: 465.049,21
SIT; Lek: 156.865,50 SIT; Farmadent:
672.215,66 SIT; Sanolabor: 156.672 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 18 z dne 21. 2. 2003,
Ob-88503.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 10. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 01-10/03
Ob-103642
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 28. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vrsta: zdravila; dobava: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena posamezne vrste blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Farmadent, d.o.o., Minařikova ulica 6,
2000 Maribor,
2. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana,
3. Salus Ljubljana, d.d., Mašera Spasičeva ulica 10, 1000 Ljubljana,
4. Medias International, d.o.o., Leskoškova cesta 9D, 1000 Ljubljana,
5. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,
6. Gopharm, d.d., Nova Gorica, Cesta
25. junija 1D, 5000 Nova Gorica,
7. Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000
Ljubljana,
8. Interpart, d.o.o., Cesta na Brdo 49,
1125 Ljubljana,
9. Lek Farmacevtska družba, d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana,
10. Karanta Ljubljana, d.o.o., Poljanski
nasip 6, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: Farmadent:
131,362.992,74
SIT;
Kemofarmacija:
151,146.580,64 SIT; Salus: 139,323.189,41
SIT; Medias International: 3,987.394,23 SIT;
Sanolabor: 6,407.194,61 SIT; Gopharm:
25,963.261,91 SIT; Medis: 32,444.002,19
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SIT; Interpart: 649.074,84 SIT; Lek:
175.034,37 SIT; Karanta: 3,663.764,12 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
70 z dne 31. 8. 2001, Ob-54342.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
16. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 10. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 462-02/104-25/2003
Ob-103643
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, faks 01/478-39-00, tel.
01/478-38-00.
3. Datum izbire: 29. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– sklop 02A – 40 kosov ekonomičnih
prenosnih računalnikov,
– sklop 02B – 10 kosov lahkih prenosnih računalnikov,
– sklop 03C – 48 kosov namiznih laserskih tisklanikov A4 črno-beli,
– sklop 03D – 29 kosov mrežnih laserskih tiskalnikov A4 črno-beli.
Dobava se bo izvršila v Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za sklope 02A in 02B
so: cena (C), garancijska doba (OD1), enotna tehnologija istega proizvajalca (OD2),
priznanje napake na LCD zaslonih (OD3) in
reference pri prodaji (OD4). Količnik se bo
izračunal po naslednji formuli: K = C/(1+
OD1 + OD2 + OD3 + OD4). Posamezna
merila bodo imela naslednjo najvišjo možno
težo: C (74%), OD1 (3%), OD2 (5%), OD3
(10%) in OD4 (8%).
Merila za sklop 03C so: cena (C), cena
vseh porabljenih delov (tonerja, grelne enote …) za izpis prvih 50.000 strani A4 pri 5%
pokritosti strani (P), garancijska doba (OD1)
in reference pri prodaji (OD4). Količnik se
bo izračunal po naslednji formuli: K = (C +
P)/(1+ OD1 + OD4). Posamezna merila bodo imela naslednjo najvišjo možno težo: C +
P (79%), OD1 (3%) in OD4 (8%).
Merila za sklop 03D so: cena (C), cena
vseh porabljenih delov (tonerja, grelne enote …) za izpis prvih 100.000 strani A4 pri
5% pokritosti strani (P), garancijska doba
(OD1) in reference pri prodaji (OD4). Količnik se bo izračunal po naslednji formuli: K =
(C + P)/(1+ OD1 + OD4). Posamezna merila bodo imela nasledjno najvišjo možno težo: C + P (79%), OD1 (3%) in OD4 (8%).
Ponudnik, ki izpolnjuje vse pogoje naročnika in ima najnižji količnik med ceno za
posamezen sklop in in drugimi merili, je izbran kot najugodnejši ponudnik.
Za sklope 01A, 01B, 03A in 03B naročnik ni prejel vsaj dveh pravilnih ponudb, zato
v skladu s 76. členom ZJN-1 ne izbere nobenega ponudnika.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– FMC d.o.o. Tržaška 330, Ljubljana, za
sklop 02A – ekonomični prenosni računalniki in za sklop 02B – lahki prenosni računalniki,
– ITS Intertrade sistemi d.o.o., Leskovškova 6, Ljubljana, za sklop 03C – namizni
laserski tisklaniki A4 črno-beli,
– SRC.SI d.o.o., Tržaška 116, Ljubljana,
za sklop 03D – mrežni laserski tiskalniki A4
črno-beli.
7. Pogodbena vrednost:
– za sklop 02A – 40 kosov ekonomičnih prenosnih računalnikov (16,279.680
SIT) in za sklop 02B – 10 kosov lahkih
prenosnih računalnikov (4,531.440 SIT)
skupaj 20,811.120 SIT,
– za sklop 03C – 48 kosov namiznih
laserskih
tisklanikov
A4
črno-beli
10,038.297,60 SIT,
– sklop 03D – 29 kosov mrežnih laserskih tiskalnikov A4 črno-beli 13,123.776 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– za sklop 01A – ekonomični osebni računalnik: 1 ponudba,
– za sklop 01B – standardni osebni računalnik: 3 ponudbe,
– za sklop 02A – ekonomični prenosni
računalnik: 3 ponudbe,
– za sklop 02B – lahki prenosni računalnik: 3 ponudbe,
– za sklop 03A – namizni matrični tiskalnik A4: nobena ponudba,
– za sklop 03B – namizni matrični tiskalnik A4 za posebne aplikacije: nobena ponudba,
– za sklop 03C – namizni laserski tisklanik A4 črno-beli: 3 ponudbe,
– za sklop 03D – mrežni laserski tiskalnik A4 črno-beli: 4 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za sklop 02A – ekonomični prenosni
računalnik: 525.590,40 SIT, 406.992 SIT,
– za sklop 02B – lahki prenosni računalnik: 605.906,40 SIT, 453.144 SIT,
– za sklop 03C – namizni laserski tisklanik A4 črno-beli: 209.131,20 SIT, 84.364
SIT,
– za sklop 03D – mrežni laserski tiskalnik A4 črno-beli: 452.544 SIT, 211.108,80
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: 8. 10. 2003.
Ministrstvo za finance,
Carinska uprava RS
Št. 155/03
Ob-103653
1. Naročnik: Institut “Jožef Stefan“.
2. Naslov naročnika: Jamova 39, Ljubljana,
faks
01/4232-2205,
tel.
01/477-33-31.
3. Datum izbire: 24. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: raziskovalna oprema čitalec mikrotiterskih plošč, subvencionirana s strani
MŠZŠ v okviru paketa XI pod zaporedno
številko 294,0/1.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oprema je namenjena izključno za potrebe raziskav – v skladu z 2. točko
84. člena ZJN-1.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mediline, d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik.
7. Pogodbena vrednost: 9,950.038,60
SIT (+ DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,082.621,25 SIT, 9,950.038,60 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 10. 2003.
Institut “Jožef Stefan“
Su-121/03-29
Ob-103654
1. Naročnik: Ustavno sodišče Republike
Slovenije.
2. Naslov naročnika: Ustavno sodišče
Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10,
1000 Ljubljana, tel. 01/47-76-400, faks
01/47-76-500.
3. Datum izbire: 1. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža pisarniške
opreme:
– pohištvena oprema,
– stoli,
– zavese, preproge in drobna oprema;
Cankarjeva cesta 5, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba;
– cena: 50% – 50 točk,
– reference: 30% – 30 točk,
– garancijski roki: 20% – 20 točk.
Največje možno število točk – 100 točk.
Na podlagi meril je najugodnejša ponudba za sklop 1 – pohištvena oprema izbrana
ponudba, ki je dosegla najvišje število točk
– 97 točk, za sklop 2 – stoli izbrana ponudba, ki je dosegla najvišje število točk – 97
točk, za sklop 3 – zavese, preproge in drobna oprema izbrana ponudba, ki je dosegla
najvišje število točk – 83,04 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– sklop 1 – pohištvena oprema: Gonzaga-PRO d.o.o., Cesta 25. junija 1/f, Nova
Gorica,
– sklop 2 – stoli: HIT Preless, d.o.o.,
Žlebe 1, Medvode,
– sklop 3 – zavese, preproge in drobna
oprema: Slon Interieri, d.o.o. Ljubljana,
Breg 12, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1 – pohištvena oprema –
11,696.145,38 SIT z DDV,
– sklop 2 – stoli – 6,360.960 SIT z DDV,
– sklop 3 – zavese, preproge in drobna
oprema – 6,123.987,60 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
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– sklop 1 – pohištvena oprema –
13,608.360 SIT z DDV, 10,935.277,58
SIT z DDV,
– sklop 2 – stoli – 9,802.876,80 SIT z
DDV, 4,922.400 SIT z DDV,
– sklop 3 – zavese, preproge in drobna
oprema – 6,172.262,57 SIT z DDV,
5,516.724 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 10. 2003.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Št. 37/2003-1
Ob-103656
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 24. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup scenskega materiala; sklop A:
lesni materiali; sklop B: barve in laki, lepila, topli podi; sklop C: plošče iz umetnih snovi; sklop D: kovinski profili.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomska cena – 94 točk,
popust na cenik blaga – 6 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročnik ni izbral nobenega ponudnika pri posameznem sklopu,
ker so bile vse prejete ponudbe nepravilne.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
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: 8. 10. 2003.
Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod
Št. 82841/03
Ob-103657
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
1502 Ljubljana, faks 01/478-56-82, tel.
01/478-52-52.
3. Datum izbire: 15. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: tisk in dobava tobačnih znamk v okvirni
količini
500,000.000
kosov
(250,000.000 kosov letno); kraj dobave:
Uprava za javna plačila, Urad Ljubljana, Dunajska 25, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, naročnik je izbral ponudnika z najnižjo ponudbeno ceno.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cetis, d.d., Čopova 24,
3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 246,225.000
SIT brez DDV oziroma 295,470.000 SIT
skupaj z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 349.155,000.000 SIT skupaj z DDV,
295,470.000 SIT skupaj z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 75 z dne 1. 8. 2003,
Ob-99133.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 10. 2003.
Ministrstvo za finance
Št. 1/2001
Ob-103658
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska c. 1,
2380 Slovenj Gradec, tel. 02/882-34-00,
faks 02/884-23-93.
3. Datum izbire: 9. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: splošni pisarniški material in predpisani obrazci, Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– skupina A: DZS Divizija trgovina d.d.
Ljubljana; MK trgovina d.d. Ljubljana,
– skupina B: DZS Divizija trgovina d.d.
Ljubljana, MK trgovina d.d. Ljubljana,
– skupina C: DZS Divizija trgovina d.d.
Ljubljana, Piramida d.o.o. Zagorje.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina A: 1,241.358,70 SIT;
1,306.381,72 SIT,
– skupina
B:
811.004,12
SIT;
872.962,72 SIT,
– skupina C: 1,010.783,17 SIT;
1,020.204 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina A: 1,470.716,87 SIT;
1,241.358,70 SIT,
– skupina
B:
924.630,35
SIT;
811.004,12 SIT,
– skupina
C:
1,111.725,01
SIT;
1,010.783,17 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave prve faze
omenjenega postopka: Uradni list RS, št. 4
z dne 19. 1. 2001, Ob-42230.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 10. 2003.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Št. 1/03-563
Ob-103660
1. Naročnik: Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom
Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje, tel.
03/54-34-520; faks 03/54-413-56, (e-mail:
nada. martincic@zd-celje.si).
3. Datum izbire: 20. 8. 2003.
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4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava ultrazvočnega aparata.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference ponudnika,
garancija, servis, plačilni pogoji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: nihče ni bil izbran, ker
naročnik ni pridobil dveh pravilnih ponudb razpis se ponovi.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
75 z dne 1. 8. 2003, Ob-99149.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 10. 2003.
JZ ZD Celje
Št. 37/03
Ob-103664
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 18. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava premoga:
sklop A: planirana (okvirna) količina premoga, ± 20% po opciji naročnika, ki jo bo
ponudnik dobavil naročniku v obdobju treh
let je 865.000 ton. Zahteve naročnika o kakovosti premoga na dostavljeno stanje – as
received (Ar): spodnja kalorična vrednost do
19 GJ/mt, min. skupna vlaga nad 26%, pepel do 3%, hlapne snovi nad 30%, žveplo
do 0,3%, mlevnost min. 45, granulacija do
50 mm;
sklop B: planirana (okvirna) količina premoga, ± 20% po opciji naročnika, ki jo bo
ponudnik dobavil naročniku v obdobju treh
let je 585.000 ton. Zahteve naročnika o kakovosti premoga na dostavljeno stanje – as
received (Ar): spodnja kalorična vrednost do
21 GJ/mt, min. skupna vlaga nad 23%, pepel do 3%, hlapne snovi nad 30%, žveplo
do 0,3%, mlevnost min. 45, granulacija do
50 mm.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena vrednotenja (Pm) – maks. št. točk 100:
Število točk za konkretnega ponudnika
se določi po enačbi:
ŠTp = (Pmx / Pmi) * 100
ŠTp = število točk, ki jih prejme ponudnik
Pmx = najnižja ponujena cena vrednotenja
Pmi = ponujena cena vrednotenja primerjanega ponudnika
Izračun Pm za posameznega ponudnika
se izvrši na naslednji način:
Pm = (PcDES/t / qs) + ka + kf + kms
“USD/GJ“
Pm – ponudbena cena vrednotenja
PcDES/t – ponudbena cena za tono premoga v USD/t – pariteta DES pristanišče
Koper, pri podani qs v GJ/t “USD/t“
qs – kalorična vrednost premoga – specifina sežigna toplota “GJ/t“
ka – korekcija akreditiva “USD/GJ“
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kf – korekcija financiranja “USD/GJ“
kms – korekcija manipulativnih stroškov
“USD/GJ“
Za preračune se vzame valuta USD, če
so določene vrednosti oziroma cene podane v drugi valuti se za preračun v USD vzame srednji tečaj Banke Slovenije veljaven na
dan odpiranja ponudb.
Izračun ka: strošek akreditiva 0,5%
ka= (PcDES/t / qs) x 0,005
V primeru, da ponudnik ne zahteva akreditiva je ka enak 0.
Izračun kf: referenčna obrestna mera za
365 dni – p = 11,44% p.a.
kf= (PcDES/t / qs) x r
Za preračune se uporabi navadni obrestni račun – (G x p x d)/36500,
dnevni obrestovalni faktor – rd =
p/365=11,44%/365 = 0,0313%
Za ponudnika, ki ponudi najugodnejši
plačilni rok (najdaljši) je r enak 0, iz tega
sledi, da je kf enak 0.
r = 0,0313% x (najugodnejši plačilni rok
– plačilni rok primerjanega ponudnika)
Izračun kms: Cp – pristaniški strošek 4,7
EUR/mt premoga, Ct – transportni strošek
8,2 EUR/mt premoga
kms = (Cp + Ct) / qs
V primeru enekega števila točk večih ponudnikov, se izbere ponudnik:
– ki je ponudil premog, kateri se je že
uporabljal v kotlih naročnika;
– ki je ponudil premog z nižjo vsebnostjo
žvepla;
– ki je ponudil nižjo osnovno ceno
USD/GJ;
po vrstnem redu, kot so predhodno navedeni.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Istrabenz, Holdinška
družba, d.d., Cesta Zore Rerello-Godina 2,
6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost:
sklop A: cena za tono premoga 33,30
USD pri spodnji kalorični vrednosti qs 19
GJ/mt – pariteta DES – dobavljeno na ladji
v
namembnem
pristanišču
Koper
[PcDES/mt];
sklop B: cena za tono premoga 36 USD
pri spodnji kalorični vrednosti qs 20,60
GJ/mt – pariteta DES – dobavljeno na ladji
v
namembnem
pristanišču
Koper
[PcDES/mt].
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: tri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
sklop A: cena za tono premoga 28,95
USD pri spodnji kalorični vrednosti qs 16,18
GJ/mt – pariteta DES – dobavljeno na ladji v
namembnem pristanišču Koper [PcDES/mt]
in cena za tono premoga 33,30 USD pri
spodnji kalorični vrednosti qs 19 GJ/mt –
pariteta DES – dobavljeno na ladji v namembnem pristanišču Koper [PcDES/mt];
sklop B: cena za tono premoga 28,95
USD pri spodnji kalorični vrednosti qs 16,18
GJ/mt – pariteta DES – dobavljeno na ladji
v
namembnem
pristanišču
Koper
[PcDES/mt] in cena za tono premoga
36,00 USD pri spodnji kalorični vrednosti
qs 20,60 GJ/mt – pariteta DES – dobavljeno na ladji v namembnem pristanišču Koper [PcDES/mt].

11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 40-41 z dne 5. 5. 2003,
Ob-92872.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 10. 2003.
Termoelektrarna toplarna Ljubljana,
d.o.o.
Št. 091-3-13/03
Ob-103718
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Vrazov trg 2, Ljubljana, telefaks 01/543-77-01.
3. Datum izbire: 30. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: pisarniški material.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na javni razpis so prispele 3
ponudbe. Ena ponudba je nepravilna, dve
ponudbi sta neprimerni. Naročnik ni izbral
najugodnejšega ponudnika, ampak je zavrnil vse ponudbe v skladu z drugim odstavkom 76. člena ZJN-1.
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: 3.
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: 7. 10. 2003.
Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
Št. 01/2003
Ob-103719
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad
17, 1101 Ljubljana.
3. Datum izbire: 23. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: strokovna literatura in tuje strokovne
revije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: redna, kompletna in stalna
dobava strokovnih revij in literature; marža
oziroma končna cena; zagotavljanje dostopa do vsebine revij.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga Trgovina d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana;
Cankarjeva založba d.d., Kopitarjeva 2, 1512
Ljubljana; DZS Založništvo in trgovina d.d.,
Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: ca. 49,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 39,873.897,06 SIT, 39,437.729,11
SIT.
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
75 z dne 1. 8. 2003, Ob-99141.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 10. 2003.
Univerza v Ljubljani
Ekonomska fakulteta
Št. 3/2001
Ob-103796
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska c.
1,
2380
Slovenj
Gradec,
tel.
02/882-34-00, faks 02/884-23-93.
3. Datum izbire: 10. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano Splošna
bolnišnica Slovenj Gradec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– skupina A: Mlekarna Celeia d.o.o. Petrovče; Ljubljanske mlekarne d.d. Ljubljana,
– skupina C: Koroške pekarne d.d. Dravograd; Žito d.d. Ljubljana,
– skupina D: Žito d.d. Ljubljana; Era d.d.
Velenje; Mlinotest d.d. Ajdovščina,
– skupina E: Kmetija Grace Vuhred; KZ
Laško z.o.o. Laško,
– podskupina F/a; Koroško kmetijska
gozdarska zadruga z.b.o Slovenj Gradec;
KZ Laško z.o.o. Laško,
– podskupina F/b:, Ribarnica Popič Šuler Gordana, s.p. Slovenj Gradec,
– podskupina F/c: Celjske mesnine d.d.
Celje; Koroško kmetijska gozdarska zadruga z.b.o Slovenj Gradec; Pivka d.d. Košana,
– podskupina F/d: Perutnina Ptuj d.d;
Koroško kmetijska gozdarska zadruga z.b.o
Slovenj Gradec;
– skupina G: Ribarnica Popič Šuler Gordana, s.p. Slovenj Gradec; Mercator d.d.
Ljubljana,
– skupina H: Mercator d.d. Ljubljana; Koroška trgovina d.d. Radlje ob Dravi; Droga
d.d. Izola; Kolinska d.d. Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina A: 5,233.955,26 SIT;
5,380.205,78 SIT,
– skupina C: 4,229.037,05 SIT;
4,368.298,05 SIT,
– skupina D: 1,495.285,35 SIT;
1,770.432,48 SIT; 970.691,26 SIT,
– skupina E: 553.350 SIT; 600.036 SIT,
– podskupina F/a: 11,390.759,17 SIT;
11,774.060,87 SIT,
– podskupina F/b: 974.300,76 SIT,
– podskupina F/c: 2,336.005 SIT;
2,723.217,03 SIT; 1,056.006,39 SIT,
– podskupina F/d: 3,076.148,60 SIT;
3,474.971,27 SIT,
– skupina G: 2,176.652,30 SIT;
2,468.597 SIT,
– skupina H: 9,231.177,72 SIT;
9,284.040,37 SIT; 2,160.011,76 SIT;
2,938.517,49 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 19.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina A: 5,380.205,78 SIT;
5,233.955,26 SIT,
– skupina
C:
4,547.535
SIT;
4,229.037,05 SIT,
– skupina D: 1,770.432,48 SIT;
1,495.285,35 SIT,
– skupina E: 742.628,25 SIT; 553.350
SIT,
– podskupina F/a: 11,998.673,23 SIT;
11,390.759,17 SIT,
– podskupina F/b: 974.300,76 SIT;
974.300,76 SIT,
– podskupina F/c: 3,365.657,52 SIT;
2,336.005 SIT,
– podskupina F/d: 4,098.773,31 SIT;
3,076.148,60 SIT,
– skupina
G:
2,468.597
SIT;
2,176.652,30 SIT,
– skupina H: 9,788.328,21 SIT;
9,231.177,72 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave prve faze
omenjenega postopka: Uradni list RS, št. 4
z dne 19. 1. 2001, Ob-42232.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 10. 2003.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Št. 583/03
Ob-103797
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 37,
3212 Vojnik, tel. 03/78-00-100, faks
03/78-00-200, e-mail: uprava@pb-vojnik.si.
3. Datum izbire: 1. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano:
1. sadje južno,
2. sadje domače,
3. zelenjava,
za obdobje od 1. 11. 2003 do 31. 12.
2003, Psihiatrična bolnišnica Vojnik in Delovna enota Ravne.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponudbenega predračuna za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– 1. skupina: Era d.d., Prešernova 10,
3504 Velenje,
– 2. skupina: Era d.d., Prešernova 10,
3504 Velenje,
– 3. skupina: Era d.d., Prešernova 10,
3504 Velenje.
7. Pogodbena vrednost:
– 1. skupina: 796.932,10 SIT,
– 2. skupina: 1,089.437,65 SIT,
– 3. skupina: 6,654.760,80 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– 1. skupina: 2,
– 2. skupina: 2,
– 3. skupina: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– 1. skupina:
976.521,70
SIT,
796.932,50 SIT,
– 2. skupina:
1,206.888,90
SIT,
1,089.437,65 SIT,

– 3. skupina:
7,971.083,82
SIT,
6,654.760,80 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 74 z dne 21. 9. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 10. 2003.
Psihatrična bolnišnica
Vojnik
Št. 32/3440/2003
Ob-103823
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, telefaks 01/474-27-02.
3. Datum izbire: 7. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava opreme za primarno preizkušanje merilnih sklopov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je oddal naročilo
po odprtem postopku. Merila: skupna ponudbena cena (75%), plačilni pogoji (5%),
potrjene reference proizvajalca (20%).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektronabava, d.o.o.,
Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 84,620.390,40
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 86,482.040 SIT, 84,620.390,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 10. 2003.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Splošni sektor
Ob-103840
1. Naročnik: Stanovanjski sklad Občine
Slovenske Konjice.
2. Naslov naročnika: Stanovanjski sklad
Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29,
3210 Slovenske Konjice.
3. Datum izbire: 9. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: ekstra lahko kurilno olje, 500.000 l,
Slovenske Konjice, Loče, Zreče, Vitanje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: finančna usposobljenost,
tehnična usposobljenost, popust.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Horizont d.o.o., Vodovodna 30/c, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 40,731.950
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 41,590.000 SIT, 40,731.950 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: 13. 10. 2003.
Stanovanjski sklad
Občine Slovenske Konjice
Št. 35103-3/99
Ob-103930
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško, tel. 07/498-11-00, faks
07/492-22-21.
3. Datum izbire: 2. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava računalniške opreme za OŠ
Senovo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Comtron d.o.o., Tržaška cesta 21, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 16,606.332
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18,899.539,20 SIT, 16,606.332 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 10. 2003.
Občina Krško

ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila gradnje
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj
Št. 352-118/03 7 10
Ob-103645
1. Naročnik: Občina Ormož.
2. Naslov naročnika: Ptujska c. 6, 2270
Ormož, 02/74-15-327.
3. Datum izbire: 7. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izgradnja namakalnega sistema Ormož–Osluševci II. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, reference, finančna usposobljenost.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Plima d.o.o., Cesta žalskega tabora 14, Žalec.
7. Pogodbena vrednost: 157,801.779,36
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 184,413.542,75 SIT, 157,801.779,36
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: 8. 10. 2003.
Občina Ormož
Št. 351-349/03 7 10
Ob-103646
1. Naročnik: Občina Ormož.
2. Naslov naročnika: Ptujska c. 6, 2270
Ormož, 02/74-15-327.
3. Datum izbire: 15. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: adaptacija Osnovne šole
Podgorci II. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, reference, finančna usposobljenost.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IGD Holermuos d.o.o.,
Opekarniška c. 2, Ormož.
7. Pogodbena vrednost: 85,982.477,64
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 85,982.477,64 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: postopek 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: 8. 10. 2003.
Občina Ormož
Št. 404-01-95/2003
Ob-103651
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana,
tel.
01/24-41-176,
faks
01/24-41-269.
3. Datum izbire: 4. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih,
obrtniških, strojno in elektronštalacijskih del ter zunanje ureditve pri rekonstrukciji zavoda ter izgradnji dveh stanovanjskih skupin za potrebe VIZ Višnja Gora.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Imos d.d., Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 567,246.314,09
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 648,141.610 SIT, 567,246.314,09 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-94401.

14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 10. 2003.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 351-17/02
Ob-103652
1. Naročnik: Občina Metlika.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 24, 8330
Metlika, tel. 07/306-31-00, faks 363-74-02.
3. Datum izbire: 15. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: sanacija kulturnega doma
Metlika – III. zaključna faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena – 85%,
– plačilni pogoji – 10%,
– reference – 5%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CGP, cestno in gradbeno
podjetje d.d., Ljubljanska cesta 47, 8000
Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 23,836.579,20
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 23,903.305,70 SIT, 23,836.579,20 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: 7. 10. 2003.
Občina Metlika
Ob-103717
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10, 6000
Koper.
3. Datum izbire: 17. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: komunalno opremljanje I.A
faze ZN “Nad Dolinsko“ v Kopru.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izvajalec ni izbran. Kljub temu,
da so odane ponudbe pravilne in popolne,
ponudbene vrednosti presegajo zagotovljena
sredstva, določena z investicijskim programom, zato je naročnik zavrnil vse ponudbe in
bo postopek ponovil v zmanjšanem obsegu.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 9. 2003.
Mestna občina Koper
Št. 2.3.-2794/03
Ob-103782
1. Naročnik: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
2. Naslov naročnika: Javna agencija za
železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva ul. 5, 2000 Maribor, telefaks
02/23-41-452, tel. 02/23-41-410.
3. Datum izbire: 1. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izvedba “Nadgradnja prometnih TK sistemov na območju železniške postaje Sežana”.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– višina ponudbene cene – vplivnost
80%,
– usposobljenost strokovnega kadra –
vplivnost 15%,
– rok izvedbe javnega naročila – vplivnost 5%.
Izbrani ponudnik je skladno z Navodili ponudnikom iz razpisne dokumentacije zbral
po vseh merilih skupaj najvišje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Siteep, d.d., Kamniška
41, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 33,990.037,20
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 37,277.723,40 SIT, 33,990.037,20
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: 9. 10. 2003.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 403-06-006/03
Ob-103783
1. Naročnik: Občina Lovrenc na Pohorju.
2. Naslov naročnika: Spodnji trg 8, 2344
Lovrenc na Pohorju, faks 02/675-16-01, tel.
02/675-17-01.
3. Datum izbire: 25. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: preureditev in dozidava gospodarskega objekta v prireditveni center Lovrenc na Pohorju.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena in reference.Izbran ponudnik je dosegel največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: GP Radlje, Mariborska
cesta 40, Radlje ob Dravi.
7. Pogodbena vrednost: 67,102.994,50
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 16,528.997,15 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 71,800.299,94 SIT, 67,102.994,50
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka obljave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 10. 2003.
Občina Lovrenc na Pohorju
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Št. 35201-5/1997-1/1
Ob-103787
1. Naročnik: Občina Kamnik.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 24, 1240
Kamnik.
3. Datum izbire: 11. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izgradnja hodnika za pešce,
rekonstrukcija opornih zidov, razširitev
mostu ter rekonstrukcija regionalne ceste Godič–Stahovica, R1-225, odsek
1083, km 3.450 do km 4.230.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana
d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 277,197.802,47
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 291,289.864,65 SIT, 277,197.802,47
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: sofinanciranje naročila.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 10. 2003.
Občina Kamnik
Št. 5/85
Ob-103788
1. Naročnik: Komunala Koper, d.o.o.s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4,
6000 Koper, telefaks 05/66-33-706, tel.
05/66-33-761.
3. Datum izbire: 9. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izvedba pripravljalnih del,
zemeljskih del, gradbenih del, strojnih in
elektro del za “Sanacijo črpališča izcednih vod iz odlagališča Dvori“.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Stavbenik, gradbeništvo
d.o.o., Koper.
7. Pogodbena vrednost: 41,937.715,51
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 6,887.640 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 42,948.058,94 SIT oziroma
41,937.715,51 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: oddaja javnega naročila po določbah
20. člena ZJN-1, drugi odstavek, 1. točka, v
postopku ste sodelovala oba ponudnika, ki
sta predložila ponudbe v odprtem postopku.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 10. 2003.
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
Št. 110-1/03
Ob-103848
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. Datum izbire: 5. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: gradnja dodatnih cestninskih postaj na priključku Lukovica na AC
odseku Blagovica – Šentjakob.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za dodelitev je bila
najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT d.d. Ljubljana, Slovenska 56, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
237,845.270,83 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 270,296.963,76 SIT, 237,845.270,83
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 42 z dne 9. 5. 2003.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 10. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 011-04-2/2002
Ob-103909
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 17. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: zahodna obvoznica Maribor
R2-435 (Limbuška cesta).
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: 101,173.671
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 110,018.408 SIT, 101,173.671 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: 10. 10. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-103910
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: 19. 9. 2003.
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4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: gradnja obvoznice Šmarjeta na cesti R3-667/1385 Zbure – Mačkovec od km 2.570 do km 3.090.
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: 148,067.344
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 179,461.761 SIT, 148,067.344 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: 6. 10. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-103911
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: 15. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: ureditev ceste R3-710/1292
Sp. Duplek–Zg. Duplek–Dvorjane.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj, d.d.,
Zagrebška 49, 2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 288,075.983
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 398,299.262 SIT, 288,075.983 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: 10. 10. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-103912
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 16. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: preplastitev ceste R1-206
odsek 1027 Kranjska Gora – Vršič.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj,
d.d., Jezerska 20, 4000 Kranj.
7. Pogodbena vrednost: 59,283.950
SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 76,255.351 SIT, 59,283.950 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: 10. 10. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-103913
1. Naročnik: Republika Slovenija –
Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 16. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: preplastitev ceste R3 – 639
odsek 1141 Šentvid – Vodice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana, d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 27,538.425
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 49,721.906 SIT, 27,538.425 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: 10. 10. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-103914
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: 11. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: ureditev križišča Levec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 106,236.560
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 113,459.766 SIT, 106,236.559 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: 10. 10. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-103915
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. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: gradnja nadomestnega mostu čez Mrzlek v Ribnici na cesti
G1-6/0339.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP Primorje Ajdovščina.
7. Pogodbena vrednost: 106,236.560
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 96,972.616 SIT, 91,070.206 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: 10. 10. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-103916
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 26. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: modernizacija ceste
R2-424/1166 Sevnica-Planina.
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: 67,633.383
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 95,252.383 SIT, 67,633.383 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: 10. 10. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-103917
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. 9. 2003.
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4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: sanacija brežin “Podroteja“
na cesti R3-102/1034 km 9.300.
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: 55,339.174
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 61,108.591 SIT, 55,339.174 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: 10. 10. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-103918
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. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: sanacija usadov in obnova
vozišča na cesti R3-610/1371 Razpotje-Žiri.
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: 70,640.668
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 78,406.473 SIT, 70,640.668 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: 10. 10. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-103919
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: 11. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: obnova ceste R3-614/1049
Komen – Štanjel.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CPK Koper d.d., Ulica 15.
maja 14, 6000 Koper.
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7. Pogodbena vrednost: 120,928.597
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 139,397.438 SIT, 120,928.597 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: 10. 10. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-103920
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 5. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: preplastitev Kozminci – Žetale – Rogatec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Asfalti Ptuj d.o.o., Žnidaričevo nabrežje 13, 2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 62,405.040
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 68,953.312 SIT, 62,405.040 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: 10. 10. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-103921
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. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: gradnja nadomestnega mostu čez Slomški potok v Ponikvi na cesti
R3-687/7207.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CM Celje d.d., Lava 42,
3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 92,473.863 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 95,767.658 SIT, 92,473.863 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: 10. 10. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-103922
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. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: preplastitev ceste
R1-230/1310
Križevci-Ljutomer-Pavlovci.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Asfalti Ptuj d.o.o., Žnidaričevo nabrežje d.o.o., 2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 31,114.026
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 48,000.000 SIT, 31,114.026 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: 10. 10. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-103923
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 29. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj
izvedbe:
preplastitev
ceste
RT-912/3105 Novaki – 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 ul. 52, 5000 Nova
Gorica.
7. Pogodbena vrednost: 25,949.211
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 27,906.435 SIT, 25,949.211 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: 10. 10. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-103924
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: 26. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: preplastitev ceste G1-9 Stanošina-Gruškovje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Asfalti Ptuj d.o.o., Žnidaričevo nabrežje d.o.o., 2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 52,625.291
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 68,078.302 SIT, 52,625.291 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: 10. 10. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-103925
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: 19. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacija podpornega zidu in propustov v Bistri na cesti
R3-642/1146 Vrhnika – Podpeč.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana
d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 121,957.004
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 124,289.026 SIT, 121,957.004 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: 10. 10. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-103926
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 8. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: rekonstrukcija križišča Črnc
na cesti R1-220/1334 Krško – Brežice v
km 12+205.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradnje d.o.o. Boštanj
d.o.o., Dolenji Boštanj 138, 8294 Boštanj
in Gradnja – Krško d.o.o., Cesta krških žrtev 137, 8270.
7. Pogodbena vrednost: 93,498.584
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 155,313.778 SIT, 93,498.584 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: 10. 10. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-103927
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: 15. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj
izvedbe:
preplastitev
ceste
G2-105/0258 v območju Metlika – MMP
od km 0+640 do km 0+840.
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: 27,022.710
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 29,616.439 SIT, 27,022.710 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: 10. 10. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-103928
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 23. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: modernizacija ceste D. Trebuša – Sp. Idrija na cesti R3-610/1370.
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: 120,817.935
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 123,401.079 SIT, 120,817.935 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: 10. 10. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 4102/03
Ob-104044
1. Naročnik: Kostak, komunalno stavbno
podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Leskovška cesta
2a, 8270 Krško, tel. 07/481-72-00, telefaks 07/481-72-50, elektronski naslov: kostak@kostak.si.
3. Datum izbire: 13. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izgradnja centralne čistilne
naprave Brestanica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponujena cena, reference,
finančna sposobnost ponudnika in garancijska doba. Ponudnik je na osnovi ovrednotenih meril podal najugodnejšo ponudbo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Begrad d.d., gradbeništvo, trgovina, inženiring, Kočevarjeva 4,
8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 244,488.592,21
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 267,106.983 SIT; 244,488.592 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 10. 2003.
Kostak d.d.

ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila storitev
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev
Št. 462-02/132-8/2003
Ob-103644
1. Naročnik: Carinska uprava Republike
Slovenije.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, faks 01/478-39-00, tel.
01/478-38-00.
3. Datum izbire: 2. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: storitve strokovne podpore pri izvedbi tehničnih nalog projekta uvedbe računalniške apli-
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kacije MCC (MINIMAL Common Core) v
produkcijo; obseg storitev 3200 delovnih ur.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. cena (največ 50 točk),
2. reference (največ 44 točk),
3. pooblastilo principala BEA (največ
6 točk).
Na podlagi merila “cena“ lahko ponudnik
prejme največ 50 točk. Točke so preračunane na podlagi naslednje formule:
število točk = (minimalna ponujena ponudbena vrednost) x 50 / obravnavan ponudbena vrednost.
Na podlagi merila “reference“ lahko ponudnik prejme največ 44 točk, in sicer za:
– reference, ki izkazujejo, da ima ponudnik inštalacijske in konfiguracijske izkušnje
z licencami BEA Tuxedo; upoštevata se največ dve referenci; v primeru, da se referenca nanaša na inštalacije in konfiguracije BEA
Tuxedo na operacijskem sistemu AIX, šteje
17 točk, v nasprotnem primeru pa 12 točk;
ponudnik lahko prejme največ 34 točk;
– reference, ki izkazujejo, da je ponudnik v zadnjih dveh letih opravljal storitve v
zvezi z Unix-om ali Oracle-om; upoštevata
se največ dve nadaljnji referenci nad pogojem najmanj 1 reference (to je 2. in 3. izkazana referenca), ki izkazujeta, da je ponudnik v zadnjih dveh letih opravljal storitve v
zvezi z Unix-om ali Oracle-om; vsaka referenca šteje 5 točk, ponudnik lahko prejme
največ 10 točk.
Na podlagi merila “pooblastilo principala
BEA“ ponudnik prejme 6 točk, če je s strani
BEA principala pooblaščen za podporo BEA
Tuxedo produktov v Sloveniji. Ponudnik izkazuje pooblaščenost s pogodbo ali pisnim
potrdilom BEA principala.
Kot najugodnejši je izbran ponudnik, ki
je v skladu z merili prejel največje število
točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hermes Plus d.d., Šlandrova 2, 1231 Ljubljana – Črnuče.
7. Pogodbena vrednost: 36,870.496 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 39,015.008 SIT, 36,870.496 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: 8. 10. 2003.
Carinska uprava RS
Št. 640-49/03 7 10
Ob-103647
1. Naročnik: Občina Ormož.
2. Naslov naročnika: Ptujska c. 6, 2270
Ormož, 02/74-15-327.
3. Datum izbire: 25. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: prevoz šolskih otrok za šolsko leto 2003/2004.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Certus Avtobusni promet
d.d., Linhartova 22, Maribor.
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7. Pogodbena vrednost: 359.566 SIT
na dan.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 359.566 SIT na dan.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: postopek 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: 8. 10. 2003.
Občina Ormož
Ob-103655
1. Naročnik: Kosovelov dom Sežana.
2. Naslov naročnika: Kosovelova 4a,
6210 Sežana, faks 73-12-011, info@kcsk-sezana.si.
3. Datum izbire: 10. september 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: dobava in
montaža odrske tehnike in odrske tehnologije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, višina leasinga in reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Rudis – konzorcij, Rudis
d.d., Trg revoucije 25 b 1420 Trbovlje.
7. Pogodbena vrednost: 90,000.000
SIT bruto.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 128,267.964 SIT, 116,384.761 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 53-54 z dne 6. 6. 2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 10. 2003.
Kosovelov dom Sežana
Št. 90105-10/2003-7
Ob-103666
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, tel. 01/478-48-00, faks
01/478-48-34.
3. Datum izbire: 11. september 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: nakup in namestitev programske opreme za podporo in delovanje omrežja permanentnih
postaj GPS.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena do 85 točk,
cena enoletnega vzdrževanja in podpore do
15 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gisdata d.o.o., Zemljemerska ulica 12, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 12,426.643
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni.
9. Število prejetih ponudb: 2.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,132.965,60 SIT, 12,426.643 SIT;
enoletno vzdrževanje 3,806.302,80 SIT,
3,586.284 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: 8. 10. 2003.
Geodetska uprava
Republike Slovenije
Št. 34400-0001/2003
Ob-103720
1. Naročnik: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica.
2. Naslov naročnika: Občina Ivančna
Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica,
tel./faks 01/ 78-77-697, 01/78-78-385.
3. Datum izbire: 14. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: redno vzdrževanje in zimska služba na lokalnih cestah v Občini Ivančna Gorica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila so bila cena, reference, fiksnost cen; utemeljitev je, da je
ponudnik zbral največje število točk glede
na merila.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Komunalne gradnje
d.o.o., Gasilska cesta 5, 1290 Grosuplje.
7. Pogodbena vrednost: 44,096.570
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 54,452.400 SIT, 44,096.570 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: 6. 10. 2003.
Občna Ivančna Gorica
Št. 321-359
Ob-103792
1. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
2. Naslov naročnika: Dunajska 56-58,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 18. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: spremljanja
razvoja kmetijstva v Sloveniji v letu 2003.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročilo je bilo izvedeno na
podlagi oddaje naročila s pogajanjem na
podlagi ugotovitve, da je šlo za edinega
usposobljenega izvajalca.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kmetijski institut Slovenije, Haquetova 17, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 46,000.000
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: /
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12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 10. 2003.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 1283
Ob-103805
1. Naročnik: Rudnik Žirovski vrh d.o.o.
2. Naslov naročnika: Todraž 1, 4224
Gorenja vas, tel. 04/51-59-300, faks
04/51-59-399, e-mail: brane.lahajnar@rudnik-zv.si.
3. Datum izbire: 3. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: sanacija
dveh usadov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena: do 80
točk, reference: do 20 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
7. Pogodbena vrednost: 34,067.378,40
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 61,643.712,60 SIT, 34,067.378,40
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 10. 2003.
Rudnik Žirovski vrh d.o.o.
Št. 110-1/03
Ob-103849
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: 30. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: AC Beltinci
– Pince, AC Beltinci – Lendava; poročilo
o vplivih na okolje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: PA Projektivni atelje Prostor d.o.o., Kersnikova 9, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 16,316.064
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,845.600 SIT, 16,316.064 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: 10. 10. 2003.
DARS d.d.
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Št. 29/3429/2003
Ob-103822
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, telefaks 01/474-27-02.
3. Datum izbire: 10. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: za dobavo in
montažo opreme ter izdelavo tehnične
dokumentacije za optično infrastrukturo
v RTP Kidričevo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skupna ponudbena cena
(70%), plačilni pogoji (5%), pozitivne reference izvajalca za montažo identične opreme na elektroenergetskih objektih v Sloveniji (20%), rok izvedbe (5%).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Konzorcij Elektronabava, d.o.o., Cesta 24. junija 2, 1231 Ljubljana in Siteep, d.d., Kamniška 41, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 28,466.942,40
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 28,466.942,40 SIT, 24,389.133,18
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.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 20/03
Ob-103858
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 6. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: prevoz premoga (1 B, zap. št. 18).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oddaja naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave, v
skladu z 2. točko prvega odstavka 20. člena ZJN.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Holding Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: cena prevoza
premoga 8,2 EUR/mt, cena tehtanja premoga 0,5 EUR/mt.
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: pogodba je sklenjena za tri leta, ocenjena količina premoga v obdobju treh let je
1,450.000 mt.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 10. 2003.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št. 20/03
Ob-103867
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 6. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: razkladanje,
skladiščenje in nakladanje premoga
(1 B, zap. št. 27).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oddaja naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave, v
skladu z 2. točko prvega odstavka 20. člena ZJN.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Luka Koper, prekladanje,
skladiščenje in druge pristaniške storitve
d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper.
7. Pogodbena
vrednost:
cena
4,7 EUR/mt.
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: pogodba je sklenjena za tri leta, ocenjena količina premoga v obdobju treh let je
1,450.000 mt.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 10. 2003.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Podelitev koncesij
Popravek
Ob-104071
V javnem razpisu za podelitev koncesije
za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje
kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
zaradi varstva zraka (dimnikarske službe) na
območju Občine Moravske Toplice, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 92 z dne
26. 9. 2003, se besedilo pod zaporednimi
številkami 8., 9. in 11. pravilno glasi:
8. Pisne ponudbe z zahtevanimi dokazili
morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj – javni razpis za koncesijo –
dimnikarske storitve“ do vključno 17. 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 koncedent prejel do zgoraj navedenega roka.
9. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, dne 17. novembra 2003 ob
13. uri v sejni sobi Občine Moravske Toplice, Kranjčeva 3, Moravske Toplice.
11. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo vsak delovni dan do vključno 17. novembra 2003 v tajništvu Občine
Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, Moravske Toplice.
Občina Moravske Toplice
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Javni razpisi
Preklic
Št. 266-13/01
Ob-104120
Preklicujemo javni razpis za gradbena dela izgradnje in posodobitve objektov mejnega prehoda ter izgradnje objektov fitosanitarne in zdravstvene inšpekcije na mejnem prehodu Jelšane, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 97 z dne 10. 10. 2003, Ob-103486.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade
Št. 500-14/2002-231

Ob-103808

Obvestilo o podpisu pogodbe o dobavi
opreme
“Podpora slovenskim laboratorijem, ki
sodelujejo v postopkih ugotavljanja
skladnosti”
Slovenia
1. Številka
objave:
EUROPEAID/114785/D/S/SI.
2. Datum objave: 6. junij 2003.
3. Število in naslov sklopov:
– sklop 1: merilna oprema za preskušanje proizvodov s pomočjo nizkonapetostne
električne direktive (LVD),
– sklop 2: oprema za preskušanje lastnosti materialov, ki se nanašajo na evropske direktive kot so MD, PPE, SPVD, PED,
dvigala, tekstil,
– sklop 3: oprema za preskušanje elektromagnetne združljivosti (EMC),
– sklop 4: oprema za tehnično preskušanje materialov, ki izhajajo iz Direktive o
gradbenih proizvodih.
4. Pogodbena vrednost:
– za sklop 1: 587.700 EUR,
– za sklop 2: 166.665 EUR,
– za sklop 3: 92.000 EUR,
– za sklop 4: 976.378,46 EUR.
5. Datum podpisa pogodbe:
– za sklop 1: 11. september 2003,
– za sklop 2: 10. september 2003,
– za sklop 3: 11. september 2003,
– za sklop 4: 11. september 2003.
6. Število prejetih ponudb:
– za sklop 1: 2: Micro polo in Polo plus,
– za sklop 2: 2: Omega in Bene,
– za sklop 3: 2: Micro polo in Polo plus,
– za sklop 4: 4: Micro polo, Polo plus,
Form + Test, Iris.
7. Ime in naslov uspešnih ponudnikov:
– za sklop 1 in 3: Mikro polo, d.o.o.,
Lackova 78, 2000 Maribor, Slovenija,
– za sklop 2: Omega, Dolinškova 8,
1000 Ljubljana, Slovenija,
– za sklop 4: Iris, d.o.o., Cesta v Gorice
8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 500-14/2002-231

Ob-103816

Supply Contract Award Notice
Support to Slovene Laboratories
Involved in the Conformity Assessment
Procedures
Slovenia
1. Publication
reference:
EUROPEAID/114785/D/S/SI.

Št.

99-100 / 17. 10. 2003 / Stran 6073

2. Publication date of the procurement
notice: 6th June 2003.
3. Lot number and lot title:
– Lot 1: Testing equipment for testing of
products in the field of LVD Directive,
– Lot 2: Equipment for testing of material characteristics and relating to EC directives such as MD, PPE, SPVD, PED, lifts,
textiles,
– Lot 3: Equipment for testing of electromagnetic compatibility (EMC),
– Lot 4: Equipment for technical testing
of material covering Construction Products
Directive (CPD).
4. Contract value:
– for Lot 1: 587.700 EUR,
– for Lot 2: 166.665 EUR,
– for Lot 3: 92.000 EUR,
– for Lot 4: 976.378,46 EUR.
5. Date of award of the contract:
– for Lot 1: 11th September 2003,
– for Lot 2: 10th September 2003,
– for Lot 3: 11th September 2003,
– for Lot 4: 11th September 2003.
6. Number of tenders received:
– for Lot 1: 2: Micro polo and Polo Plus,
– for Lot 2: 2: Bene and Omega,
– for Lot 3: 2: Micro polo and Polo Plus,
– for Lot 4: 4: Micro polo, Polo Plus,
Form + Test and Iris.
7. Name and address of successful tenderer:
– for Lot 1 and 3: Mikro polo, d.o.o.,
Lackova 78, 2000 Maribor, Slovenia,
– for Lot 2: Omega, Dolinškova 8, 1000
Ljubljana, Slovenia,
– for Lot 4: Iris, d.o.o., Cesta v Gorice
8, 1000 Ljubljana, Slovenia.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 17123-02-403-49/2003

Ob-103868

Obvestilo o sklenitvi pogodbe za
dobavo opreme
Nabava opreme za nadzor državne
meje
Slovenija
1. Referenčna številka objave: EuropeAid/115126/D/S/SI.
2. Datum najave razpisa: 5. 6. 2003 v
Glasilu Evropske Unije in 6. 6. 2003 v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. Število in naslovi sklopov:
Sklop 1: računalniška oprema in s tem
povezana druga oprema.
Sklop 2: oprema za rezervno lokacijo
centralnega računalniškega sistema – procesor in s tem povezana oprema.
Sklop 3: oprema za rezervno lokacijo
centralnega računalniškega sistema – diskovne enote.
Sklop 4: oprema za digitalni radio.
4. Vrednost pogodbe v EUR:
Sklop 1: računalniška oprema in s tem
povezana druga oprema: 356,557.97 (povečana količina opeme).
Sklop 2: oprema za rezervno lokacijo
centralnega računalniškega sistema – procesor in s tem povezana oprema: 731,579.
Sklop 3: oprema za rezervno lokacijo
centralnega računalniškega sistema – diskovne enote: 334,675.
Sklop 4: oprema za digitalni radio:
958,755 (zmanjšana količina opreme).

Skupna vrednost pogodb za vse sklope
je 2,381.566,97 EUR.
5. Datum podpisa pogodbe:
Sklop 1: računalniška oprema in s tem
povezana druga oprema: 9. 9. 2003.
Sklop 2: oprema za rezervno lokacijo
centralnega računalniškega sistema – procesor in s tem povezana oprema: 10. 9.
2003.
Sklop 3: oprema za rezervno lokacijo
centralnega računalniškega sistema – diskovne enote: 10. 9. 2003.
Sklop 4: oprema za digitalni radio: 10. 9.
2003.
6. Število prispelih ponudb:
Sklop 1: računalniška oprema in s tem
povezana druga oprema: 4.
Sklop 2: oprema za rezervno lokacijo
centralnega računalniškega sistema– procesor in s tem povezana oprema: 2.
Sklop 3: oprema za rezervno lokacijo
centralnega računalniškega sistema – diskovne enote: 5.
Sklop 4: oprema za digitalni radio: 3.
Skupno število vseh ponudb je 14.
7. Naziv in naslov izvajalca:
Sklop 1: računalniška oprema in s tem
povezana druga oprema: Unistar LC d.o.o.,
Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenia.
Sklop 2: oprema za rezervno lokacijo
centralnega računalniškega sistema– procesor in s tem povezana oprema: SRC.SI
d.o.o., Tržaška cesta 116, 1000 Ljubljana,
Slovenia.
Sklop 3: oprema za rezervno lokacijo
centralnega računalniškega sistema – diskovne enote: SIMT d.o.o., Industrijska 5,
1290 Grosuplje, Slovenia.
Sklop 4: oprema za digitalni radio: ECS
TEL d.o.o., Motnica 7, IOC 1236 Trzin, Slovenia.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 17123-02-403-49/2003 Ob-103869
Supply Contract Award Notice
Home Affairs, Supply of Equipment
for State-border Control
Slovenia
1. Publication
reference:
EuropeAid/115126/D/S/SI.
2. Publication date of the procurement
notice: 5th June 2003 in Official Journal of
European Union and 6th June 2003 in Official Gazzette of Republic of Slovenia.
3. Lot number and lot title:
Lot 1: Computer Equipment and Related
Articles.
Lot 2: Equipment for Backup of Central
Information System – processing unit.
Lot 3: Equipment for Backup of Central
Information System – disk unit.
Lot 4: Equipment for Digital Radio Network.
4. Contract value (in EUR):
Lot 1: Computer Equipment and Related
Articles: 356,557.97 (increased quantity of
products).
Lot 2: Equipment for Backup of Central
Information System – processing unit:
731,579.00.
Lot 3: Equipment for Backup of Central
Information System – disk unit: 334,675.00.
Lot 4: Equipment for Digital Radio Network: 958,755.00 (decreased quantity of
products).
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Total contract value for all LOTs is
2.381.566,97 EUR.
5. Date of award of the contract:
Lot 1: Computer Equipment and Related
Articles: 9th September 2003.
Lot 2: Equipment for Backup of Central
Information System – processing unit:
th
10 September 2003.
Lot 3: Equipment for Backup of Central
Information
System
–
disk
unit:
10th September 2003.
Lot 4: Equipment for Digital Radio Network: 10th September 2003.
6. Number of tenders received:
Lot 1: Computer Equipment and Related
Articles: 4.
Lot 2: Equipment for Backup of Central
Information System – processing unit: 2.
Lot 3: Equipment for Backup of Central
Information System – disk unit: 5.
Lot 4: Equipment for Digital Radio Network: 3.
The total number of tenders evaluated
was 14.
7. Name and address of successful tenderer:
Lot 1: Computer Equipment and Related
Articles: Unistar LC d.o.o., Kotnikova 32,
1000 Ljubljana, Slovenia.
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Lot 2: Equipment for Backup of Central
Information System – processing unit:
SRC.SI d.o.o., Tržaška cesta 116, 1000
Ljubljana, Slovenia.
Lot 3: Equipment for Backup of Central
Information System – disk unit: SIMT d.o.o.,
Industrijska 5, 1290 Grosuplje, Slovenia.
Lot 4: Equipment for Digital Radio Network: ECS TEL d.o.o., Motnica 7, IOC
1236 Trzin, Slovenia.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-103700
Sklep o izboru
Naslov: Čistilna naprava in pripadajoča
kanalizacija Kanal
SI 0108.01.01.0001
Lokaciji: Kanal, Goriška regija,
Slovenija
1. Št. objave: Uradni list RS, št. 57-59;
Ob-96454, Ob-96455.
2. Datum objave razpisa: 20. 6. 2003.
3. Število in nazivi posameznih sklopov:
en sklop: Čistilna naprava in kanalizacija,
Kanal.
4. Pogodbena vrednost brez DDV:
1,096.587,15 EUR.
5. Datum izbora: 23. 9. 2003.

Št. 333-1/2003-84

6. Število prejetih ponudb: 1.
7. Naziv in naslov uspešnega ponudnika: Primorje d.d. Ajdovščina, Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina.
Občina Kanal ob Soči
Ob-103701
Works Contract Award Notice
Waste Water Treatment Plant and
Corresponding Sewage System Kanal
SI 0108.01.01.0001
Location – Kanal, Goriška region,
Slovenia
1. Publication reference: OG RS No.
57-59; Ob-96454, Ob-96455.
2. Publication date of the procurement
notice: 20th June 2003.
3. Lot number and lot title: One lot:
Waste Water Treatment Plant and corresponding Sewage System Kanal.
4. Contract
value
without
VAT:
1.096.587,15 EUR.
5. Date of award of the contract:
23rd September 2003.
6. Number of tenders received: 1.
7. Name and address of successful
tenderer: Primorje d.d. Ajdovščina,
Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina.
Municipality of Kanal ob Soči

Ob-103852

Na podlagi razpisa za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot v
skladu z Uredbo o določitvi carinskih kvot za leto 2003 po Uredbi o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko
Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske Unije na drugi strani,
v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med komisijo in Republiko Slovenijo o novih
vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000) (Uradni list RS, št. 116/02 in 91/03) objavlja Agencija Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
rezultate
o izbiri naslednjih najugodnejših ponudnikov za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi dražbe pravic do
uvoza blaga v okviru razpisanih carinskih kvot
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) objavlja v skladu s tretjim
odstavkom 7. člena in v skladu z zadnjim odstavkom 9. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni
list RS, št. 115/02) naslednje rezultate razpisa:

EU
0203

0203 11
0203 11 10
0203 12
0203 12 19
0203 19
0203 19 11
0203 19 13
0203 19 15

Rok uvoza do 31. 12. 2003
Količina: 4.000 t
Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno
– Sveže ali ohlajeno:
– – trupi in polovice s kožo:
– – – domačih prašičev
– – šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:
– – – domačih prašičev:
– – – – plečeta in njihovi kosi
– – drugo:
– – – domačih prašičev:
– – – – prednji deli in njihovi kosi
– – – – ledja in njihovi kosi, s kostmi
– – – – prsa s potrebušino in maščobo, kosi
– – – – drugo:

0203 19 55
0203 19 59
0203 21
0203 21 10
0203 22
0203 22 11
0203 22 19
0203 29
0203 29 11
0203 29 13
0203 29 15
0203 29 55
0203 29 59

– – – – – brez kosti
– – – – – drugo
– Zamrznjejo:
– – trupi in polovice:
– – – domačih prašičev
– – šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:
– – – domačih prašičev:
– – – – šunke in njihovi kosi
– – – – plečeta in njihovi kosi
– – drugo:
– – – domačih prašičev:
– – – – prednji deli in njihovi kosi
– – – – ledja in njihovi kosi, s kostmi
– – – – prsa s potrebušino in maščobo, kosi
– – – – drugo:
– – – – – brez kosti
– – – – – drugo
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Zap. Naziv podjetja
št.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

CELJSKE MESNINE
JURMES
JURMES
ABC POMURKA
ABC POMURKA
ABC POMURKA
SLEMI & CO.
ŠTEFAN STRAŠEK s.p.
ŠTEFAN STRAŠEK s.p.
CELJSKE MESNINE
ABC POMURKA
JURMES
JURMES
SLEMI & CO.
ABC POMURKA
ABC POMURKA
ABC POMURKA
ABC POMURKA
ABC POMURKA
MESNINE DEŽELE KRANJSKE
KRAS Sežana
MIP d.d. Nova Gorica
JURMES
KOŠAKI
KOŠAKI
ABC POMURKA
MESNINE DEŽELE KRANJSKE
KRAS Sežana
MIP d.d. Nova Gorica
MESNINE DEŽELE KRANJSKE
KRAS Sežana
KRAS Sežana
MIP d.d. Nova Gorica
ŠTEFAN STRAŠEK s.p.
SLEMI & CO.
MESNINE DEŽELE KRANJSKE
KRAS Sežana
MIP d.d. Nova Gorica
ŠTEFAN STRAŠEK s.p.
KOŠAKI
KOŠAKI
JADRAN SEŽANA
JADRAN SEŽANA
MESNINE DEŽELE KRANJSKE
KRAS Sežana
MIP d.d. Nova Gorica
JURMES
MESNINE DEŽELE KRANJSKE
KRAS Sežana
KRAS Sežana
MIP d.d. Nova Gorica
MIP d.d. Nova Gorica
JURMES
SLEMI & CO.
MESNINE DEŽELE KRANJSKE
MESNINE DEŽELE KRANJSKE
KRAS Sežana
KRAS Sežana
KRAS Sežana
MIP d.d. Nova Gorica
MIP d.d. Nova Gorica
KOŠAKI
SLEMI & CO.
CELJSKE MESNINE
MESNINE DEŽELE KRANJSKE
KRAS Sežana
KRAS Sežana
MIP d.d. Nova Gorica
MIP d.d. Nova Gorica
Skupaj

Št.
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Ponudba

Tarifna oznaka

Ponujene
cena (SIT/t)

1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
3
2
1
3
3
3
3
3

0203 29 55
0203 29 55
0203 29 55
0203 19 13
0203 29 15
0203 29 55
0203 29 55
0203 19 11
0203 29 55
0203 29 55
0203 11 10
0203 19 13
0203 11 10
0203 29 15
0203 11 10
0203 19 13
0203 29 15
0203 29 55
0203 11 10
0203 11 10
0203 11 10
0203 11 10
0203 29 55
0203 29 15
0203 29 55
0203 29 55
0203 29 55
0203 29 55
0203 29 55
0203 19 15
0203 19 15
0203 29 15
0203 29 15
0203 11 10
0203 29 55
0203 19 55
0203 19 55
0203 19 55
0203 11 10
0203 29 15
0203 29 55
0203 29 15
0203 29 55
0203 29 55
0203 29 55
0203 29 55
0203 11 10
0203 19 13
0203 19 13
0203 22 11
0203 19 13
0203 22 11
0203 19 13
0203 19 55
0203 11 10
0203 29 15
0203 11 10
0203 19 15
0203 29 15
0203 11 10
0203 29 15
0203 29 55
0203 29 15
0203 29 15
0203 29 55
0203 11 10
0203 29 55
0203 11 10
0203 29 55

30.106
30.010
23.030
21.902
21.902
21.902
21.001
21.000
21.000
20.607
19.902
18.216
18.215
18.111
16.802
16.802
16.802
16.802
15.852
15.116
15.116
15.116
15.020
15.000
15.000
14.852
14.116
14.116
14.116
13.116
13.116
13.116
13.116
13.100
13.001
12.116
12.116
12.116
12.100
12.000
12.000
12.000
12.000
11.216
11.216
11.216
11.210
11.116
11.116
11.116
11.116
11.116
11.100
11.001
10.216
10.216
10.216
10.216
10.216
10.216
10.216
10.000
9.600
8.400
8.316
8.316
8.316
8.316
8.316

Zahtevana
količina (t)

Dodeljeno (t)

100
100
40
40
30
30
3
3
19
19
19
19
30
30
160
160
100
100
150
150
50
50
5
5
50
50
20
20
100
100
2
2
21
21
21
21
101
101
400
400
110
110
100
100
20
20
10
10
30
30
20
20
100
100
200
200
100
100
15
15
20
20
150
150
30
30
100
100
40
40
20
20
110
110
20
20
100
100
10
10
30
30
20
20
20
20
60
60
150
150
100
100
10
10
7
7
10
10
11
11
30
30
15
15
3
3
20
20
200
200
20
20
90
90
15
15
100
100
100
100
20
20
20
20
40
40
20
20
20
4,72
70
16,52
100
23,60
200
47,20
300
70,80
4.527
4.000
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge
in razvoj podeželja
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Št. 333-1/2003-84
Ob-103853
Na podlagi razpisa za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot v skladu
z Uredbo o določitvi carinskih kvot za leto 2003 po splošnem sporazumu o carinah in trgovini GATT (Uradni list RS, št. 113/02 in 91/03)
objavlja Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
rezultate
o izbiri naslednjih najugodnejših ponudnikov za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi dražbe pravic do uvoza
blaga v okviru razpisanih carinskih kvot
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) objavlja v skladu s 7. členom in v skladu z
zadnjim odstavkom 9. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 115/02) naslednje rezultate razpisa:
GATT
0402
0402 21
0402 21 11
0402 21 17
0402 21 19
0402 21 91
0402 21 99

Zap. Naziv podjetja
št.

4.
5.
1.
2.
3.

ŽITO GORENJKA
ŽITO GORENJKA
ZADRUŽNA KMETIJSKA
DRUŽBA
ZADRUŽNA KMETIJSKA
DRUŽBA
ZADRUŽNA KMETIJSKA
DRUŽBA
Skupaj:

Rok uvoza do 31. 12. 2003
Količina: 100 t
Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom sladkorja ali drugih sladil
– v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z več kot 1,5 mas. % maščobe:
– – brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil:
– – – z vsebnostjo maščob do vključno 27 mas. %:
– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno do 2,5 kg
– – – – drugo:
– – – – – z vsebnostjo maščob do vključno 11 mas. %
– – – – – z vsebnostjo maščob več kot 11 mas. % pa do vključno 27 mas. %
– – – z vsebnostjo maščob nad 27 mas. %:
– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg
– – – – drugo

Ponudba

Tarifna oznaka

Ponujene
cena (SIT/t)

Zahtevana
količina (t)

Dodeljeno (t)

1
2

0402 21 19
0402 21 19

40.000
10.000

44,50
22,75

44,50
22,75

1

0402 21 11

200

5

5

1

0402 21 91

200

5

5

1

0402 21 99

100

10
87

10
87,3

GATT
0405

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 10 90

Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni iz mleka;
mlečni namazi
– Maslo:
– – z vsebnostjo maščob do vključno 85 mas. %
– – – naravno maslo
– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg
– – – – drugo
– – – rekombinirano maslo
– – – sirotkino maslo
– – drugo

0405 20
0405 20 10
0405 20 30
0405 20 90
0405 90
0405 90 10
0405 90 90

– Mlečni namazi:
– – z vsebnostjo maščob 39 mas. % ali več, vendar z manj kot 60 mas. % maščobe
– – z vsebnostjo maščob 60 mas. % ali več, pa do vključno 75 mas. % maščobe
– – z vsebnostjo maščobe več kot 75 mas. %, vendar z manj kot 80 mas. % maščobe
– Drugo:
– – z vsebnostjo maščob 99,3 mas. % ali več maščobe, ter z največ 0,5 mas. % vode
– – drugo

0405 10

Zap. Naziv podjetja
št.

1.
2.
3.

Rok uvoza do 31. 12. 2003
Količina: 100 t

ZADRUŽNA KMETIJSKA
DRUŽBA
ZADRUŽNA KMETIJSKA
DRUŽBA
ZADRUŽNA KMETIJSKA
DRUŽBA
Skupaj:

Ponudba

Tarifna oznaka

Ponujene
cena (SIT/t)

Zahtevana
količina (t)

Dodeljeno (t)

1

0405 10 11

200

10

10

1

0405 20 10

200

10

10

1

0405 20 30

200

10
10
30
30
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Agencija Republike Slovenije
za kmetijske trge
in razvoj podeželja
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Št. 333-1/2003-84

Ob-103854

Na podlagi razpisa za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot za leto
2003, v skladu z Uredbo o izvajanju srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) ter začasni uporabi dodatnega protokola št.
11 k CEFTA in dodatnega Protokola št. 12 k CEFTA (Uradni list RS, št. 113/02) objavlja Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in
razvoj podeželja
rezultate
o izbiri najugodnejših ponudnikov za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v
okviru razpisanih carinskih kvot
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) objavlja v skladu s tretjim
odstavkom 7. člena in v skladu z zadnjim odstavkom 9. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS,
št. 115/02) naslednje rezultate razpisa:

CEFTA

0210

0210 11
0210 19
0210 99
0210 99 10

Zap.
št.

Naziv podjetja

1.

ZADRUŽNA KMETIJSKA
DRUŽBA
Skupaj:

Rok uvoza do 31. 12. 2003
iz Republike Slovaške
Količina: 50 t
Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, nesoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni;
užitna moka in zdrob iz mesa ali drugih klavničnih izdelkov
– Meso, prašičje
šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi
– – drugo
– Drugo, vključno užitno mokom, zdrob iz mesa in drugih klavničnih izdelkov:
– – drugo:
– – – meso:
– – – – konjsko, soljeno, v slanici ali sušeno

Ponudba

Tarifna oznaka

Ponujene
cena (SIT/t)

Zahtevana
količina (t)

Dodeljeno (t)

1

0210 99 10

200

20
20

20
20

CEFTA

0210

0210 11
0210 19
0210 99
0210 99 10

Zap.
št.

Naziv podjetja

1.

ZADRUŽNA KMETIJSKA
DRUŽBA
Skupaj:

Rok uvoza do 31. 12. 2003
iz Češke Republike
Količina: 100 t
Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, nesoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni;
užitna moka in zdrob iz mesa ali drugih klavničnih izdelkov
– Meso, prašičje
šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi
– – drugo
– Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz mesa in drugih klavničnih izdelkov:
– – drugo:
– – – meso:
– – – – konjsko, soljeno, v slanici ali sušeno

Ponudba

Tarifna oznaka

Ponujene
cena (SIT/t)

Zahtevana
količina (t)

Dodeljeno (t)

1

0210 99 10

200

20
20

20
20

Ponudnik je dolžan v roku 30 dni po prejemu obvestila o dodeljeni količini blaga vplačati izdražbeno ceno na transakcijski račun
»Izvrševanje proračuna Republike Slovenije» št. 01100-6300109972 in sklic št. 181099-714199-231800 in predložiti agenciji potrdilo o
vplačilu zneska za izdražbeno količino.
Vsaka ponudba je zavezujoča.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Agencija Republike Slovenije
za kmetijske trge
in razvoj podeželja
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Št. 404-03-46/2003
Ob-104048
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 96/02), 9. člena Pravilnika o postopku
in merilih za izbor in sofinanciranje domačih
znanstvenih in strokovnih periodičnih publikacij (Uradni list RS, št. 36/02) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 47/03
in 67/03), Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izdajanja periodičnih
publikacij v letu 2004
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
– izdajanja periodičnih publikacij z znanstveno vsebino,
– izdajanja periodičnih publikacij, ki so
pomembne za prenos znanstvenih spoznanj
v aplikacijo in tehnološki razvoj.
Ministrstvo sofinancira le stroške tiska in
stroške priprave na tisk, ne sofinancira pa
avtorskih honorarjev piscem člankov.
3. Okvirna višina sredstev javnega razpisa: okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša 104,000.000 SIT za leto 2004, za
enoletno sofinanciranje in v primeru izbora
periodičnih publikacij za triletno sofinanciranje do največ 101,000.000 milijonov SIT
za vsako naslednje leto (do vključno leta
2006).
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji:
a) Na javni razpis za sofinanciranje domačih znanstvenih in strokovnih periodičnih
publikacij se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki so vpisane v evidenco ministrstva. Prav tako se lahko prijavijo zavodi in
društva ter pravne ali fizične osebe, ki so
registrirane za opravljanje založniške dejavnosti (v nadaljevanju: založnik).
b) Periodične publikacije morajo ustrezati veljavnim mednarodnim bibliografskim in
tehničnim standardom za znanstveni tisk in
serijske publikacije (Navodila za oblikovanje
znanstvenih in strokovnih periodičnih publikacij, ki jih sofinancira Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport so objavljena na spletnih
straneh (http:// www.mszs.si/slo/znanost/).
c) Minimalne zahteve, ki morajo biti izpolnjene za uvrstitev v prednostni seznam so:
– da periodična publikacija izhaja že najmanj eno leto pred razpisom,
– da je letnik periodične publikacije izšel skladno z letnim načrtom v letu pred
objavo razpisa (brez zamud pri izhajanju),
– da ustreza tehnični kakovosti po mednarodnih standardih,
– da so izpolnjene obveznosti po pogodbi iz predhodnega proračunskega leta (do
konca razpisa morajo iziti vse številke letnika 2003),
– da so v uredništvu dokumentirane pisne recenzije znanstvenih člankov,
– da so v sistemu Cobbis katalogizirani vsi
prispevki iz periodičnih publikacij za obdobje
treh let pred objavo razpisa (oziroma za ob-
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dobje njihovega izhajanja, če je to krajše od
treh let) po veljavni tipologiji ministrstva.
d) Vloga na razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
(Obrazec: PP1) in samostojne priloge:
I. seznam članov uredniškega odbora (z
imeni, akademskimi naslovi in institucijami),
II. uredniški program za leto 2004 z zapisnikom seje uredniškega odbora, na kateri je bil sprejet,
III. predviden izbor člankov za letnik
2004 (okvirni naslovi in imena avtorjev prispevkov),
IV. seznam mednarodnih podatkovnih
baz, v katere je vključena publikacija (s predložitvijo verodostojnega dokazila o vključitvi periodične publikacije v mednarodne podatkovne baze, če tega podatka ne objavlja
v impresumu periodične publikacije),
V. vprašalnik za recenzente in seznam
recenzentov,
VI. predračun tiskarne (z natančno specificiranimi podatki) in predračun za grafično pripravo za tisk (predračun priprave tiskovne forme mora biti samostojen ali razviden iz predračuna tiskarne),
VII. akt o registraciji oziroma redni izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni (ne velja za javne raziskovalne in visokošolske organizacije),
VIII. dokazilo o vpisu v razvid medijev
(12. člen Zakona o medijih, Uradni list RS,
št. 35-2043/2001).
e) Založnik periodične publikacije, ki v
letu pred razpisom ni bila sofinancirana, mora predložiti tudi vse izvode letnika 2003, ki
so izšli do razpisa.
f) Založniki, katerih periodične publikacije izhajajo samo enkrat v letu in s tem ne
izpolnjujejo osnovnega bibliografskega standarda za periodične publikacije, morajo takšno uredniško politiko posebej utemeljiti.
g) Prijavo (prijavni obrazec in samostojne priloge) je treba poslati v dveh izvodih.
5. Osnovna merila za izbor po veljavni
tipologiji ministrstva so:
– delež znanstvene vsebine v odnosu na
strokovno vsebino,
– vključenost revije v mednarodne podatkovne baze,
– doseganje bibliografskih in tehničnih
standardov za znanstveni tisk in serijske publikacije,
– kakovost vsebine objavljenih člankov
in raven recenzentskih meril za objavo člankov,
– pomen za stroko (področje ali podpodročje), za njen razvoj in razvoj slovenske
terminologije,
– domača stran na internetu (vsaj s kazalom vsake številke, če ne tudi z abstrakti),
– dvojezičnost oziroma posebna skrb za
razvoj slovenskega strokovnega izrazja.
6. V postopku izbora za sofinanciranje
periodičnih publikacij bo ministrstvo obravnavalo vloge, ki vsebujejo vse z razpisom in
obrazci zahtevane podatke in dokazila in
katere prispejo na ministrstvo v roku, določenem s tem razpisom.
7. Nepravočasnih in nepravilno označenih vlog komisija za odpiranje ne bo obravnavala in bodo vrnjene vlagatelju.
8. Predmet pogodbe mora biti izpolnjen
v pogodbeno določenih rokih, kar pomeni,
da morajo vsi zvezki periodične publikacije

za letnik iziti v tekočem koledarskem letu.
Če je izhajanje periodične publikacije vezano na šolsko leto, mora publikacija iziti do
konca šolskega leta 2004-2005.
9. Rok, do katerega morajo predložiti
vloge, način predložitve vlog ter spremljanje vlog
a) Rok predložitve vlog in način predložitve, ne glede na način dostave: vloge morajo prispeti v glavno pisarno Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, najkasneje do 24. 11. 2003 do
15. ure.
b) Opremljenost vloge:
– vidna označba: »Ne odpiraj – vloga na
javni razpis za sofinanciranje domačih znanstvenih in strokovnih periodičnih publikacij
v letu 2004«,
– naslov ministrstva,
– naslov vlagatelja.
V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za sofinanciranje domačih znanstvenih in strokovnih periodičnih publikacij v letu 2004« je lahko le
ena vloga, skupaj s svojo fotokopijo.
10. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: odpiranje vlog bo na Ministrstvu
za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, dne
26. 11. 2003.
11. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 45 dni
od zaključka razpisa.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo od dneva razpisa vsak
delavnik med 7. in 13. uro do vključno
24. 11. 2003 na recepciji MŠZŠ, Trg OF
13, ali poiščejo na domači internetni strani
MŠZŠ (http://www.mszs.si/slo/znanost/).
13. Vse dodatne informacije pa lahko zainteresirani dobijo na Ministrstvu za šolstvo,
znanost in šport, pri Gabrijeli Biserki Šertel
osebno ali po tel. 01/478-46-98, vsak delavnik od 9. do 13. ure.
Minister za šolstvo, znanost in šport
Št. 404-03-47/2003
Ob-104172
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 96/02) in 53. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01 in 30/02) ter v skladu s
Pravilnikom o postopku za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 47/03 in 67/03) Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programa promocije
znanosti v letu 2004
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije,
Trg OF 13, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
I. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov promocije znanstveno raziskovalnih dosežkov, s katero se zagotavlja
boljše razumevanje znanosti, poljudno predstavljanje dosežkov znanosti različnim javnostim, spodbudo za osvajanje novih znanj
in celovit prikaz dela slovenskih znanstvenikov z namenom:
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– približevanja znanosti družbi, kot jo
predvideva tudi Evropski raziskovalni prostor s širšo družbeno uveljavitvijo vloge znanja in znanosti v družbenem in gospodarskem razvoju ter
– popularizacije znanstveno-raziskovalne
dejavnosti med mladimi za vzpodbujanje njihovega zavedanja pomena znanosti.
Cilji na področju sofinanciranja promocije v letu 2004 so usmerjeni v:
A) organizacijo dogodkov, ki zagotavljajo:
– boljše razumevanje znanosti,
– poljudno predstavljanje dosežkov znanosti različnim javnostim,
– spodbudo za osvajanje novih znanj,
– celovit prikaz dela slovenskih znanstvenikov,
– promocijo znanstvenih institucij,
– seznanitev javnosti s konceptom na
znanju temelječe družbe in gospodarstva
ter vzpodbujanje javne razprave o možnostih hitrejšega razvoja na znanju temelječe
družbe v Sloveniji,
– javno predstavitev dosežkov slovenskih raziskovalcev kot prispevka razvoju družbe,
– vzpodbujanje dialoga med raziskovalci in ostalimi javnostmi,
– predstavitev, še zlasti mladim, možnost
poklicnega raziskovalnega delovanja ter
spodbujanje na poti oblikovanja v bodoče
raziskovalce;
B) področje dela z mladimi, s poudarkom na popularizaciji in organizaciji dogodkov znanstveno-raziskovalne vsebine, ki
vzpodbujajo kreativnost in radovednost
otrok in mladine z novimi didaktičnimi načini izobraževanja za raziskovalno delo z:
– razvojem novih demonstracijskih eksperimentov na način, da jih lahko mladi
sami izvajajo,
– pripravo gradiv za popularizacijo znanosti in znanja med mladimi,
– kratkimi interaktivnimi predavanji s področja naravoslovja, družboslovja, tehnike z
namenom popularizacije znanosti med mladimi ter večanju njene razumljivosti in izobraževanja,
– uvajanjem mladih v skupinsko promocijsko delo pri popularizaciji znanosti med
mladimi.
II. Aktivnosti, ki že potekajo in so sofinancirane s strani Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport, niso predmet tega javnega
razpisa.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo javne raziskovalne organizacije, zavodi, skupnosti zavodov, društva, zveze društev in ustanove,
ki izvajajo program, opredeljen v 2. točki.
Vloga na razpis mora vsebovati v celoti
izpolnjen in podpisan prijavni obrazec in naslednje samostojne priloge:
– predstavitev vlagatelja z navedbo vsebine dejavnosti na raziskovalnem področju,
– akt o registraciji oziroma dokazilo o
vpisu v register ali drugo ustrezno evidenco,
– osnovna predstavitev programa,
– mednarodne povezave,
– kratek opis dosedanjih aktivnosti na
raziskovalnem področju, na področju promocije znanosti in druge dokumentirane reference.
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4. Obravnava vlog
V postopku izbora za sofinanciranje programa promocije bo ministrstvo obravnavalo vloge, ki vsebujejo vse z razpisom in
obrazci zahtevane podatke in dokazila in
katere prispejo na ministrstvo v roku, določenem s tem razpisom.
5. Komisija za vodenje postopka
Postopek javnega razpisa vodi komisija
za vodenje postopka, ki jo imenuje minister,
pristojen za šolstvo, znanost in šport.
Imenovana komisija oceni vloge, pripravi predlog prejemnikov sredstev in ga predloži v odločanje ministru, pristojnem za šolstvo, znanost in šport.
6. Pri dodelitvi sredstev bodo upoštevana naslednja merila:
– upoštevanje namenov programa – 30
točk,
– zastopanost v vseh predvidenih načinih v posameznem tematskem sklopu – 10
točk,
– kontinuiteta izvajanja – 20 točk,
– ekonomičnost in realnost finančne
konstrukcije – 10 točk,
– reference vlagatelja – 30 točk.
7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša 75,000.000 SIT, od tega pod tematskim sklopom:
A) okvirno 45,000.000 SIT,
B) okvirno 30,000.000 SIT.
Višino sredstev določi minister na predlog komisije glede na razpoložljiva proračunska sredstva in glede na merila, opredeljena v 6. točki tega razpisa.
8. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva
Sredstva bodo dodeljena za leto 2004
za izvedbo aktivnosti v letu 2004.
9. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve vlog ter opremljenost vlog
Rok za predložitev vlog in način predložitve: ne glede na način prenosa morajo vloge
prispeti v glavno pisarno Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, najkasneje do 10. 1. 2004 do 15. ure.
Opremljenost vloge:
Vlogo je potrebno poslati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti:
– vidna označba: »Ne odpiraj – Prijava
na razpis za sofinanciranje programa promocije znanosti v letu 2004«,
– naslov ministrstva,
– naslov vlagatelja.
V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne odpiraj – Prijava na razpis za sofinanciranje programa promocije znanosti v letu 2004« je
lahko samo ena vloga, skupaj s fotokopijo.
10. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev
Odpiranje vlog bo v sredo, dne 12. 1.
2004 ob 9. uri na Ministrstvu za šolstvo,
znanost in šport, Urad za znanost, Trg OF
13, 1000 Ljubljana.
11. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v roku 45 dni od zaključka razpisa.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo vsak delavnik med 9. in 14.
uro na recepciji Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana ali poiščejo na domači internetni strani ministrstva
za šolstvo znanost in šport, Urada za znanost (http:/www.mszs.si/slo/znanost/).
Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, osebno ali po tel.
01/478-46-98 pri Gabrijeli Biserki Šertel,
vsak delavnik med 9. in 13. uro.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport
Št. 17123-06-403-77/2003 Ob-103965
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2,
1501 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Štefanova ulica 2,
1501 Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks
01/472-57-91.
3. Vrsta in opis storitve: podelitev pooblastil za izvajanje usposabljanja strokovnih delavcev pooblaščenih organizacij za tehnične preglede motornih in priklopnih vozil.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki se morajo prijaviti za izvedbo predmeta razpisa v celoti.
5. Kraj izvedbe: usposabljanja se bodo
izvajala na lokacijah ponudnika-izvajalca.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki lahko ponudijo samo osnovno ponudbo. V primeru, da ponudnik ponudi še
variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoštevala. Upoštevana bo samo osnovna ponudba.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: naročnik bo ponudnikom, ki bodo izpolnjevali pogoje, podelil pooblastila za izvedbo razpisanih storitev. Predviden datum pričetka izvajanja storitev je 1. 1. 2004. Pooblastila bo naročnik
podelil za nedoločen čas.
8. (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 od 12. do 14. ure,
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, telefon/telefaks, navedba ali je davčni zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega urada, kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov plačnika, znesek in datum plačila.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 2.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40307703.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 18. 11. 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.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 18. 11.
2003, ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Beethovnova 3, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
so podani 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): v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo,
mora ta skupina izvajalcev predložiti izjavo
o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi
naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede
na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno. Natančnejša določila
so podana v razpisni dokumentaciji.
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: pogoji so podani 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:
– Zakon varnosti cestnega prometa (Ur.
l. RS, št. 30/98, 61/00, 21/02 in 67/02);
– Pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil (Ur. l. RS, št. 95/01,
52/02 in 37/03).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: ponudniki morajo v ponudbi navesti imena in strokovne
kvalifikacije oseb, ki bodo izvajale predmetni razpis.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 1. 12. 2003.
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17. Merila za ocenitev ponudb: /
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 10. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 17123-02-403-83/2003 Ob-104068
1. Naročnik: Republika Slovenija, 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. Vrsta in opis storitve: predmet javnega razpisa je izbira izvajalca preizkusov
usposobljenosti nadzornikov na smučiščih, na podlagi Zakona o varnosti na smučiščih (Ur. l. RS, št. 110/02) in Pravilnika o
programu in načinu opravljanja preizkusa
usposobljenosti nadzornikov smučišč (Ur. l.
RS, št. 69/03).
4. Sprejemljivost ponudb: ponudniki morajo ponuditi izvajanje preizkusov usposobljenosti, ki so predmet tega javnega razpisa
v celoti oziroma ne morejo ponuditi izvajanja posameznih postavk iz celotnega javnega razpisa.
5. Kraj izvedbe: naročilo se bo izvajalo
na lokacijah ponudnika (izvajalca).
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki variantnih ponudb ne morejo ponuditi. V primeru, da ponudnik ponudi tudi variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoštevala.
Upoštevana bo samo osnovna ponudba.
7. Predvideni začetek in dokončanje ali
čas izvedbe: predvideni začetek izvedbe naročila je v mesecu novembru 2003, predvideni zaključek pa je za skupino ca. 70 kandidatov, ki bodo izvedeni v letu 2003/04:
60 dni od dneva prejema pooblastila oziroma odločbe, za ostale kandidate, za katere
se bo naročilo izvedlo sukcesivno v naslednjih treh letih, pa je 60 dni od prijave kandidatov.
8. (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 od 12. do 14. ure, 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 2.000 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: 2.000 SIT, način

plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40308303.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do dne 4. 11. 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.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 4. 11.
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.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
stroškov se vrši skladno z 10. členom Pravilnika o programu in načinu opravljanja preizkusa usposobljenosti nadzornikov smučišč
(Ur. l. RS, št. 69/03).
13. Skupna ponudba: 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.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti: pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve:
– Zakon o varnosti na smučiščih (Ur. l.
RS, št. 110/02);
– Pravilnik o programu in načinu opravljanja preizkusa usposobljenosti nadzornikov na smučiščih (Ur. l. RS, št. 69/03).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: ponudniki morajo v ponudbi navesti imena in izobrazbo
oseb, ki bodo izvajale predmetno naročilo.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb,
predvideni datum izbora ponudnika je
12. 11. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: merilo za
ocenitev ponudb je cena, ob izpolnjevanju
vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji. Kot najugodnejši bo izbran ponudnik z najnižjo ponujeno ceno.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 10. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve
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Št. 403-3/03-152
Ob-103639
Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 66/01, 53/02,
88/02) objavlja Občina Kočevje
javni razpis
za sofinanciranje humanitarnih
programov na območju Občine Kočevje
v letu 2003
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje humanitarnih programov, katerih namen oziroma cilji delovanja so humanitarni, dobrodelni ali drugače namenjeni ljudem potrebnim pomoči oziroma samopomoči.
3. Za izvajanje razpisanih programov ima
Občina Kočevje v proračunu za leto 2003
zagotovljenih 2,304.000 SIT.
4. Pogoji za prijavo na razpis: na javni
razpis se lahko prijavijo humanitarna in invalidska društva ter organizacije, zavodi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za
opravljanje humanitarnih dejavnosti.
Ob pogoju, da izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Kočevje,
– da so registrirani za opravljanje predlagane humanitarne dejavnosti ter da s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost (reference),
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovani aktivnosti,
– dokazilo, da imajo urejeno evidenco o
članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih in
so registrirana vsaj eno leto,
– program dela in finančni načrt za leto
2003,
– humanitarna društva, ki nimajo sedeža
v Občini Kočevje in delujejo na področju
več občin, da imajo članstvo oziroma uporabnike tudi iz Občine Kočevje.
5. Merila za dodelitev sredstev:
– kvaliteta in realnost predloženega programa,
– sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu,
– finančna konstrukcija programa.
6. Vsebina vloge: predlogi morajo biti
podani na ustreznih prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo je mogoče dobiti
na Občini Kočevje, Oddelek za upravne in
družbene dejavnosti, soba št. 28.
7. Rok in način prijave: vlogo za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov
Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330
Kočevje, v 15 dneh po objavi tega razpisa.
Na ovojnici mora biti napisan naslovnik, naslov prosilca in pripis “Javni razpis – humanitarni programi 2003”. Vloge, ki bodo oddane po roku za prijavo, ne bodo obravnavane.
8. Obravnava vlog: pravočasno prispele
in popolne prijave bodo vrednotene na
osnovi meril za vrednotenje programov humanitarnih organizacij, ki se sofinancirajo iz
proračuna Občine Kočevje.
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Izvajalci humanitarnih programov bodo
o izidu razpisa obveščeni v roku 8 dni po
sprejeti odločitvi.
Z izvajalci bo župan Občine Kočevje
sklenil pogodbe o sofinanciranju.
9. Informiranje kandidatov: informacije
in navodila za sodelovanje pri razpisu kandidati dobijo na Občini Kočevje, Oddelek
za upravne in družbene dejavnosti, soba št.
28, ali na tel. 01/893-82-40.
Občina Kočevje
Št. 01700-0014/2003-11
Ob-103669
Občina Prevalje objavlja na podlagi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto
2003 (Uradni list RS, št. 36/03, 73/03),
6. člena Pravilnika o postopku za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 66/01) in Pravilnika o postopku
za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Občini
Prevalje (Uradni list RS, št. 100/03),
javni razpis
za sofinanciranje programov s
področja socialnega varstva v Občini
Prevalje za leto 2003
I. Naročnik javnega razpisa: Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, objavlja javni
razpis za izbor projektov in programov s
področja zdravstva in socialnega varstva.
II. Predmet javnega razpisa so:
– programi humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na
področju socialnega varstva,
– programi nevladnih in neprofitnih organizacij s področja socialnega varstva, ki
so naravnani v smeri ohranjanja in vzpodbujanja socialnih stikov vseh tistih posameznikov, ki so prikrajšani pri vključevanju v vsakdanje življenje,
– programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije, ki so namenjeni različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih
zdravstvenih storitev,
– programi invalidskih društev in drugi
programi za rehabilitacijo in povečanje socialne vključenosti invalidov (povečanje neodvisnega življenja invalidov),
– programi preprečevanja oziroma zmanjševanja socialne izključenosti starejših,
– programe medgeneracijskih skupin za
samopomoč,
– programe ustvarjalnega preživljanja
prostega časa otrok in mladostnikov,
– programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo ter programi zagovorništva za
osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju,
– programi, namenjeni informiranju občanov o razširjenosti problema zasvojenosti
v občini, prepoznavanju odvisnosti, možnostih zdravljenja ipd.,
– reševanje socialnih stisk v zvezi s problemom zasvojenosti z različnimi vrstami
drog,
– programe s socialno tematiko, namenjene otrokom in mladini za njihovo vključevanje v življenje in dogajanje v občini,
– programi društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva,
– počitniški programi za zdravstveno rehabilitacijo otrok z zdravstvenimi indikacijami, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin.

III. Na razpis se lahko prijavijo:
– neprofitne organizacije in društva s področja zdravstva in socialnega varstva, ki so
registrirana v skladu z Zakonom o društvih
(Uradni list RS, št. 60/95, 49/98 in
89/99),
– javni zavodi, ustanove in druge pravne
ali fizične osebe, registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju zdravstva in socialnega varstva,
ob pogoju, da:
a) imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnost na območju občine oziroma ne glede
na sedež, če je program zastavljen tako, da
aktivno vključuje občane Občine Prevalje,
b) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
c) imajo urejeno evidenco o članstvu,
d) prijavljajo program, ki je predmet razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki
za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov.
IV. Merila za dodelitev sredstev:
– realnost in kvaliteta predloženega programa,
– sodelovanje prostovoljcev in uporabnikov pri izvajanju programov,
– reference ponudnika,
– število članov iz Občine Prevalje,
– aktivnosti na področju občine,
– rednost delovanja (redna srečanja, izdaja informatorja ipd.),
– odvisnost članov od dejavnosti društva.
V. Rok izvedbe: programi, ki se sofinancirajo, se izvedejo v letu 2003. Dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v letu 2003.
VI. Orientacijska vrednost programov:
predvidena orientacijska vrednost vseh programov v letu 2003 je 560.000 SIT.
VII. Rok in način prijave: ponudniki morajo ponudbo oddati po pošti priporočeno z
datumom oddaje 20. oktobra 2003 ali na
sedežu Občine Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, najkasneje do 12. ure tega dne.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije,
katerim se priložijo zahtevane priloge.
Nepravočasno oddanih ponudb komisija ne bo upoštevala.
Vloge pošljejo prosilci do navedenega
roka v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina
Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.
Ovojnice morajo biti opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne
odpiraj – javni razpis – zdravstvo in sociala«.
Odpiranje ponudb bo opravila strokovna
komisija na sedežu naročnika. Odpiranje
ponudb ni javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s
pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija ponudnike pozvala, da v roku 8. dni dopolnijo
ponudbo. V primeru, da je ponudniki v roku
ne dopolnijo, bo ponudba izločena kot nepopolna.
Ustrezne sklepe bodo prijavitelji prejeli v
roku 45 dni od poteka roka za prijavo.
VIII. Informacije o razpisni dokumentaciji
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo na sedežu Občine Prevalje, Trg
2/a, 2391 Prevalje, od dneva objave javne-
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ga razpisa do konca razpisnega roka vsak
delavnik od 8. do 12. ure.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na Občini Prevalje,
Oddelku za družbene dejavnosti in splošno
gospodarske zadeve, kontaktna oseba Marija Orešnik, tel. 02/82-46-121, prav tako
vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
Občina Prevalje
Št. 01700-0013/2003-11
Ob-103673
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Prevalje za leto 2003 (Uradni list RS, št.
36/03, 73/03), 6. člena Pravilnika o postopku za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 66/01) in
6. člena Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Prevalje
(Uradni list RS, št. 100/03) objavlja Občina Prevalje
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Prevalje za leto
2003
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, objavlja javni
razpis za sofinanciranje programov društev
s področja kmetijstva.
2. Predmet razpisa: sredstva se v skladu z določili Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Prevalje dodeljujejo za sofinanciranje programov oziroma izvedenih aktivnosti posameznih društev s področja kmetijstva, (ki so neprofitna
in se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo)
za izvedbo strokovnega dela – strokovnih
prireditev (razstave, demonstracije, predavanja, promocije, strokovne ekskurzije).
3. Na razpis se lahko prijavijo:
– registrirana društva s področja kmetijstva, ob pogoju, da
– imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnost na območju občine oziroma ne glede
na sedež, če je program zastavljen tako, da
aktivno vključuje občane Občine Prevalje,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– prijavljajo program, ki je predmet razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki
za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov.
4. Zahtevana dokumentacija:
– vloga (obrazec v razpisni dokumentaciji),
– finančno ovrednoten letni program
dela,
– finančno poročilo o delu društva v preteklem letu, potrjeno s strani nadzornega
odbora,
– potrdilo o registraciji društva,
– računi o izvedenem delu in nalogah
(najem stojnice na predstavitvah, izdelavo
reklamnih biltenov, strokovne ekskurzije,..),
– izjava.
5. Merila za dodelitev sredstev:
– realnost in kvaliteta predloženega programa,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

– reference ponudnika,
– število članov iz Občine Prevalje,
– aktivnosti na področju občine,
– rednost delovanja (redna srečanja, izdaja informatorja ipd.).
6. Višina pomoči: sofinancira se do 50%
upravičenih stroškov finančno ovrednotenega programa.
7. Višina razpoložljivih sredstev: višina
razpoložljivih proračunskih sredstev za sofinanciranje programov društev je 550.000
SIT.
8. Rok in način prijave: ponudniki morajo ponudbo oddati po pošti priporočeno z
datumom oddaje 20. oktober 2003 ali na
sedežu Občine Prevalje, Trg 2/a, Prevalje,
najkasneje do 12. ure tega dne.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije,
katerim se priložijo zahtevane priloge.
Vloge pošiljajo prosilci do navedenega
roka v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina
Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.
Ovojnice morajo biti opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: “Ne
odpiraj –javni razpis – kmetijstvo”.
Vloge bo odpirala strokovna komisija na
sedežu naročnika. Odpiranje prijav ni javno. Ustrezne sklepe bodo prijavitelji prejeli
v 45. dneh od poteka roka za prijavo.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s
pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija ponudnike pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo
ponudbo. V primeru, da je ponudniki v roku
ne dopolnijo, bo ponudba izločena kot nepopolna.
9. Informacije o razpisni dokumentaciji:
razpisna dokumentacija je vlagateljem na
voljo od dneva objave javnega razpisa do
konca razpisnega roka, vsak delovni dan
med 8. in 12. uro, na sedežu Občine Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na Občini Prevalje,
Oddelku za družbene dejavnosti in splošno
gospodarske zadeve, kontaktna oseba Marija Orešnik, tel. 02/82-46-121, prav tako
vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
Občina Prevalje
Št. 300-05-13/2003
Ob-103903
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št.
98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03), določil Odloka o proračunu Občine Krško za
leto 2003 (Uradni list RS, št. 28/03) in
Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev
iz občinskega proračuna za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Občini Krško (Uradni list RS, št. 100/03), objavlja
Občina Krško, CKŽ 14, Krško
javni razpis
za dodelitev sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Krško za
leto 2003
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje
nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško, v

skupni višini 13,000.000 SIT za naslednje
namene:
1. naložbe v nakup opreme, dodatno komunalno opremljanje zemljišč in nakup nematerialnih investicij, v predvideni višini
8,000.000 SIT,
2. promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah, v predvideni višini
2,000.000 SIT,
3. sofinanciranje posebnega usposabljanja ter izobraževanja podjetnikov in njihovih
zaposlenih, v predvideni višini 2,000.000
SIT,
4. spodbujanje delovanja strokovnih
društev in združenj na področju podjetništva, v predvideni višini 1,000.000 SIT.
III. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu
Upravičenci do sredstev iz tega pravilnika so:
1. Majhna podjetja, ki morajo izpolnjevati pogoje za majhna podjetja, kar pomeni,
da imajo:
– manj kot 50 zaposlenih,
– letni promet manjši od 7 mio EUR ali
bilančno vsoto manjšo od 5 mio EUR,
– in so neodvisna podjetja.
Neodvisno podjetje je gospodarska družba, v kateri posamezna gospodarska družba ali povezana družba, ki ne ustreza pogojem za majhna podjetja, razpolaga z lastniškimi deleži ali glasovalnimi pravicami,
manjšimi od 25%. Meja se lahko prekorači,
če je podjetje v lasti delniških družb ali institucionalnih investitorjev in pri tem ne izvaja
aktivne lastniške politike. Pri podjetnikih posameznikih se vsi pogoji za majhna podjetja
smiselno upoštevajo.
2. Samostojni podjetniki posamezniki
(pri podjetnikih posameznikih se vsi pogoji
za majhna podjetja smiselno upoštevajo).
3. Interesna združenja, povezana s podjetništvom (strokovna društva, združenja).
Navedeni upravičenci morajo imeti sedež dejavnosti na območju Občine Krško.
Do sredstev je upravičena tudi gospodarska družba, ki ima sedež dejavnosti izven
Občine Krško, kolikor ima poslovno enoto v
Krškem, v kateri zaposluje najmanj 2/3
oseb za nedoločen čas iz Občine Krško
(stalno bivališče) in investira na območju
Občine Krško.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina sredstev namenjenih za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva
je 13,000.000 SIT, in sicer na proračunski
postavki 5220 Sofinanciranje razvoja malega gospodarstva v višini 3,000.000 SIT in
na proračunski postavki 5231 Sofinanciranje programov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v višini 10,000.000 SIT.
Sredstva se delijo na podlagi meril, ki so
sestavni del tega razpisa.
Kolikor bo za posamezne ukrepe prispelo premalo vlog, bodo prosta sredstva prenesena na ukrepe, kjer bo prispelo večje
število vlog od razpoložljivih sredstev. Kolikor bo glede na število vlog in odobreno
višino upravičenih stroškov predvidenih
sredstev za javni razpis premalo, se bodo
vsem upravičencev subvencije sorazmeno
znižale.
V. Rok za izvedbo
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2003 v skladu s predpisi, ki dolo-
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čajo izvrševanje proračuna. Rok za črpanje
odobrenih sredstev je 31. 12. 2003.
VI. Pogoji in merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev za posamezne
ukrepe:
a) Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju
Občine Krško.
b) Do finančnih intervencij ne morejo
biti upravičena podjetja v težavah (podjetje
je v težavah, če tekoča izguba in izguba iz
prejšnjih let dosega polovico osnovnega
kapitala, ki je izkazan v bilanci predhodnega leta ali je podjetje v postopku prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije) ali dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje ter sektorji kmetijstva, ribištva, premogovništva in pomorskega transporta.
c) Za subvencije lahko navedeni upravičenci zaprosijo samo, če imajo poravnane
vse zapadle obveznosti in so redni plačniki
svojih obveznosti do Občine Krško (najem
poslovnih prostorov, plačilo nadomestila za
stavbno zemljišče itd.) in DURS-a (davki in
prispevki). Podjetniki in zasebniki, ki v letu
2003 zamujajo ali so zamujali s plačilom
svojih obveznosti do Občine Krško ali DURS
tri mesece ali več se smatrajo kot neredni
plačniki in niso upravičeni do subvencij za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva
iz tega javnega razpisa. Kolikor je vloga v
postopku za reševanje, morajo biti navedene obveznosti redno poravnane tudi v času
reševanja vloge. Če tekoče obveznosti niso
poravnane, se vlagatelju subvencija ne dodeli.
d) Sredstva za pospeševanja razvoja malega gospodarstva se na podlagi tega razpisa dodeljujejo glede na vrsto intervencij kot
nepovratna sredstva. Dodelijo se lahko le,
če imajo stimulativni učinek in niso namenjena samo zniževanju stroškov.
e) Zgornje višine pomoči veljajo ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva
občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena. Upravičenci lahko pridobijo sredstva
le pod pogojem, da podajo izjavo o kumulaciji pomoči, da za posamezen namen niso
prejeli sredstev iz drugih javnih virov oziroma koliko so iz teh virov za določen namen
že prejeli.
f) Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva v enkratnem
znesku skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencem do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali
v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za isti namen prejel
sredstva iz državnih ali mednarodnih virov
oziroma je prekoračil dovoljeno vsoto izplačil nepovratnih sredstev,
– da je upravičenec za katerikoli namen
pridobitve sredstev navajal neresnične podatke v vlogi,
– da je upravičenec odtujil (prodal) investicijsko opremo, sofinancirano iz proračunskih sredstev, pred iztekom 2 let in je ni
nadomestil s sodobnejšo opremo za enako
dejavnost,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
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Upravičenec, ki ustreza kateremkoli kriteriju iz prejšnjega odstavka, izgubi pravico
do pridobitve sredstev po pravilniku za naslednjih pet let.
Ukrepi za dodeljevanje sredstev:
1. Naložbe v nakup opreme, dodatno komunalno opremljanje zemljišč in nakup nematerialnih investicij
Namen ukrepa:
– investiranje v nakup nove proizvajalne
in storitvene opreme, dodatno komunalno
opremljanje obstoječih zemljišč za proizvodno in storitveno dejavnost in nakup nematerialnih pravic (patenti, licence), zaradi
ustanovitve novega podjetja, širitve obstoječe dejavnosti ali zaradi uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega programa
(bolj produktivne, racionalnejše, energetsko
varčne in ekološko varnejše tehnologije; izboljševanje kakovosti proizvodov in storitev).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so majhna podjetja in samostojni podjetniki posamezniki,
– prosilci oddajo vloge v razpisnem roku
s priloženo zahtevano dokumentacijo,
– posamezen vlagatelj lahko za investicije iz prve točke prijavi maksimalno vrednost investicij v višini, ki je v proračunu za
tekoče leto sprejeta za ta ukrep,
– upoštevajo se le računi in pogodbe z
datumi od 1. 1. 2003 do zadnjega datuma,
ki je določen za oddajo vlog,
– sredstva se namenjajo samo za nakup
nove proizvajalne in storitvene opreme (le
stalna sredstva, ne drobni inventar), katerih
posamezna nabavna vrednost presega
200.000 SIT,
– vrednost posameznega osnovnega
sredstva na računu ali pogodbi mora znašati najmanj 50.000 SIT,
– subvencije se ne dodeljujejo za: nakup telefonov, pohištva, faksov, kopirnih
strojev, računskih strojev, igralnih avtomatov, transportnih sredstev,
– za dodatno opremljanje notranje komunalne infrastrukture na obstoječih zemljiščih za proizvodno in storitveno dejavnost
mora vrednost skupne tovrstne investicijske
opreme (samo stalna sredstva) presegati
500.000 SIT (ne upošteva se osnovna javna komunalna infrastruktura),
– investicija, ki je predmet subvencije,
se mora ohraniti v Občini Krško vsaj 2 leti
po končani investiciji oziroma se lahko nadomesti z novo sodobnejšo opremo za enako dejavnost.
Višina pomoči:
– v višini do 15% upravičenih stroškov
izkazanih investicij,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu, ne
sme presegati 30% skupne mase razpisanih sredstev iz te točke.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa proizvajalne in storitvene opreme, katere posamezna nabavna vrednost presega 200.000 SIT,
Subvencionira se nakup naslednje proizvajalne in storitvene opreme (nova računalniška strojna oprema; nova računalniška
programska oprema; novi stroji in naprave
za proizvodno in storitveno dejavnost: gradbeni stroji, dvigala, pralni stroji za čistilnice,
šivalni stroji, posebne žage, tiskarski stroji
itd.)

– stroški dodatnega opremljanja notranje komunalne infrastrukture za proizvodno
in storitveno dejavnost, za katere vrednost
investicijske opreme presega 500.000 SIT,
– stroški nakupa licenc in patentov.
Zahtevana dokumentacija:
a) Dokazilo o registraciji:
– za gospodarske družbe: fotokopija
sklepa o vpisu družbe v sodni register z
vsemi naknadno vpisanimi spremembami in
prilogami, ki ne sme biti starejše od 3 mesecev,
– za samostojne podjetnike: fotokopija
priglasitvenega lista potrjenega od pristojne
izpostave Davčne uprave RS,
– kolikor prosilec opravlja obrtno dejavnost, mora predložiti še fotokopijo obrtnega dovoljenja.
b) Obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi
dejavnosti za poslovni subjekt od AJPES
oziroma od Statističnega urada RS.
c) Za podjetja s sedežem v Občini Krško
izpis vseh zaposlenih oseb izdan s strani
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki na zadnji dan za oddajo vlog ne sme
biti starejše od 14 dni. Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven Občine Krško in ima
podjetje samo poslovno enoto v Občini Krško, mora podjetje priložiti tudi potrdilo oziroma izpis o stalnem bivališču zaposlenih
oseb v tej poslovni enoti in potrjene obrazce M1/M2, iz katerih je razvidno, da so te
osebe zaposlene za nedoločen čas.
d) Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:
– za gospodarske družbe: BON-2, potrjen s strani APP, ki na zadnji dan za oddajo
vlog ne sme biti starejši od 14 dni,
– za samostojne podjetnike: potrdilo od
pristojne davčne izpostave o plačanih davčnih obveznostih in prispevkih, ki na zadnji
dan za oddajo vlog ne sme biti starejše od
14 dni.
e) Finančni izkazi o poslovanju:
– za gospodarske družbe: bilanca uspeha in bilanca stanja za leto 2002,
– za samostojne podjetnike: odločba
DURS za leto 2002, kateri priložijo bilanco
uspeha in bilanco stanja za leto 2002.
f) Podroben opis investicije in finančno
razdelana konstrukcija o izvedenem projektu.
g) Dokazila o izvedbi investicije glede na
namen ukrepa: kopije računov, kopije dokazil o plačanih računih, kupoprodajne pogodbe, pogodbe o nakupu patenta oziroma
blagovne znamke itd. Iz računov in pogodb
mora biti razvidno, za katero vrsto materialne oziroma nematerialne investicije se uveljavlja subvencija (natančna specifikacija materialov, opreme, serijska številka opreme
itd.).
h) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe.
2. Promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah
Namen ukrepa:
– sodelovanje malih podjetij in samostojnih podjetnikov na sejmih ter razstavah v
Sloveniji in v tujini, ki na ta način promovirajo razvoj svojih proizvodov in storitev,
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so majhna podjetja ter samostojni podjetniki, ki so se udeležili sejmov ali razstav doma in v tujini v letu 2003,
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– sofinancira se le prva udeležba na določenem sejmu ali razstavi,
– prosilec odda vlogo v razpisanem roku s predložitvijo zahtevane dokumentacije,
– upoštevajo se le računi in pogodbe z
datumi od 1. 1. 2003 do zadnjega datuma,
ki je določen za oddajo vlog.
Višina pomoči:
– v višini do 50% upravičenih stroškov
promocijskih aktivnosti,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu, ne
sme presegati 20% skupne mase razpisanih sredstev iz te točke.
Upravičeni stroški:
– stroški, ki bodo predmet subvencije,
morajo biti direktno povezani s promocijskimi aktivnostmi (najem, projektiranje, postavitev, delovanje in demontaža razstavnega
prostora pri prvi udeležbi na določenem sejmu ali razstavi),
– kot nastali stroški se ne bodo upoštevali potni stroški in dnevnice.
Zahtevana dokumentacija:
a) Dokazilo o registraciji:
– za gospodarske družbe: fotokopija
sklepa o vpisu družbe v sodni register z
vsemi naknadno vpisanimi spremembami in
prilogami, ki ne sme biti starejše od 3 mesecev,
– za samostojne podjetnike: fotokopija
priglasitvenega lista potrjenega od pristojne
izpostave Davčne uprave RS,
– kolikor prosilec opravlja obrtno dejavnost, mora predložiti še fotokopijo obrtnega dovoljenja.
b) Obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi
dejavnosti za poslovni subjekt od AJPES
oziroma od Statističnega urada RS.
c) Za podjetja s sedežem v Občini Krško izpis vseh zaposlenih oseb, izdan s
strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, ki na zadnji dan za oddajo vlog
ne sme biti starejše od 14 dni. Kolikor je
sedež dejavnosti podjetja izven Občine Krško in ima podjetje samo poslovno enoto v
Občini Krško, mora podjetje priložiti tudi
potrdilo oziroma izpis o stalnem bivališču
zaposlenih oseb v tej poslovni enoti in potrjene obrazce M1/M2, iz katerih je razvidno, da so te osebe zaposlene za nedoločen čas.
d) Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:
– za gospodarske družbe: BON-2, potrjen s strani APP, ki na zadnji dan za oddajo
vlog ne sme biti starejši od 14 dni,
– za samostojne podjetnike: potrdilo od
pristojne davčne izpostave o plačanih davčnih obveznostih in prispevkih, ki na zadnji
dan za oddajo vlog ne sme biti starejše od
14 dni.
e) Finančni izkazi o poslovanju:
– za gospodarske družbe: bilanca uspeha in bilanca stanja za leto 2002,
– za samostojne podjetnike: odločba
DURS za leto 2002, kateri priložijo bilanco
uspeha in bilanco stanja za leto 2002.
f) Kratek opis posameznega sejma ali
razstave s poročilom o izvedenem nastopu
in promociji ter finančno razdelana konstrukcija nastalih stroškov.
g) Kopije računov in dokazil o plačilu
računov za posamezne nastope na sejmih
in razstavah v letu 2003.
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h) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe.
3. Sofinanciranje posebnega usposabljanja ter izobraževanja podjetnikov in njihovih zaposlenih
Namen ukrepa:
– posebno usposabljanje je namenjeno
pridobitvi teoretičnega in praktičnega znanja uporabljivega na sedanjem oziroma bodočem delovnem mestu zaposlenega v podjetju, ki je koristnik pomoči,
– spodbujanje dodatnega izobraževanja
podjetnikov in pri njih zaposlenih, seznanjanje s sodobno tehnologijo.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– do sredstev so upravičena majhna podjetja in samostojni podjetniki posamezniki,
– upravičenci do tovrstnega sofinanciranja morajo imeti izdelan program usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v podjetju, ki je usklajen s strategijo podjetja in
vsebuje:
a) predvidene vrste programov izobraževanja in usposabljanja za zaposlene,
b) predvideno število udeležencev usposabljanja in izobraževanja,
c) podatke o neposrednih izvajalcih programov usposabljanja in izobraževanja;
– upoštevajo se le posebna usposabljanja in dodatna izobraževanja (seminarji,
posveti, tečaji uporabe nove tehnologije,
strojev, orodij, demonstracijske predstavitve, specialistična izobraževanja, določeni preizkusi znanja (po sekcijah), izločena pa so osnovna izobraževanja, ki so
sestavni del srednjih in poklicnih šol ter
fakultet (pridobitev določene stopnje izobrazbe),
– prosilci oddajo vloge v razpisnem roku
s priloženo zahtevano dokumentacijo,
– en prosilec lahko prijavi večje število
izobraževanj in usposabljanj, ki so se odvijala v letu 2003,
– upoštevajo se le računi in pogodbe z
datumi od 1. 1. 2003 do zadnjega datuma,
ki je določen za oddajo vlog.
Višina pomoči:
– do 45% upravičenih stroškov posebnih
usposabljanj in dodatnih izobraževanj,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu, ne
sme presegati 20% skupne mase razpisanih sredstev iz te točke.
Upravičeni stroški:
– storitev izobraževanja pooblaščene institucije (ne upoštevajo se potni stroški,
dnevnice in stroški prenočišč inštruktorja)
ter stroški izobraževanja (predavanje – kotizacija ipd.).
Zahtevana dokumentacija:
a) Dokazilo o registraciji:
– za gospodarske družbe: fotokopija
sklepa o vpisu družbe v sodni register z
vsemi naknadno vpisanimi spremembami in
prilogami, ki ne sme biti starejše od 3 mesecev,
– za samostojne podjetnike: fotokopija
priglasitvenega lista potrjenega od pristojne
izpostave Davčne uprave RS,
– kolikor prosilec opravlja obrtno dejavnost mora predložiti še fotokopijo obrtnega
dovoljenja.
b) Obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi
dejavnosti za poslovni subjekt od AJPES
oziroma od Statističnega urada RS.

c) Za podjetja s sedežem v Občini Krško
izpis vseh zaposlenih oseb izdan s strani
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki na zadnji dan za oddajo vlog ne sme
biti starejše od 14 dni. Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven Občine Krško in ima
podjetje samo poslovno enoto v Občini Krško, mora podjetje priložiti tudi potrdilo oziroma izpis o stalnem bivališču zaposlenih
oseb v tej poslovni enoti in potrjene obrazce M1/M2, iz katerih je razvidno, da so te
osebe zaposlene za nedoločen čas.
d) Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:
– za gospodarske družbe: BON-2, potrjen s strani APP, ki na zadnji dan za oddajo
vlog ne sme biti starejši od 14 dni,
– za samostojne podjetnike: potrdilo od
pristojne davčne izpostave o plačanih davčnih obveznostih in prispevkih, ki na zadnji
dan za oddajo vlog ne sme biti starejše od
14 dni.
e) Finančni izkazi o poslovanju:
– za gospodarske družbe: bilanca uspeha in bilanca stanja za leto 2002,
– za samostojne podjetnike: odločba
DURS za leto 2002, kateri priložijo bilanco
uspeha in bilanco stanja za leto 2002.
f) Izdelan letni program izobraževanja in
usposabljanj podjetja za leto 2003.
g) Pisno poročilo o izvedenih usposabljanjih in izobraževanjih (vrsta izobraževanja
oziroma usposabljanja, izvajalec izobraževanja oziroma usposabljanja, število udeležencev, poimenski seznam, skupna vrednost izobraževanja oziroma usposabljanja
in specifikacijo posameznih stroškov), ki so
se izvajala v letu 2003 ter finančno razdelano konstrukcija o izvedenem izobraževanju
ali usposabljanju.
h) Kopije računov in dokazil o plačilu
računov, potrdila o opravljenem izobraževanju oziroma vabilo in program posameznega izobraževanja oziroma usposabljanja (kolikor za izvedeno izobraževanje ne izdajajo
potrdil.
i) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe.
4. Spodbujanje delovanja strokovnih
društev in združenj
Namen ukrepa:
– spodbujanje delovanja strokovnih
društev in združenj na področju podjetništva, ki so neprofitna in se ukvarjajo z nepridobitno dejavnostjo ter organizirajo najrazličnejše aktivnosti za podjetnike in se ukvarjajo s promocijo podjetniške kulture na območju Občine Krško.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– društvo oziroma združenje mora biti
registrirano in opravljati dejavnost na območju Občine Krško,
– društvo ali združenje se ne sme ukvarjati s pridobitno dejavnostjo,
– vloge za dodelitev sredstev vlagajo
prosilci v razpisnem roku s predložitvijo zahtevane dokumentacije,
– sofinancirajo se programske aktivnosti društva, ki so se izvajale v letu 2003,
– upoštevajo se le računi z datumi od
1. 1. 2003 do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog.
Višina pomoči:
– do 30% upravičenih stroškov za posamezen namen,
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– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu, ne
sme presegati 25% skupne mase razpisanih sredstev iz te točke.
Upravičeni stroški:
– stroški stojnice na sejemskih prireditvah in razstavah (najem in postavitev stojnice, priključki, najem vitrin), obvezni vpis v
katalog nastopajočih, izdelava promocijskega gradiva,
– stroški seminarjev, posvetov in organiziranih skupnih izobraževanj ter usposabljanj v okviru združenja ali društva za širši
krog oseb (stroški najema prostora, predavatelji, gradivo).
Zahtevana dokumentacija:
a) fotokopija odločbe o vpisu v register
društev,
b) kratka predstavitev vlagatelja in poročilo o njegovih izvedenih aktivnosti v preteklih letih,
c) plan dela društva oziroma združenja
za leto 2003 in obrazložitev ter finančno
ovrednotenje programa dela po posameznih postavkah za aktivnosti, ki so že izvajale
v letu 2003,
d) kopije računov in dokazil o plačilu računov o izvedenih programskih aktivnostih,
e) podpisana vsaka stran vzorca pogodbe.
VII. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca, ki vsebuje osnovne podatke o vlagatelju in zahtevane izjave. K vlogi mora biti priložena zahtevana dokumentacija, ki je navedena pri vsakem posameznem ukrepu. Vsebina vloge mora biti
urejena po zaporedju, ki je določena pri
zahtevani dokumentaciji.
VIII. Obravnava vlog
1. Vloge bo obravnavala in pripravila predloge za dodelitev sredstev petčlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
2. Vse pravočasno prispele popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini
Krško in meril, ki so sestavni del javnega
razpisa.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno
pozvala, da jih dopolnijo v roku petih dni od
prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo
predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo,
neutemeljene pa zavrnejo.
5. Na podlagi predloga komisije župan s
sklepom odloči o višini dodeljenih sredstev.
6. Upravičencu bodo sredstva nakazana
v roku 30 dni po podpisu pogodbe obeh
pogodbenih strank in predložitvi pisnega zahtevka. Sredstva bodo upravičenci koristili
v skladu s sklenjenimi pogodbami.
IX. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s predpisano dokumentacijo po
tem razpisu morajo prispeti najkasneje do
ponedeljka, 10. 11. 2003 na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Vloge se oddajo za vsak posamezen ukrep posebej.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljate-
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lja in označene za vsak ukrep posebej z
oznako:
1. ”Ne odpiraj – javni razpis – materialne in nematerialne investicije.”,
2. ”Ne odpiraj – javni razpis – promocija
na sejmih in razstavah.”,
3. ”Ne odpiraj – javni razpis – posebno
usposabljanje in izobraževanje.”,
4. ”Ne odpiraj – javni razpis – strokovna
društva in združenja.”.
Odpiranja vlog bo strokovna komisija
opravila v sredo, 12. 11. 2003 in četrtek,
13. 11. 2003 na Občini Krško. Odpiranje
vlog ne bo javno.
X. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o
dodelitvi sredstev župan Občine Krško v roku 30 dni po izteku razpisnega roka s sklepom. Istočasno bodo upravičenci pozvani
tudi k podpisu pogodb. Če upravičenci v
roku osmih dni od prejema sklepa ne vrnejo podpisane pogodbe se šteje, da so odstopili od zahtevka za pridobitev nepovratnih sredstev.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo v roku 8 dni od
dneva vročitve sklepa vlagatelju na župana
Občine Krško. Prepozno vložene pritožbe
se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno
po pošti na Občino Krško. O pritožbi odloči
župan, njegova odločitev je dokončna.
XI. Informacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Občine Krško www.krsko.si
ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času
uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel.
07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, v času uradnih ur.
Občina Krško
Št. 65/2003
Ob-103904
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Pivka za leto 2003 (Uradni list RS, št.
31/00 z dne 28. 3. 2003) in sklepa Odbora za gospodarstvo, turizem in obrt z dne
22. 9. 2003 razpisujem
natečaj
za dodelitev sredstev finančne pomoči
I. Predmet natečaja je dodelitev proračunskih sredstev Občine Pivka za naslednja dva namena:
1. Subvencioniranje realne obrestne mere ter stroškov najema kredita
Upravičenci
Na natečaj se lahko prijavijo:
– samostojni podjetniki posamezniki in
mala podjetja, ki so registrirani po Zakonu o
gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93,
29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98,
84/98, 6/99, 54/99, 36/00, 45/01,
59/01 in 50/02) in:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah,
– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij,

– imajo sedež na območju Občine Pivka.
Pogoji
Sredstva se bodo dodeljevala prosilcem,
ki poleg pogojev iz 1. točke natečaja izpolnjujejo še naslednje kriterije:
– imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev,
– minimalni znesek posojila znaša
1,000.000 SIT ter maksimalni znesek vseh
subvencioniranih
kreditov
znaša
10,000.000 SIT,
– investicija, ki je predmet subvencije,
se mora ohraniti v Občini Pivka vsaj 5 let po
njenem zaključku,
– posojila odobrena v tekočem letu.
Namen
Sredstva se bodo dodeljevala za naslednje namene:
– povečanje proizvodnje ali storitev za
domače in tuje trge (nakup, gradnja ali
adaptacija poslovnih prostorov ter objektov,
nakup, urejanje in opremljanje zemljišč ter
pridobivanje projektne dokumentacije za
gradnjo poslovnih prostorov, nakup opreme),
– novo zaposlovanje za nedoločen čas,
– uvajanje oziroma posodobitev obstoječe proizvodnje ali storitev z namenom prilagoditve tehnologije potrebam varstva okolja.
Dokumentacija
Pisna vloga mora vsebovati obrazložitev
in potrebna dokazila:
– kreditno pogodbo, sklenjeno za namensko posojilo s poslovno banko,
– dokazila o stroških najema kredita,
– amortizacijski načrt odplačevanja kredita.
Višina sredstev
a) Višina sredstev, namenjenih za subvencioniranje realne obrestne mere ter stroškov najema kredita na razpolago, v letu
2003 znaša 1,500.000 SIT.
b) Višina subvencionirane realne obrestne mere znaša do 5 odstotnih točk.
c) Višina subvencioniranih stroškov kredita znaša do 2,5% višine kredita.
d) Doba subvencioniranja za odobreno
posojilo je do 5 let.
e) Višina pomoči ne sme presegati 55%
upravičenih stroškov investicije.
2. Subvencioniranje izobraževanja v turizmu
Upravičenci
Na natečaj se lahko prijavijo:
– fizične osebe, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo,
– fizične osebe, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo kot dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ter katerih kmetija je vpisana v
register kmetijskih gospodarstev pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in se nahaja na območju Občine Pivka,
– imajo stalno bivališče na območju Občine Pivka.
Nameni
Sredstva se bodo dodeljevala za naslednje namene:
– subvencioniranje izvenšolskega izobraževanja s področja turizma,
– pridobitev licenc oziroma certifikatov
usposobljenosti za delo v turizmu,
– subvencioniranje stroškov strokovnih tečajev za izpopolnjevanje znaj in spretnosti.
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Dokumentacija
Pisna vloga mora vsebovati obrazložitev
in potrebna dokazila:
– dokazila stroškov izobraževanja,
– dokazilo, da izobraževanje poteka v
šolskih letih 2002/2003 ali 2003/2004.
Višina sredstev:
a) Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje izobraževanja v turizmu v letu
2003 znaša 1,000.000 SIT.
b) Višina subvencije za posamezno izobraževanje znaša do 75% upravičenih stroškov.
II. Vloge, rok za prijavo in obdelava vlog
Naslov, na katerega se pošiljajo vloge:
Vloge prosilcev morajo biti poslane po
pošti na naslov: Občina Pivka, Kolodvorska
5, 6257 Pivka, do 11. 11. 2003.
Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti
z oznako »Ne odpiraj – prijava na natečaj –
subvencioniranje obresti« oziroma »Ne odpiraj – prijava na natečaj – subvencioniranje izobraževanja« ter imenom in priimkom
prosilca.
Vloge, ki ne bodo v skladu z razpisom
oziroma bodo nepopolne, ne bodo obravnavane. Zato pozivamo, da pred oddajo vloge popolnost dokumentacije preverite pri
pristojni službi občinske uprave.
Obdelava vlog:
a) Ustrezne in popolne vloge bo obravnavala komisija strokovnih služb Občinske
uprave občine Pivka in Odbora za gospodarstvo, turizem in obrt.
b) Na osnovi predloga komisije bo župan v osmih dneh izdal sklep o dodelitvi
sredstev.
c) Občinska uprava ima od posameznega prosilca pravico zahtevati dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, kolikor je
to potrebno za ugotavljanje upravičenosti in
izpolnjevanja pogojev za pridobitev proračunskih sredstev.
d) Namensko porabo sredstev nadzoruje Občinska uprava občine Pivka. V primeru nenamenske porabe sredstev je prejemnik dolžan vrniti sredstva skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od
dneva odobritve do dneva vračila sredstev.
Občina Pivka
Št. 320-01-5/2003-2
Ob-103906
Občina Destrnik objavlja na podlagi
6. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 1/99) in 6. člena
Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in pospeševanje kmetijstva ter razvoj podeželja v Občini Destrnik
(Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 5/03)
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za intervencije ohranjanja razvoja
kmetijstva v Občini Destrnik za leto
2003
I. Predmet javnega razpisa
Občina Destrnik razpisuje proračunska
sredstva za ohranjanje in pospeševanje
kmetijstva ter razvoj podeželja za leto 2003
v skupni višini 4,420.000 SIT.
II. Upravičenci za dodelitev sredstev
Upravičenci do sredstev so fizične osebe – kmetje in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Občini Destrnik, ki se ukvarjajo s pridelavo in predela-
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vo hrane, dopolnilno dejavnostjo na kmetiji
ter s promocijo in izobraževanjem na področju razvoja kmetijstva in podeželja.
III. Višina razpoložljivih sredstev za posamezne namene, višina pomoči in pogoji
za pridobitev pomoči
1. Živinoreja
1.1. Izboljšanje genetskega potenciala v
živinoreji – umetno osemenjevanje
Namen ukrepa
Namen ukrepa je skozi program umetnega osemenjevanja s strani pooblaščene
veterinarske organizacije izboljšati prirejo
mleka in mesa na kmetijah z uporabo semena kvalitetnih plemenjakov.
Razpisnih sredstev za ta namen je
700.000 SIT.
Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov umetnega osemenjevanja govejih plemenic, plemenskih svinj in kobil,
– do 50% upravičenih stroškov za nabavo semena kvalitetnih plemenjakov za kmete, ki imajo koncesijo.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije, ki opravlja storitev osemenjevanja živine v kmečki reji,
– za sofinanciranje nakupa semena: kopija odločbe o koncesiji in predložen račun
o nakupu semena,
– zahtevek vlaga prosilec na podlagi ustrezne dokumentacije za čas od 1. 11. 2002
do 31. 10. 2003.
Rok za oddajo vlog je 15. 11. 2003.
1.2. Preventivni ukrepi veterinarske službe na živinorejskih usmerjenih kmetijah
Namen ukrepa
Namen ukrepa je s izvedbo preventivnih
ukrepov pri živalih izboljšati njihovo zdravje,
dolgoživost in kondicijo s ciljem proizvodnje
kakovostnega mleka in mesa na kmetijah.
Razpisnih sredstev za ta namen je
500.000 SIT.
Sofinancirajo se naslednji ukrepi:
– preventivno zatiranje parazitov pri svinjah.
Višina pomoči
Subvencija znaša do 50% upravičenih
stroškov za izvedbo navedenih preventivnih
ukrepov.
Pogoji za pridobitev pomoči
– zahtevek vlaga prosilec na podlagi ustrezne dokumentacije za čas od 1. 11. 2002
do 31. 10. 2003.
Rok za oddajo vlog je 15. 11. 2003.
2. Rastlinska pridelava
2.1. Sofinanciranje testiranja škropilnic in
pršilnikov ter sofinanciranje analiz zemlje
Namen ukrepa
Namen testiranja škropilnic in pršilnikov
je optimalna raba zaščitnih sredstev in s
tem zmanjševanje onesnaženosti tal in okolja.
Analiza zemlje se sofinancira s ciljem izdelave gnojilnih načrtov in s tem pravilnejša
dodajanja manjkajočih hranil posameznim
kmetijskim kulturam.
Razpisnih sredstev za testiranje škropilnic je 70.000 SIT
Razpisnih sredstev za analize zemlje je
150.000 SIT.
Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov za testiranje škropilnic in pršilnikov,

– do 50% upravičenih stroškov za analizo zemlje.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije za testiranja škropilnic, pršilnikov,
– račun pooblaščene organizacije za
analizo zemlje,
– zahtevek vlaga prosilec na podlagi ustrezne dokumentacije za čas od 1. 1. 2003
do 31. 10. 2003.
Rok za oddajo ponudb je 15. 11. 2003.
3. Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Namen ukrepa
Namen ukrepa je pospeševanje razvoja
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki omogočajo kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile – družinskih članov v skladu s poglavjem VI. Dopolnilne dejavnosti zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 54/00), Uredbo o vrsti, obsegu
in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 46/01)
in Pravilnika o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni
list RS, št. 72/01).
Razpoložljivih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 1,000.000 SIT.
Višina pomoči:
– sofinancira se do 40% upravičenih
stroškov za investicije za posamezne vrste
dopolnilnih dejavnosti, začete v tekočem letu, in sicer za: nakup strojev, naprav in opreme ter za gradbena in obrtniška dela.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vloga, ki mora vsebovati: osnovne podatke o prosilcu, plan izvedbe oziroma dokončanja investicije in finančno konstrukcijo,
– potrdilo o statusu kmeta prosilca,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če
gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko
informacijo (če gre za adaptacijo objekta),
– račune za nakup strojev ali opreme
oziroma račune o izvedenih delih (izjava),
– mnenje kmetijsko svetovalne službe o
opravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.
Prednost pri sofinanciranju imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost oziroma glavni vir dohodka.
Rok za oddajo ponudb je 5. 11. 2003.
Priloge k vlogi dostaviti v dveh izvodih.
4. Ureditev kmetijskih zemljišč
4.1. Manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo posega v prostor – male agromelioracije
Namen ukrepa
Sredstva so namenjena upravičencem za
izvedbo manjših zemeljskih del, ki ne pomenijo posega v prostor, kot so: ureditev
pašnikov do končne postavitve električne
ograje, krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena, drenažiranje kmetijskih zemljišč, priprava zemljišča za nove nasade sadovnjakov in vinogradov, izgradnja
manjših vodnih zajetij za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč do bruto tlorisne površine 150 m2 ter druga manjša zemeljska
dela z namenom izboljšati rodovitnost tal
oziroma pogojev za obdelavo kmetijskih
zemljišč.
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Razpoložljivih sredstev za ta namen je
1,500.000 SIT.
Višina pomoči:
– sofinancira se do 50% upravičenih
stroškov za: krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena, drenažiranje
kmetijskih zemljišč in priprave zemljišča za
nove nasade sadovnjakov in vinogradov do
višine 600.000 SIT/ha.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– minimalna površina ureditve kmetijskega zemljišča je 0,30 ha.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– program del, ki ga potrdi pristojna
kmetijska svetovalna služba,
– račun o opravljenih strojnih delih in nakupu opreme,
– lokacijsko informacijo za tista zemeljska dela, ki so navedena v Odloku o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v
prostor, za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Destrnik,
– zemljiškoknjižni izpisek iz katerega je
razvidno, da je upravičenec lastnik ali solastnik kmetije in ima v uporabi najmanj 2 ha
primerljivih kmetijskih površin,
– zakupno pogodbo, sklenjeno za obdobje najmanj 5 let, v primeru zakupa zemljišč, na katerih je bil izveden ta ukrep,
– izpis iz registra proizvajalcev vina in
sadja.
Rok za oddajo ponudb je 30. 10. 2003.
5. Izobraževanje in društvene dejavnosti
5.1. Programi izobraževanja kmetov
Namen ukrepa
Pri programih izobraževanja kmetov se
za kmete-nosilce kmetijske dejavnosti sofinancirajo programi izobraževanja kmetijske
svetovalne službe in programi ostalih verificiranih izvajalcev izobraževanja.
Razpisanih sredstev za ta namen je
100.000 SIT.
Višina pomoči:
– pooblaščenim izvajalcem izobraževanja posameznih programov se krijejo upravičeni stroški izobraževanja do 50%,
– kmetom (udeležencem izobraževanja)
se krijejo upravičeni stroški izobraževanja
do višine 60%.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– za pooblaščene izvajalce izobraževanja: vloga za sofinanciranje s priloženim računom o izvedeni storitvi ali finančno ovrednoten program izobraževalne dejavnosti izvajalca z ustreznimi dokazili (iz vloge mora
biti razvidna kotizacija oziroma participacija
kmetov za posamezne oblike izobraževanj
oziroma usposabljanj, če se izvajalec za njo
odloči) in seznam udeležencev izobraževanja,
– za udeležence izobraževanja (kmete):
račun oziroma dokazilo o izvedeni storitvi
(program izobraževanja),
– kolikor je dana pomoč izvajalcem izobraževanja, se posameznim udeležencem
istega izobraževanja pomoč ne dodeli.
5.2. Sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev
Namen ukrepa
Sofinancirajo se programi oziroma izvedene aktivnosti posameznih društev s področja kmetijstva, ki so neprofitna in se ne
ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo) za izved-
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bo strokovnega dela – strokovnih prireditev
(razstave, demonstracije, predavanja, promocije) in izdajo strokovnih publikacij.
Razpoložljivih sredstev za ta namen je
400.000 SIT.
Višina pomoči:
– do 30% upravičenih stroškov finančno
ovrednotenega programa.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– finančno ovrednoten letni program dela,
– finančno poročilo o delu društva v preteklem letu, potrjeno s strani nadzornega
odbora,
– potrdilo o registraciji društva (če je
društvo ustanovljeno na novo).
Rok za oddajo ponudb je 15. 11. 2003.
IV. Vsebina vloge
Upravičenci zahtevkov izpolnijo vlogo za
pridobitev finančnih sredstev za izvedbo
ukrepov ohranjanja in razvoja kmetijstva v
Občini Destrnik v letu 2003. Obrazec vloge
bo na razpolago v sprejemni pisarni Občine
Destrnik.
Upravičenci morajo k vlogi, s katero se
prijavijo na razpis, priložiti vso dokumentacijo, s katero dokažejo izpolnjevanje pogojev za posamezne ukrepe, določene v tem
razpisu.
V. Rok za prijavo na javni razpis
Vloge morajo biti oddane v roku, ki je
določen pri posameznem namenu tega razpisa. Roki oddaje vlog po posameznih namenih so različni.
Prepozne ali nepopolne prijave bodo izločene iz nadaljnjega postopka, vlagatelji
bodo o tem posebej obveščeni.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključenem razpisu.
VI. Informacije in mesto oddaje vloge za
dodelitev subvencije
Informacije v zvezi z razpisom dobijo prosilci na Občini Destrnik, tel. 02/761-92-50
– vsak delovni dan od 8. do 13. ure in v
sredo do 16.30. Razpisno dokumentacijo
interesenti dvignejo v sprejemni pisarni Občine Destrnik.
Vlogo za dodelitev sredstev po tem razpisu vlagatelji naslovijo: Občina Destrnik,
Vintarovci 50, 2253 Destrnik, s pripisom
»razpis kmetijstvo – 2003«.
Vlagatelj zahtevka s svojim podpisom
jamči za resničnost in pravilnost v zahtevku
navedenih podatkov.
Občina Destrnik
Št. 320-01-5/2003-1
Ob-103907
Občina Destrnik objavlja na podlagi
6. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 1/99) in 4. člena
Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v Občini
Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik,
št. 5/03) ter v sodelovanju z banko posojilodajalko
javni razpis
o dodeljevanju sredstev pospeševanja
razvoja malega gospodarstva v Občini
Destrnik v letu 2003
I. Predmet javnega razpisa
Občina Destrnik razpisuje proračunska
sredstva za subvencioniranje obrestne me-

re kreditov namenjenih pospeševanju razvoja malega gospodarstva za leto 2003 v
skupni višini 1,000.000 SIT.
Kolikor bo skupna višina zaprošenih
sredstev večja od razpoložljivih, bo odbor
sorazmerno zmanjševal višino odobrenih
sredstev ali spremenil obrestno mero.
II. Upravičenci za dodelitev sredstev
Za sredstva lahko zaprosijo gospodarski
subjekti s sedežem, dejavnostjo in krajem
investicije v Občini Destrnik, in sicer:
– majhna in srednje velika podjetja,
– samostojni podjetniki posamezniki,
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma na pristojnem sodišču vložili priglasitev za vpis v sodni register
in priložili vse predpisane dokumente za
ustanovitev gospodarske družbe.
III. Višina razpoložljivih sredstev in pogoji za pridobitev pomoči
Namen ukrepa
Obrestno mero se subvencionira za naslednje upravičene namene:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč za poslovne namene vključno s pridobivanjem projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
– graditev, adaptacija ali nakup poslovnih prostorov,
– posodobitev obstoječih proizvodnih in
storitvenih kapacitet,
– uvajanje novih proizvodnih in storitvenih programov,
– nakup opreme – osnovnih sredstev za
opravljanje dejavnosti,
– stroški
nematerialnih
investicij
(know-how, patenti licence).
Razpisnih sredstev za ta namen je
1,000.000 SIT.
Višina pomoči
Prosilec lahko pridobi sredstva za subvencioniranje obrestne mere največ do 50%
predračunske vrednosti upravičenih stroškov investicije. Sredstva občinskega proračuna se dodelijo za kredite z odplačilno
dobo do 10 let.
Investicija se mora ohraniti na območju
Občine Destrnik vsaj 5 let po njenem zaključku.
Subjekti za pridobitev pomoči
Za sredstva lahko zaprosijo gospodarski
subjekti s sedežem, dejavnostjo in krajem
investicije v Občini Destrnik, in sicer:
– majhna in srednje velika podjetja,
– samostojni podjetniki posamezniki,
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma na pristojnem sodišču vložili priglasitev za vpis v sodni register
in priložili vse predpisane dokumente za
ustanovitev gospodarske družbe.
Pogoji za pridobitev pomoči
Nepovratna sredstva za pospeševanje
malega gospodarstva so namenjena spodbujanju investicij pri samostojnih podjetnikih in v podjetjih (v nadaljevanju: gospodarski subjekti), kadar ta sredstva predstavljajo
spodbudo za izvedbo projekta oziroma so
zanj nujno potrebna.
Prednostni kriteriji
Prednostni kriteriji za subvencioniranje
obrestne mere so:
– vlaganje v deficitarne dejavnosti,
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– vlaganje v dejavnosti oziroma programe, ki so energetsko varčni in ekološko
čisti,
– zagotavljanje novih delovnih mest.
Dokumentacija k vlogi:
1. poslovni načrt ali investicijski program za manjše projekte;
2. obrtno dovoljenje ali potrdilo o vloženi zahtevi za pridobitev obrtnega dovoljenja ter vpis v sodni register ali potrdilo
o priglasitvi za vpis v sodni register;
3. dokazilo o kreditni sposobnosti prosilca (za obrtnike je to davčna napoved za
leto 2002), podatke o poslovanju v letu
2002 (obrazec), za podjetja pa zaključni
račun za leto 2002 (bilanca stanja in bilanca poslovne uspešnosti) ter podatke o
poslovanju v letu 2002;
4. zemljiškoknjižni izpisek, gradbeno
dovoljenje oziroma lokacijsko informacijo
pri gradnji ali adaptaciji poslovnih prostorov; če je prosilec najemnik, soglasje lastnika, oziroma lokacijsko informacijo na
ime lastnika ter najemno pogodbo, ki mora biti sklenjena najmanj za obdobje vračanja posojila, vključno z moratorijem za
začetek odplačevanja posojila.
IV. Vsebina vloge
Upravičenci zahtevkov izpolnijo vlogo
za pridobitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v
Občini Destrnik v letu 2003. Obrazec vloge bo na razpolago v sprejemni pisarni
Občine Destrnik.
Upravičenci morajo k vlogi, s katero
se prijavijo na razpis, priložiti vso dokumentacijo, s katero dokažejo izpolnjevanje pogojev za posamezne ukrepe, določene v tem razpisu (priloge vlogi morajo
biti v dveh izvodih).
V. Rok za prijavo na javni razpis
Vloge morajo biti oddane najkasneje
do 5. 11. 2003.
Prepozne ali nepopolne prijave bodo
izločene iz nadaljnjega postopka, vlagatelji bodo o tem posebej obveščeni.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 15 dni po
zaključenem razpisu.
VI. Informacije in mesto oddaje vloge
za dodelitev subvencije
Informacije v zvezi z razpisom dobijo
prosilci na Občini Destrnik, tel.
02/761-92-50 – vsak delovni dan od 8.
do 13. ure in v sredo do 16.30. Razpisno
dokumentacijo interesenti dvignejo v sprejemni pisarni Občine Destrnik.
Vlogo za dodelitev sredstev po tem razpisu vlagatelji naslovijo: Občina Destrnik,
Vintarovci 50, 2253 Destrnik, s pripisom
»razpis obrt – 2003«.
Vlagatelj zahtevka s svojim podpisom
jamči za resničnost in pravilnost v zahtevku navedenih podatkov.
Občina Destrnik
Ob-103861
Na podlagi 9. člena Pravilnika o štipendiranju (Ur. l. RS, št. 50/92 in 62/00)
župan Občine Postojna objavlja
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razpis
za pridobitev kadrovskih štipendij za
redni študij v šolskem letu 2003/2004
za potrebe v občinski upravi, javnih
zavodih in javnih podjetjih, katerih
ustanovitelj je Občina Postojna
Izobraževalna področja za pridobitev kadrovskih štipendij:
1. srednja elektrotehnična šola – smer
elektrikar-elektronik ali elektrikar-energetik,
2. srednja glasbena šola – inštrumentalist - violina,
3. diplomirani organizator turizma.
Za vsako navedeno izobraževalno področje je predvidena ena štipendija.
Kadrovske štipendije se lahko podelijo
dijakom in študentom, ki so državljani Republike Slovenije, imajo stalno bivališče v
Občini Postojna in so vključeni v redni izobraževalni program.
Za prijavo na razpis je potrebno predložiti naslednjo dokumentacijo:
1. izpolnjen splošni obrazec za pridobitev štipendije (tiskovina DZS); (obrazec se
smiselno izpolni; rubrike o prejemu osebnih dohodkov staršev ni potrebno izpolnjevati);
2. dokazilo o vpisu za šolsko leto
2003/2004;
3. dokazilo o učenem uspehu oziroma
opravljenih izpitih v preteklem šolskem letu; (študentje oziroma dijaki 1. letnika predložijo fotokopijo spričevala 4. letnika srednje šole in spričevalo zaključnega izpita
oziroma spričevalo mature z obvestilom o
uspehu oziroma fotokopijo spričevala za
8. razred);
4. potrdilo o državljanstvu Republike
Slovenije;
5. potrdilo o stalnem bivališču;
6. življenjepis.
Prijave na razpis je potrebno posredovati do vključno 30. 10. 2003 na naslov:
Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, s pripisom: štipendija – razpis
2003/2004.
Kandidati bodo o odločitvi obveščeni
pisno.
Občina Postojna
Št. 640-04-3/2003-1
Ob-103963
Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340
Črnomelj, objavlja na podlagi 10. člena
Pravilnika o štipendiranju (Ur. l. RS, št.
70/95 in 81/03)
javni natečaj
za podelitev dveh kadrovskih štipendij
1. Predmet
Predmet razpisa je štipendiranje izbranih štipendistov za potrebe občinske uprave in javnih zavodov v Občini Črnomelj, ki
se izobražujejo za naslednja poklica:
a) univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike,
b) dr. dentalne medicine.
Občina razpisuje za vsakega od zgoraj
navedenih poklicev po eno štipendijo. Občina podeljuje štipendijo za čas od podpisa
pogodbe o štipendiranju do zaključka študija v skladu s pravilnikom o štipendiranju.
2. Upravičenci
Štipendiji sta namenjeni rednim študentom, ki se izobražujejo doma ali v tujini in

se bodo po končanem študiju zaposlili v
upravi Občine Črnomelj ali v javnih zavodih v Občini Črnomelj, ki jih bo določila
občina.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– se šolajo za enega od zgoraj navedenih poklicev,
– so v tekočem šolskem letu redno vpisani v študijski program, za katerega se podeljuje štipendija,
– nimajo kadrovske, Zoisove ali druge
štipendije,
– so državljani Republike Slovenije in
– za kadrovsko štipendijo pod b), da so
vpisani najmanj v 3. letnik študijskega programa.
Pravice do štipendije ne more uveljavljati kandidat-ka, ki:
– je v delovnem razmerju ali je vpisan v
evidenco brezposelnih oseb pri zavodu za
zaposlovanje,
– je samozaposlena oseba, ki opravlja
dejavnost, vpisano v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco na območju RS,
– je lastnik ali solastnik gospodarske
družbe,
– prejema drugo štipendijo.
Več o štipendiranju in pogojih je navedeno v zgoraj navedenem Pravilniku o štipendiranju.
3. Pogoji in postopek prijave
Prijava za štipendiranje mora biti podana
na obrazcu Občine Črnomelj, ki ga kandidati brezplačno dobijo v sprejemni pisarni
Občine Črnomelj, kjer lahko na tel.
07/306-11-00 tudi zaprosijo, da se jim pošlje po pošti. Poleg izpolnjene prijave, je potrebno priložiti še naslednja dokazila:
– dokazilo o vpisu v tekoči letnik šolanja,
– dokazilo o študijskem uspehu v preteklem študijskem letniku,
– potrdilo o državljanstvu RS in o stalnem prebivališču,
– kratek življenjepis.
Prijave s prilogami pošljite v zaprti ovojnici na naslov Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj in z oznako “ne odpiraj-razpis štipendij” na sprednji strani ovojnice ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani ovojnice. Rok za oddajo prijav je 8
dni od te objave.
4. Izbira štipendistov
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati,
ki so redno vpisani vsaj v drugi letnik pod a)
in v višji letnik pod b), kandidati, ki redno
opravljajo študijske obveznosti, imajo višjo
povprečno oceno od 7 in imajo stalno prebivališče na območju Občine Črnomelj.
Neustreznih in nepopolnih prijav ter prijav, ki bodo vložene po roku, občina ne bo
upoštevala.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku
10 dni od poteka roka za oddajo prijav.
Z izbranimi kandidati se bodo sklenile
pogodbe o štipendiranju. Štipendiranje se
bo pričelo z oktobrom 2003.
5. Vsa dodatna pojasnila glede razpisa
kandidati lahko dobijo na Občini Črnomelj,
kontaktna oseba Slavica Novak Janžekovič,
tel. 07/306-11-08, e-mail: slavica.novak@crnomelj.si.
Občina Črnomelj
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Ob-103721
P.P.R. nepremičnine d.o.o., Tržaška cesta 22, Postojna, objavljajo
javni natečaj
za zbiranje ponudb za nakup
nepremičnin:
1. železniški počitniški dom Trg padlih
borcev 25 v Selcu pri Crikvenici na Hrvaškem
Predmet prodaje je objekt železniški počitniški dom Trg padlih borcev 25 v Selcu
pri Crikvenici, uporabe površine ca.
450 m2, na parc. št. 364/2 v izmeri 216 m2
in parc. št. 364/3 v izmeri 64,80 m2 vse
vpisano zkv. št. 1081, k.o. Selce.
Leto gradnje: objekt temeljito obnovljen
leta 1960.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje
znaša 303.196 EUR.
2. zemljišče v Jadranovem na Hrvaškem
Predmet prodaje je parc. št. 92/1 v
izmeri 833 m2 (oziroma 232 čhv) vpisano v
zkv. št. 27, k.o. Sv. Jakov.
Parcela se nahaja v poselitvenem območju naselja Jadranovo, ni komunalno opremljeno (vsi priključki v neposredni bližini parcele), ni urejeno zemljiškoknjižno stanje.
Ocenjena vrednost zemljišča znaša
42.063 EUR.
3. železniški počitniški dom Ulica Sv.
Martina 97, Podstrana pri Splitu
Predmet prodaje je parc. št. 7090/4 vinograd v izmeri 95 m2, parc. št. 7090/5
oranica v izmeri 35 m2 vpisano v zkv. št.
2326, k.o. Podstrana, objekt počitniški
dom Ulica Sv. Martina 97 v Podstrani na
parc. št. 7090/2 k.o. Podstrana.
Za objekt ni urejeno zemljiškoknjižno stanje.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje
znaša 48.255 EUR.
4. železniški počitniški dom Zagrebačka
1 v Novem Vinodolskem
Predmet prodaje je parc. št. 3832 v
izmeri 918 m2 in parc. št. 3828/3 v izmeri
468 m2. Skupna koristna površina objekta
in funkcionalnih objektov je 397 m2.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje
znaša 202.842 EUR.
5. zemljišče v Jelsi na otoku Hvaru
Predmet prodaje so parc. št. 2469/1,
2469/2, 2469/3, 2469/4, 2471/1,
2471/2, 2471/3, 2471/4 in 2471/10 v skupni površini 11.675 m2 vse vpisane v zkv.
št. 771, k.o. Jelsa Hvar. Zemljišče se nahaja v neposredni bližini hotela Mina in ob
zalivu Mina.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje
znaša 389.579 EUR.
6. stanovanje apartma objekt št. 3, 43.
istrske divizije v Lovranski Dragi
Predmet prodaje je stanovanje apartma
v izmeri 50,89 m2 v objektu št. 3, 43. istrske divizije v Lovranski Dragi.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje
znaša 27.117 EUR.
7. stanovanje – apartma št. 315/9 Turistično naselje Mareda
Predmet prodaje obsega apartma št.
315/9 v izmeri 32,06 m2 v Turističnem naselju Mareda.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje
znaša 20.712 EUR.
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8. stanovanje – apartma št. 319/9 Turistično naselje Mareda
Predmet prodaje obsega apartma št.
319/9 v izmeri 31,83 m2 v Turističnem naselju Mareda.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje
znaša 20.541 EUR.
9. stanovanje – apartma št. 311/8 Turistično naselje Mareda
Predmet prodaje obsega apartma št.
311/8 v izmeri 27,08 m2 v Turističnem naselju Mareda.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje
znaša 18.448 EUR.
10. stanovanje – apartma št. 309/6 Turistično naselje Mareda
Predmet prodaje obsega apartma št.
309/6 v izmeri 30,05 m2 v Turističnem naselju Mareda.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje
znaša 19.558 EUR.
Prednost pri nakupu imajo ponudniki, ki
ponudijo:
I. prodaja vseh nepremičnin v paketu,
II. prodaja po funkcionalnih enotah v paketu nepremičnine pod točko 1., 2. in 3.
Zainteresirani ponudniki v roku 7 dni po
objavi vabila na sedežu P.P.R. nepremičnine d.o.o., Tržaška cesta 22, Postojna, prevzamejo navodila za oblikovanje ponudbe
za posamezni sklop nepremičnin in v skladu s tem navodilom v 15 dneh po objavi
vabila predložijo svojo ponudbo.
P.P.R. nepremičnine d.o.o. Postojna
Št. 46502-0074/2003-43/06 Ob-103722
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj na podlagi 18. in 45. člena
statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS,
št. 43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) ter
sklepov 33., 7. in 8. seje Sveta mestne
občine Kranj z dne 22. 5. 2002, 26. 6.
2003 in 1. 10. 2003 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine
I. Predmet prodaje je:
1. Nepremičnina – del zemljišča parcelna številka 1097/1, pot v približni izmeri
96 m2, vpisana v vložni številki 1418, k.o.
Primskovo,
za
izklicno
ceno
23.726 SIT/m2.
Kupec dovoljuje, da se na zemljišču parcelna številka 1097/1, k.o. Primskovo, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj
za zagotovitev izgradnje in dostopnosti do
podzemne komunalne infrastrukture.
2. Nepremičnina – zemljišče parcelna
številka 210/1, travnik v izmeri 78 m2, vpisana v vložni številki 577, k.o. Primskovo,
za izklicno ceno 17.856 SIT/m2.
Kupec dovoljuje, da se na zemljišču parcelna številka 210/1, k.o. Primskovo, vpiše
pravica služnosti Mestne občine Kranj za
zagotovitev izgradnje in dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture.
3. Nepremičnina – del zemljišča parcelna številka 78/1 in 78/2, obe k.o. Drulovka, vpisani pri vl. št. 579, skupno v približni
izmeri 408 m2, za izklicno ceno 73 EUR
za m2 zemljišča (v SIT po srednjem tečaju
Banke Slovenije za EUR na dan javne dražbe).
Kupec dovoljuje, da se na zemljiščih parcelna številka 78/1 in 78/2, obe k.o. Dru-

lovka, ki sta predmet prodaje, vpiše pravica
služnosti Mestne občine Kranj za zagotovitev izgradnje in dostopnosti do podzemne
komunalne infrastrukture.
4. Nepremičnina – zemljišče parcelna
številka 263/4, v izmeri 58 m2, vpisana v
vložni številki 252, k.o. Rupa, za izklicno
ceno 1,084.136 SIT.
Kupec dovoljuje, da se na zemljišču parcelna številka 263/4, k.o. Rupa, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za zagotovitev izgradnje in dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture.
5. Nepremičnina – poslovni prostor v
pritličju na Koroški cesti 16 v Kranju, v izmeri 44,20 m2, stoječa na parc. št. 282/4,
vpisano v vl. št. 1165, k.o. Kranj, za izklicno
ceno 13,454.820 SIT.
6. Nepremičnina – poslovni prostor v
pritličju na Koroški cesti 16 v Kranju, v izmeri 35,03 m2, stoječo na parc. št. 282/4,
vpisano v vl. št. 1165, k.o. Kranj za izklicno
ceno 10,141.185 SIT.
Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem.
7. Nepremičnina – poslovni prostor v pritličju na Koroški cesti 14 v Kranju, v izmeri
84,82 m2, stoječa na parc. št. 282/3, vpisano v vl. št. 1193, k.o. Kranj za izklicno
ceno 34,293.938 SIT. Nepremičnina je
obremenjena z najemnim razmerjem.
8. Nepremičnina – poslovni prostor v
pritličju na Koroški cesti 14 v Kranju, v izmeri 42,52 m2, stoječa na parc. št. 282/3,
vpisano v vl. št. 1193, k.o. Kranj za izklicno
ceno 17,039.970 SIT.
9. Nepremičnina – poslovni prostor v
pritličju na Koroški cesti 14 v Kranju, v izmeri 28,37 m2, stoječa na parc. št. 282/3,
vpisano v vl. št. 1193, k.o. Kranj, za izklicno
ceno 10,670.479 SIT. Nepremičnina je
obremenjena z najemnim razmerjem.
10. Nepremičnina – enonadstropni objekt na Trubarjevem trgu 2 v Kranju, stavbišče v izmeri 228 m2, stoječa na zemljišču
parcelna številka 95, in atrijski del, sadovnjak, v izmeri 211 m2, stoječega na zemljišču parcelna številka 94, vpisano v vl. št.
37, oba k.o. Kranj, za izklicno ceno
24,120.591 SIT.
11. Nepremičnina – poslovni prostor v
pritličju in I. nadstropju poslovno stanovanjske hiše na Glavnem trgu 2, v Kranju, v
izmeri 351,70 m2, stoječa na parc. št. 11,
vpisano v vl. št. 329, k.o. Kranj, za izklicno
ceno 74,549.426 SIT.
12. Nepremičnina – poslovna stavba na
naslovu Stritarjeva ulica 6 v Kranju, s pripadajočim stavbnim zemljiščem in komunalno
opremo, ki stoji na zemljišču parcelna številka 280/4, stanovanjska stavba v izmeri
180 m2 in dvorišče v izmeri 110 m2, vknjiženo v zemljiškoknjižnem vložku Okrajnega
sodišča v Kranju številka 1190, k.o. Kranj
za izklicno ceno 65,000.000 SIT.
Na zemljišču parcelna številka 280/4,
stanovanjska stavba v izmeri 180 m2 in dvorišče v izmeri 110 m2, vknjiženo v zemljiškoknjižnem vložku Okrajnega sodišča v Kranju
številka 1190, k.o. Kranj, ki je predmet prodaje, se vknjiži pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo in zagotovitev dostopnosti do komunalne infrastrukture.
II. Nepremičnine opredeljena v I. točki
javnega razpisa bodo naprodaj na javni dra-
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žbi, ki bo v sredo, 5. 11. 2003, ob 10. uri v
sejni dvorani št. 14 na naslovu Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
III. Pogoji javne dražbe
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije, in tej predložijo dokazilo o plačilu kavcije.
Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti notarsko
overjeno pisno pooblastilo, fizična oseba
pa se izkaže z osebnim dokumentom.
Pred javno dražbo mora vsak dražitelj
plačati kavcijo, in sicer za nepremičnino:
– pod tč. I/1. v višini 228.000 SIT,
– pod tč. I/2. v višini 140.000 SIT,
– pod tč. I/3. v višini 701.000 SIT,
– pod tč. I/4. v višini 109.000 SIT,
– pod tč. I/5. v višini 8,000.000 SIT,
– pod tč. I/6. v višini 6,000.000 SIT,
– pod tč. I/7. v višini 20,000.000 SIT,
– pod tč. I/8. v višini 10,000.000 SIT,
– pod tč. I/9. v višini 6,000.000 SIT,
– pod tč. I/10. v višini 2,500.000 SIT,
– pod tč. I/11. v višini 7,500.000 SIT,
– pod tč. I/12. v višini 35,000.000 SIT.
Kavcijo je potrebno nakazati na račun,
št. 01252-0100006472, sklic na številko
odobritve 18 75515-2010003-43060003
Mestne občine Kranj, z navedbo »Plačilo
varščine za javno dražbo« z oznako točke,
pod katero se nahaja nepremičnina, za katero se plačuje varščina.«
Dražitelji morajo dokazila o plačani kavciji
in državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
predložiti na Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve pri Mestni občini Kranj,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj, najkasneje do
četrtka, 30. 10. 2003, do 12. ure.
Plačana kavcija se bo kupcu vračunala v
kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne
bodo uspeli, pa bo brezobrestno vrnjena v
desetih dneh po končani dražbi.
IV. Pogodba o prodaji nepremičnine se
sklene najkasneje v 30 dneh po zaključku
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v
navedenem roku iz razlogov, ki so na strani
dražitelja, Mestna občina Kranj zadrži njegovo kavcijo.
V. Kupnino za nepremičnino bo izbrani
ponudnik poravnal na račun, št.
01252-0100006472 Mestne občine Kranj
v roku določenim s pogodbo, oziroma najkasneje v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe.
VI. Davek na promet z nepremičninami
oziroma davek na dodano vrednost, stroške cenitve nepremičnine, ter druge morebitne stroške na podlagi pogodbe in stroške notarja plača kupec.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za
nepremičnino, ki jo draži,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo,
4. prodajalec si pridržuje pravico, da nepremičnine pod tč. I/5, I/6, I/7, I/8 in I/9
proda prednostno v paketu za izklicno ceno
85,600.392 SIT pod pogojem, da bosta
do dne 30. 10. 2003 do 12. ure plačani
vsaj dve kavciji za prodajo v paketu v višini
50,000.000 SIT,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

5. dražitelji za nepremičnine, za katere
je izklicna cena določena za m2 lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 1.000 SIT,
6. dražitelji za nepremičnine za katere je
izklicna cena pod 1,000.000 SIT lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 10.000 SIT,
7. dražitelji za nepremičnine za katere je
izklicna cena od 1,000.000 SIT do
10,000.000 SIT lahko dvigajo za večkratnik zneska 50.000 SIT,
8. dražitelji za nepremičnine za katere je
izklicna cena nad 10,000.000 SIT lahko
dvigajo za večkratnik zneska 100.000 SIT,
9. dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
10. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno,
11. dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo
ponudbo,
12. ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,
13. morebitne ugovore reši takoj voditelj
dražbe.
VIII. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
IX. Ogled nepremičnin pod točko I/5 do
I/12 je možen na podlagi predhodnega dogovora na tel. 23-73-157, Stanislav Koren.
X. Natančnejše podatke o nepremičninah, ter ostale informacije so na voljo na
naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj, Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve.
Mestna občina Kranj
Ob-103790
Občina Brda, Trg 25. maja 2, Dobrovo,
objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnine
1. Predmet prodaje je gospodarski objekt v Brezovku na parc. št. 869/2 k.o.
Kožbana s katastrskimi podatki: gosp. objekt 51 m2, za ceno 541.760 SIT, po sistemu videno – kupljeno, brez ugovorov glede
kvalitete oziroma stanja nepremičnine.
2. Cena velja za plačila v letu 2003.
Kupec plača kupnino takoj ob podpisu pogodbe.
3. Kupec ne more ponuditi nižje kupnine od razpisane.
4. Pogodba je sklenjena najkasneje v
15 dneh po zaključku razpisa.
5. Kupec mora zagotoviti pričetek takojšnje obnove objekta.
6. Predkupno pravico pod enakimi pogoji se priznava lastnici dveh sosednjih objektov na parcelah št. 869/1 in 887/2 k.o.
Kožbana.
7. Vse stroške v zvezi z odkupom zemljišča, zemljiškoknjižnim vpisom ter druge
stroške v zvezi s prodajo in davek na promet nepremičnin plača kupec.
8. Pisne ponudbe pošljite v zaprti ovojnici v 10 dneh po objavi tega razpisa na
naslov: Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212
Dobrovo, z oznako »Za komisijo za prodajo
nepremičnin«. Vse informacije v zvezi z razpisom dobite pri Tonki Simčič (tel.
05/335-10-35).

9. Ponudba mora vsebovati:
a) ime oziroma firmo kupca in točen naslov;
b) ponujeno ceno skladno s tem razpisom;
c) potrdilo o plačilu varščine, ki znaša
10% od izhodiščne cene in mora biti nakazana na TRR Občine Brda, št.
01207-0100014109. Neuspelemu ponudniku bomo le-to vrnili v 8 dneh po končanem
javnem razpisu, uspelemu pa poračunali pri
plačilu cene objekta. Če uspeli ponudnik
ne sprejme pogojev, varščina zapade;
d) potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe.
10. Pravočasno prispele in vsebinsko ustrezne ponudbe bo obravnavala komisija za
prodajo nepremičnin v 5 dne po preteku
razpisnega roka ter o izboru obvestila vse
ponudnike, ki se bodo nanj prijavili.
Občina Brda
Ob-103824
Občina Gornja Radgona objavlja na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 30/02 in 56/02),
45. in 46. člen Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občine (Uradni list RS, št.
12/03 in 77/03) in Dopolnitve programa
prodaje občinskega premoženja, ki ga je
občinski svet sprejel 25. 9. 2003
javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
ponudb
1. Predmet prodaje so nepremičnine: v
Industrijski coni Mele v Gornji Radgoni, in
sicer:
– parc. št. 477/2, 483/1, 483/2 in
483/3, izmere 18.572 m2, k.o. Mele. Izklicna cena: 33,905.191 SIT, od česar znaša vrednost zemljišč 28,254.326 SIT, DDV
pa 5,650.865 SIT;
– parc. št. 478/2, izmere 2.792 m2,
k.o. Mele. Izklicna cena 5,097.097,40 SIT
od česar znaša vrednost zemljišč
4,247.581,20 SIT, DDV pa 849.516,20 SIT;
– parc. št. 471/2 in 476/2, k.o. Mele,
izmere 4.155 m2. Izklicna cena:
7,585.401,20 SIT, od česar znaša vrednost
zemljišč 6,321.167,70 SIT, DDV pa
1,264.233,50 SIT;
– parc. št. 466/2, 466/3, 466/4,
467/2, 467/3, 469/2, 469/3, 469/4 in
470/2, k.o. Mele, izmere 9.298 m2. Izklicna cena: 16,974.502 SIT, od česar znaša
vrednost zemljišč 14,145.419 SIT, DDV pa
2,829.083 SIT;
– parc. št. 956 (delno), k.o. Mele, izmere 1.000 m2. Izklicna cena: 1,825.608 SIT,
od česar znaša vrednost zemljišča
1,521.340 SIT, DDV pa 304.268 SIT;
– parc. št. 940, k.o. Mele, izmere 1.025
m2. Izklicna cena: 1,871.248,20 SIT, od česar znaša vrednost zemljišča 1,559.373,50
SIT, DDV pa 311.874,70 SIT;
– parc. št. 497, 498/2 in 939/2, k.o.
Mele, izmere 3.620 m2. Izklicna cena:
6,608.700,90 SIT, od česar znaša vrednost
zemljišč 5,507.250,80 SIT, DDV pa
1,101.450,10 SIT;
– parc. št. 471/1 in 941, k.o. Mele,
izmere 1.648 m2. Izklicna cena:
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3.008.601,90 SIT, od česar znaša vrednost
zemljišč 2,507.168,30 SIT, DDV pa
501.433,60 SIT;
– parc. št. 463/3, 463/4, 464/2,
464/4, 464/5, 464/6 in 465/3, k.o. Mele, izmere 2.732 m2. Izklicna cena:
4,987.560,90 SIT, od česar znaša vrednost
zemljišč 4,156.300,80 SIT, DDV pa
831.260,10 SIT.
Posamezna zemljišča se prodajajo za
gradnjo objektov za opravljanje gospodarske dejavnosti po sklopih. En sklop so vsa
zemljišča zajeta v posamezni alinei 1. točke
tega razpisa. Zemljišča so le delno komunalno opremljena.
2. Lastnica nepremičnin je Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250
Gornja Radgona.
3. Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
4. Pogoji sodelovanja: na razpisu lahko
sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji in
vse fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra, samostojni
podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa
potrdilo o državljanstvu. V ponudbi mora biti
navedena ponujena cena, rok plačila, plačilni pogoji, predvidena površina in namembnost objekta na parceli, dejavnost, za katero se bo bodoči objekt uporabljal, število
zaposlenih v tem objektu ter predvideni rok
pričetka obratovanja objekta. Kupec je dolžan v roku dveh let od podpisa kupoprodajne pogodbe končati investicijo na kupljenem zemljišču. Kupec, ki ne prične in konča investicije v prej navedenem roku, ne
sme prodati zemljišča iz tega razpisa drugemu. Kupljeno zemljišče mora prodati občini
v roku 60 dni po poteku roka za dokončanje investicije po ceni po kateri ga je kupil
od občine. V tem primeru je kupec tudi
zavezanec za plačilo DDV.
Ponudniki morajo najpozneje 3 dni pred
zaključenim rokom za oddajo ponudbe položiti varščino v višini 10% od izklicne cene
na transakcijski račun Občine Gornja Radgona št. 01229-0100012643.
S potrdilom o plačilu varščine se ponudnik izkaže pred začetkom odpiranja ponudb. Brez potrdila o plačani varščini, ponudnik ne more sodelovati na javnem razpisu.
Predstavnik in pooblaščenci pravnih
oseb se morajo pred začetkom odpiranja
ponudb izkazati tudi z overjenim pooblastilom.
Varščina bo neuspelim ponudnikom neobrestovano vrnjena najkasneje v 10 dneh
po odpiranju ponudb in izdanem sklepu o
izbiri najugodnejšega ponudnika.
5. Rok za zbiranje ponudb je do 17. 11.
2003 do 12. ure na naslov Občina Gornja
Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona. Ponudba mora biti oddana v
zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za odkup nepremičnin – Industrijska
cona Mele«.
6. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 17. 11. 2003 ob 14. uri, v veliki sejni
sobi Občine Gornja Radgona, Partizanska
cesta 13, 9250 Gornja Radgona.
7. Kriteriji pri izbiri kupcev: ponujena cena, rok plačila kupnine in plačilni pogoji,
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predvidena namembnost objekta in dejavnost za katero se bo objekt uporabljal ter
število zaposlenih v tem objektu.
8. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
nepremičnine je 15 dni po pravnomočnosti
sklepa o izboru najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v tem roku ne podpiše pogodbe, prodajalec zadrži varščino.
9. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se bo opravil po sklenjeni prodajni
pogodbi po plačilu celotne kupnine in vseh
stroškov.
10. Vse stroške prodaje nepremičnin in
prenosa pravic na kupca, davke, takse in
drugo plača kupec.
11. Razpis ne zavezuje prodajalca, da
bo z najugodnejšim ali katerimkoli ponudnikom sklenil pogodbo za prodajo nepremičnine iz tega razpisa.
12. Vse informacije glede razpisa dobite
po tel. 02/564-38-06 oziroma vsak dan od
8. do 12. ure, kontaktna oseba je Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad. Ogled je mogoč
po predhodnem dogovoru.
Občina Gornja Radgona
Št. 264/03
Ob-103850
Mestna občina Velenje na podlagi 51.
člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l.
RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US,
63/95-obvezna razlaga, 73/95 - odl.US,
9/96 - odl.US, 39/96, 44/96 - odl. US,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 - odl.US,
74/98, 12/99, 36/99 - odl. US, 59/99 odl.US, 70/00, 94/00 - odl. US, 100/00 odl. US, 28/01 - odl. US, 87/01, 16/02 odl. US in 51/02) in 9. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV,
št. 4/99 in 6/01) objavlja
javni razpis
z zbiranjem ponudb za prodajo
poslovnega prostora v visokem pritličju
»B« poslovnega objekta Efenkova 61,
Velenje
Predmet razpisa je poslovni prostor v visokem pritličju »B« poslovnega objekta
Efenkova 61, Velenje:
I. Poslovni prostor, ki se prodaja, se nahaja v visokem pritličju »B« poslovnega objekta Efenkova 61, Velenje, parc. št.
2443/11 – poslovna stavba s pripadajočo
gradbeno parcelo parc. št. 2431/3 – dvorišče vse ZKV 596 k. o. Velenje.
Poslovni objekt je bil zgrajen leta 1978.
V letih 1990–1992 se je večji del objekta
namenil za različne poslovne dejavnosti.
Konstrukcija objekta so armiranobetonski pasovni temelji, nosilni zid etaž je v armiranem betonu debeline 15 cm. Nenosilne
stene so iz siporeks elementov debeline 10
cm. Stropna konstrukcija je iz armiranobetonskih plošč. Zaključna plošča strešine je
ravna v različnih nivojih. Stropi in stene so
ometani in slikani. Lesena okna so s termopan zasteklitvijo in imajo platnena senčila,
vratna krila so gladka in so iz bukovega
furnirja. Mizarski izdelki so obdelani z lazurnimi laki oziroma oljno barvo. Finalni podi
so iz tapisona, keramike in PVC. V skupnih
prostorih so tla iz keramike. Stopnice so
masivne in obdelane z brušenim teracom.
Fasadna opeka je debeline 12 cm s toplotno izolacijo. Vertikalne armiranobetonske

vezi so na fasadi poudarjene in obdelane s
fasadno barvo. Kritina je črna bitumenska.
Svetla višina poslovnega prostora je
2,55 m. Prostor ni vzdrževan. Je prazen –
nezaseden.
V prostoru je električna instalacija za razsvetljavo in priključki za manjše električne
stroje. Za električno energijo so skupne merilne naprave. V prostoru je tudi vodovodna
instalacija za mrzlo in toplo vodo z odtokom
v javno kanalizacijo. Prostor ima tudi telefonsko in TV instalacijo ter strelovodno napravo. Gretje je centralno – radiatorsko s
skupno redukcijsko postajo v kletni etaži,
priključeno na mestni vročevod.
II. Koristno – uporabno površino poslovnega prostora, ki se prodaja, sestavljajo:
– predprostor – hodnik v izmeri
14,88 m2,
– delovni prostor – pisarna: nipolan tlak
v izmeri 13,25 m2,
– delovni prostor – pisarna: ni finalnega
poda v izmeri 13,32 m2,
– delovni prostor – pisarna: ni finalnega
poda v izmeri 29,52 m2,
– delovni prostor – pisarna v izmeri
29,52 m2,
– sanitarije: predprostor ter dve stranišči, keramika tal in sten do višine 2 m v
izmeri 5,41 m2,
– prostor – skladišče – garderoba, tuš v
izmeri 5,83 m2,
– prostor – skladišče: ni finalnega poda
v izmeri 3,87 m2.
Skupna površina poslovnega prostora
znaša 115,60 m2.
III. Izhodiščna cena za obravnavan poslovni prostor znaša 12,482.734 SIT.
IV. V poslovnem prostoru se ne sme
opravljati dejavnosti, ki bi kakorkoli vplivale
na varovanje ali ogrožale varnost in premoženje ljudi, ali poslabšale obstoječe bivalne
pogoje ostalih uporabnikov.
V. Kupnino je dolžan izbrani ponudnik
poravnati na podračun EZR MOV št.: 01333
– 0100018411 najpozneje v roku 8 dni od
podpisa pogodbe o prodaji poslovnega prostora, sicer se zaračunajo z zakonom določene zamudne obresti.
Davek na promet nepremičnin v višini
2% od vrednosti pogodbe ter stroške notarja, sodno takso za zemljiškoknjižni predlog
in vpis plača kupec.
VI. Varščina, ki jo morajo ponudniki poravnati na podračun EZR MOV št.: 01333 –
0100018411, sklic na št. 28 76333 –
7141998 – 21120003, znaša 10% od skupne ponujene vrednosti ter se uspelemu
ponudniku vračuna v kupnino poslovnega
prostora, neuspelim pa vrne v roku 15 dni
po izvedbi razpisa, brez obresti.
VII. Ponudbe morajo biti predložene v
zaprti kuverti na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, z oznako »Javni
razpis za prodajo poslovnega prostora v visokem pritličju »B« poslovnega objekta
Efenkova 61, Velenje«, najkasneje do 4. 11.
2003 do 11. ure.
Ponudba mora vsebovati:
– naziv ponudnika in njegov točen naslov,
– matično številko in davčno številko ponudnika,
– ponujeno ceno za nakup poslovnega
prostora,
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– predlog predvidene dejavnosti oziroma namembnosti v objektu,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe in izpis iz
sodnega registra za pravne osebe, ki so
registrirane in imajo sedež v RS,
– potrdilo o plačilu varščine,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejme vse
razpisane pogoje.
Prepozno predložene, nepopolne ali nepravilno označene ponudbe komisija ne bo
upoštevala pri izbiri.
VIII. Izbrana bo ekonomsko najugodnejša ponudba, to je tista ponudba, ki vsebuje
najvišjo ponujeno kupnino.
IX. Odpiranje ponudb bo dne 4. 11.
2003 ob 13. uri, v upravni stavbi Mestne
občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, soba
št. 28/I.
Zapisnik o odpiranju ponudb bodo vsi
ponudniki prejeli v roku 15 dni od dneva
odpiranja.
X. Pogodba o prodaji poslovnega prostora mora biti sklenjena najpozneje v roku
30 dni po pravnomočnosti sklepa o izbiri
najboljšega ponudnika. Ta rok se lahko zaradi objektivnih okoliščin, ki bi nastale po
končanem javnem razpisu, podaljša do odprave take okoliščine.
V primeru, da se izbrani ponudnik v 8
dneh od poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil,
zaradi česar mu zapade varščina v korist
Mestne občine Velenje.
XI. Sklep o izbiri najboljšega ponudnika
bo prodajalec sprejel najkasneje v roku 15
dni od odpiranja ponudb.
O izbiri najboljšega ponudnika za prodajo poslovnega prostora, bo komisija obvestila vse ponudnike v roku 15 dni po sprejemu sklepa o izbiri.
Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na izpolnjevanje razpisnih pogojev ponudnikov, z nikomer od ponudnikov ne sklene kupoprodajne pogodbe.
XII. Vsi zainteresirani lahko dobijo potrebne informacije glede lege poslovnega objekta ali informacije v zvezi s sestavo ponudbe
pri Bojanu Čampi, tel. 89-61-634 in Cvetki
Dražnik Ladinek, tel. 89-61-852.
Mestna občina Velenje

Javne dražbe
Ob-103723
Na podlagi 8. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99 in 51/01),
sklepa 7. redne seje občinskega sveta z
dne 30. 9. 2003 ter v skladu z Uredbo o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03), Občina
Prevalje objavlja
javno dražbo
za odprodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Prevalje, Občinska uprava,
Trg 2a, Prevalje.
2. Predmet prodaje in opis predmeta
prodaje: poslovni prostor v pritličju objekta
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Trg 56, Prevalje, v izmeri 13,60 m2, parc.
št. 280/4, vl. št. 50, k.o. Farna vas. Izklicna cena je 714.901,97 SIT.
3. Znesek višanja: najnižji znesek višanja je 10.000 SIT.
4. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po
zaključku javne dražbe. Če uspeli dražitelj v
tem roku ne sklene pogodbe, se šteje, da
je odstopil od nakupa, varščina pa zapade v
korist lastnika.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec
mora kupnino plačati v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe na TRR Občine Prevalje št. 01375-0100010242 – Urad Radlje
ob Dravi. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine v
določenem roku, se šteje pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se opravi
po plačilu celotne kupnine.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo v prostorih Občine Prevalje, sejna soba/II. nadstropje, dne 3. 11. 2003, ob
15. uri.
7. Višina kavcije: udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo pred začetkom javne dražbe vplačati kavcijo v višini
10% izklicne cene na TRR Občine Prevalje
št. 01375-0100010242 – Urad Radlje ob
Dravi, z navedbo »plačilo kavcije za javno
dražbo nepremičnine«. Plačana kavcija se
uspelemu dražitelju vračuna v kupnino, neuspelemu dražitelju pa bo vrnjena brez
obresti v roku 10 dni od dneva dražbe.
8. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi:
na dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki
imajo sedež na območju RS in fizične osebe, ki so državljani RS. Pravne osebe morajo pred pričetkom dražbe predložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih ter notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, fizične osebe pa potrdilo o državljanstvu in
osebni dokument ter davčno številko. Pred
pričetkom javne dražbe se morajo vsi dražitelji izkazati z originalnim potrdilom o plačilu
kavcije in predložiti celotno št. računa za
primer vračila kavcije.
9. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
nepremičnina je naprodaj po načelu videno
– kupljeno, kupec nima pravice uveljavljati
kasnejših reklamacij. V izklicno ceno davščine niso zajete in jih plača kupec. Poleg
tega je kupec dolžan poravnati stroške notarske overitve pogodbe, stroške cenitve in
vse stroške v zvezi s prenosom lastninske
pravice in vknjižbe v zemljiški knjigi. Na
dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo
ceno. Dražba je končana, ko dražitelj trikrat
neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o
poteku javne dražbe.
10. Informacije: vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše
podatke o nepremičnini lahko dobijo interesenti na tel. 02/82-46-116, ogled pa je mogoč po predhodni telefonski najavi na isti
številki.
11. Ustavitev postopka: komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja s
stvarnim premoženjem občine lahko s soglasjem župana do sklenitve prodajne po-

godbe postopek javne dražbe ustavi, uspeli
dražitelj pa nima pravice do odškodnine.
Občina Prevalje
Ob-103803
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list 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 države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03 in 77/03) in Programa prodaje
stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2003, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg
1, Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je poslovni objekt – Plavi vrtec, Tržaška cesta 78, Ljubljana, vl. št. 464, parc.
št. 866/1 – stavbišče s poslovno stavbo
308 m2, dvorišče 1.047 m2 in 866/2 –
cesta v izmeri 110 m2, k.o. Vič.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: nepremičnina, opisana v 2. točki te
objave je predmet prodaje na javni dražbi.
Prodajna pogodba mora biti sklenjena v
roku 15 dni po zaključku javne dražbe.
Če uspeli dražitelj v določenem roku ne
sklene pogodbe, se šteje, da je odstopil
od nakupa, ponudnik pa zadrži njegovo
kavcijo.
4. Izklicna cena nepremičnine znaša
222,800.000 SIT.
Najnižji znesek za katerega je možno višati izklicno ceno je 1,000.000 SIT.
5. Način plačila kupnine: kupnina se mora plačati v roku 8 dni od sklenitve prodajne
pogodbe, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana,
št. 01261-0100000114, sklic na št. 205 –
03000.
6. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je
določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
7. Javna dražba bo potekala v ponedeljek, 3. 11. 2003 ob 10. uri v prostorih
MOL, Adamič Lundrovo nabrežje 2, IV. nadstropje, soba št. 436.
Interesenti se morajo pred pričetkom javne dražbe ob 9.30 izkazati z dokazili iz
12. točke te objave.
8. Interesenti, ki želijo sodelovati na javni dražbi morajo pred pričetkom javne dražbe vplačati kavcijo v višini 23,000.000 SIT
na podračun enotnega zakladniškega računa
Mestne
občine
Ljubljana
št. 01261-0100000114,
sklic
na
št. 2010006, z navedbo »Plačilo kavcije za
javno dražbo nepremičnine Plavi vrtec«.
9. Plačana kavcija se uspelemu dražitelju (kupcu) vračuna v kupnino, neuspelim
dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 10 dni od dneva dražbe.
10. Vse dodatne informacije o pogojih
javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na
tel. 01/306-40-23 (Janja Simonič).
Za ogled nepremičnine se lahko interesenti predhodno najavijo na tel. (GSM)
031/643-806 (Stjepan Klaić).
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11. Županja Mestne občine Ljubljana oziroma Komisija za vodenje in nadzor postopka pridobivanja in prodaje poslovnih prostorov, stanovanj in premičnin Mestne občine
Ljubljana s soglasjem županje lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega
posla. V tem primeru imajo dražitelji pravico
do povrnitve stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije v izkazani višini.
12. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS in fizične
osebe, ki so državljani RS. Pravne osebe
morajo pred pričetkom dražbe predložiti še
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni in potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih, fizične osebe pa potrdilo o državljanstvu in veljaven osebni dokument (na vpogled).
Pred pričetkom javne dražbe se morajo
dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu kavcije
(original) in priložiti celotno številko računa (št.
banke in št. računa) za primer vračila kavcije.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet
javne dražbe.
13. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
Nepremičnina je naprodaj po načelu videno – kupljeno.
Davščine v izklicno ceno niso zajete in
jih plača kupec.
Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe javne dražbe.
Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s
prenosom lastninske pravice, vključno z notarskimi stroški.
Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
Dražba za posamezno nepremičnino 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 vodenje in nadzor postopka
pridobivanja in prodaje poslovnih prostorov,
stanovanj in premičnin Mestne občine Ljubljana za izvedbo javne dražbe bo javno dražbo izvedla v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03 in 77/03).
Mestna občina Ljubljana
Ob-103862
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4,
Postojna, na podlagi sklepa Občinskega
sveta občine Postojna št. 032-01-1/03 z
dne 18. 3. 2003 in 40. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03) objavlja
javno dražbo
za prodajo zemljišč v k.o. Postojna, za
gradnjo:
I. stanovanjske hiše v skladu z Odlokom o
zazidalnem načrtu za stanovanjsko naselje Poljane v Postojni (Uradne objave, št. 40/89):
1. parc. št. 1870/23 travnik 5. razred
v izmeri 760 m2 in gospodarsko poslopje
v izmeri 4 m2, izklicna vrednost:
3,667.200 SIT,
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II. vrstnih hiš v skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu za stanovanjsko naselje Poljane v Postojni (Uradne objave, št. 40/89):
1. parc. št. 1824/4 pašnik 4. razred v
izmeri 377 m2, izklicna vrednost: 1,809.600
SIT,
2. parc. št. 1870/6 pašnik 3. razred v
izmeri 286 m2 in gospodarsko poslopje v
izmeri 36 m2, izklicna vrednost: 1,545.600
SIT,
3. parc. št. 1870/29 pašnik 2. razred
v izmeri 230 m2 in gospodarsko poslopje
v izmeri 80 m2, izklicna vrednost:
1,488.000 SIT,
4. parc. št. 1870/30 pašnik 2. razred
v izmeri 311 m2, izklicna vrednost:
1,492.800 SIT,
5. parc. št. 1870/31 pašnik 2. razred v
izmeri 326 m2, izklicna vrednost:
1,564.800 SIT,
6. parc. št. 1870/32 pašnik 2. razred v
izmeri 347 m2, izklicna vrednost: 1,665.600
SIT.
Pogoj za nakup teh parcel je skupna
gradnja vseh šestih vrstnih hiš do III. gradbene faze, zato se vseh šest parcel prodaja
kot celota istemu kupcu ali več kupcem, ki
se ob pristopu na dražbo izkažejo s podpisanim dogovorom o skupni izgradnji do III.
gradbene faze;
III. dvojčkov v skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu za stanovanjsko naselje Poljane v Postojni (Uradne objave, št. 40/89):
1. parc. št. 1870/20 travnik 5. razred
v izmeri 454 m2, izklicna vrednost:
2,179.200 SIT,
2. parc. št. 1867/2 travnik 5. razred v
izmeri 529 m2, izklicna vrednost:
2,539.200 SIT,
3. parc. št. 1864/37 travnik 5. razred v
izmeri 477 m2, izklicna vrednost:
2,289.600 SIT.
Pogoji prodaje in ostale pomembne informacije
Izklicna cena za zemljišče znaša 4.800
SIT za m2 parcele, za katere nakup se dražitelj prijavi. Najmanjši znesek višanja na
dražbi znaša 100.000 SIT. Cena zemljišča
že vključuje davek na dodano vrednost.
Izračunana vrednost stavbnega zemljišča
v lasti občine se lahko (glede na status dražitelja – nakup zemljišča za gradnjo stanovanjskega objekta za prvo reševanje oziroma neprimerno rešen stanovanjski problem, odpiranje novih delovnih mest), skladno s 15.a členom Odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči
v Občini Postojna (Ur. l. RS, št. 84/01) zniža.
Na podlagi Sklepa o potrditvi programa
opremljanja stavbnih zemljišč za območje
zazidalnega načrta Poljane Postojna (Ur. l.
RS, št. 12/01) je za plačilo komunalnega
prispevka določeno 50% povprečnih stroškov komunalnega opremljanja za celotno
območje, kar znaša 4.791,54 SIT za m2
zemljišča na dan 30. 4. 2003. Znesek se
mesečno revalorizira z uporabo povprečnega indeksa za stanovanjsko gradnjo, ki ga
objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo
in IGM. Komunalni prispevek lahko investitor plača v dveh obrokih – polovico zneska
pred izdajo gradbenega dovoljenja, preostanek pa v enem letu po prvem plačilu.
V obravnavanem območju je delno zgrajena komunalna infrastruktura, ki je bila po-

trebna za priključitev že zgrajenih stanovanjskih blokov ob Ljubljanski cesti v Postojni, na obstoječe komunalno omrežje.
Roki, določeni v programu opremljanja
stavbnih zemljišč za nadaljevanje izgradnje
komunalne infrastrukture, so sicer prekoračeni, dela pa bodo v skladu s programom opremljanja stavbnih zemljišč zaključena do konca leta 2005. Nadaljevanje
izgradnje komunalne infrastrukture se bo
izvajalo fazno – predvidoma jeseni 2003
oziroma spomladi 2004 široki odriv za ceste, izkopi za primarno in sekundarno komunalno infrastrukturo, polaganje in zasip,
– v letu 2004 oziroma 2005 nadaljevanje
del ter izvedba zgornjega ustroja cest v
makadamski izvedbi – v letu 2005 oziroma v začetku leta 2006 polaganje robnikov, izvedba javne razsvetljave in asfaltiranje cest.
Stroške za izpeljavo postopka pri notarju, vključno s stroški zemljiškoknjižnega
prepisa, plača kupec.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe, ki se izkažejo s potrdilom o tem,
da imajo sedež na območju Republike Slovenije in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije.
Dražitelji se morajo pred pričetkom javne dražbe izkazati s potrdilom o plačani
varščini v znesku 10% izklicne cene za parcelo (navesti št. parcele), ki jo bodo dražili,
na
račun
Občine
Postojna
št. 01294-0100016345 s pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti 88.
Varščina se bo neuspelim dražiteljem
vrnila v roku 8 dni po opravljeni dražbi (v ta
namen naj dražitelji s seboj na dražbo prinesejo ustrezno bančno kartico).
Rok za podpis pogodbe je 15 dni po
prejemu pogodbe. Kupnino je kupec dolžan plačati v roku 8 dni po prejemu računa, ki se mu izstavi po podpisu pogodbe.
Plačilo celotne kupnine, v prej določenem
roku, je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru da se plačilo ne izvede v
roku, se varščina zadrži, pogodba pa razdre.
Dodatne informacije dobijo interesenti
na Uradu za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči Občine Postojna, Ljubljanska
c. 4, pisarna št. 25 – 27, ali na
tel. 05/72-80-722; ogled lokacije je mogoč po predhodnem dogovoru.
Javna dražba bo v torek, 4. 11. 2003 ob
10. uri v sejni dvorani Kulturnega doma Postojna, Gregorčičev dr. 1, 6230 Postojna.
Občina Postojna
Št. 604/03
Ob-103870
Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2,
Škofja Loka, na podlagi 39. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Ur. l. RS, št. 12/03) in 18. člena Statuta
Občine Škofja Loka (Ur. l. RS, št, 37/95
in 47/98), objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Predmeti javne dražbe so:
A) nepremičnina – poslovni prostor –
Lokal 1, v pritličju objekta Spodnji trg 9/a v
Škofji Loki, katerega koristna površina je
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30,80 m2, s pripadajočim stavbnim in
funkcionalnim zemljiščem na parc.
št. 211/1, pripisani v zemljiškoknjižni vložek 116 k.o. Škofja Loka, brez bremen,
B) nepremičnina – poslovni prostor –
Lokal 2, v pritličju objekta Spodnji trg 9/a v
Škofji Loki, katerega koristna površina je
25,50 m2, s pripadajočim stavbnim in funkcionalnim zemljiščem na parc. št. 211/1,
pripisani v zemljiškoknjižni vložek 116 k.o.
Škofja Loka, brez bremen,
C) nepremičnina – poslovni prostor –
Lokal 3 v pritličju objekta Spodnji trg 9/a v
Škofji Loki, katerega koristna površina je
17 m2, s pripadajočim stavbnim in funkcionalnim zemljiščem na parc. št. 211/1, pripisani v zemljiškoknjižni vložek 116 k.o. Škofja Loka, brez bremen.
(Vse nepremičnine so vknjižene v zemljiški knjigi pri Okrajnem sodišču v Škofji Loki.)
2. Javna dražba je razpisana na podlagi
86. sklepa 4. seje Občinskega sveta občine Škofja Loka, z dne 29. 5. 2003, zaradi
prodaje nepremičnin, navedenih v 1. točki.
Organizator javne dražbe bo z uspelimi dražitelji (kupci) sklenil prodajno pogodbo.
3. Izklicna cena za predmet dražbe je:
A) za nepremičnino pod točko A) »poslovni prostor – Lokal 1« znaša 9,467.900
SIT,
B) za nepremičnino pod točko B) »poslovni prostor – Lokal 2« znaša 7,838.700
SIT,
C) za nepremičnino pod točko C) »poslovni prostor – Lokal 3 « znaša 5,225.800
SIT.
Uspeli dražitelj nosi tudi vse stroške postopka, stroške sestave pogodbe in overitev podpisa in je tudi plačnik taks in davka
na promet nepremičnin. Zemljiškoknjižna
ureditev je strošek in skrb uspelega dražitelja – kupca.
Predmeti javne dražbe so naprodaj kot
posamezne nepremičnine. Dražba bo potekala za vsak predmet posebej. Nepremičnine se prodajo v stanju kakršne so, po načelu “videno – kupljeno”.
Izklicna cena se lahko viša za najmanj
50.000 SIT.
Nepremičnine pod A), B) in C) se prodajajo s souporabo sanitarij v I. nadstropju
objekta na Spodnjem trgu 9a.
4. Kupec, ki bo na javni dražbi uspel,
mora plačati kupnino (doseženo ceno) ob
podpisu kupne pogodbe.
Z uspelim dražiteljem bo prodajalec sklenil pogodbo najkasneje v 30 dneh po zaključku dražbe. Plačilo celotne kupnine je
bistvena sestavina pogodbe.
Če uspeli dražitelj odstopi od podpisa
pogodbe, se kavcija ne vrne in jo prodajalec obdrži kot skesnino. Preostanek vplačanega prvega obroka se brezobrestno vrne v roku petnajstih dni. Nepremičnino kupec prejme v last in posest z dnem podpisa
kupne pogodbe.
5. Javna dražba bo v sredo, dne 19.
novembra 2003, ob 15. uri v veliki sejni
dvorani, II. nadstropje na Poljanski cesti 2,
Škofja Loka.
6. Dražitelji so dolžni vplačati kavcijo v
višini 10% od izklicne cene za vsak posamezen predmet dražbe. Kavcija mora biti
vplačana najmanj dva dni pred pričetkom
dražbe na podračun Občina Škofja Loka
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št. 01322-0100007116, ki se vodi pri UJP
Kranj, sklic 18 76228-7141998- 46606103
s pripisom “javna dražba za predmet (vpisati: A), B), ali C)”. Udeleženci dražbe morajo plačilo kavcije pred pričetkom dražbe
dokazati s predložitvijo potrdila o plačilu.
Kavcija bo uspelemu dražitelju brezobrestno vračunana v kupnino, drugim pa bo
brez obresti vrnjena v roku najkasneje osmih
dni po končani dražbi.
7. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe. Dražitelji, ki so fizične osebe, morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti dokazilo, da so državljani Republike
Slovenije, dražitelji, ki so pravne osebe pa
morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši
od enega meseca ali overjeno kopijo in pooblastilo oziroma dokazilo o zastopanju.
8. V primeru, da se dražbe udeležita dva
ali več dražiteljev in nihče ne draži, se šteje,
da so odstopili od dražbe. V tem primeru se
varščina zadrži kot skesnina vseh dražiteljev.
9. Dražba je uspešna tudi, če varščino
pravočasno vplača in se dražbe udeleži le
en kupec. V tem primeru se šteje, da kupec
– dražitelj soglaša z nakupom po izklicni
ceni.
10. Vsa ostala določila, pomembna za
ureditev odnosov med prodajalcem in uspelim dražiteljem (kupcem) se dogovorijo in
sklenejo v kupoprodajni pogodbi.
11. Informacije o javni dražbi in o predmetu javne dražbe je možno dobiti in se
dogovoriti za ogled dne 5. in 12. 11. 2003
med 13. do 15. uro na naslovu Mestni trg
15, Škofja Loka, soba št. 15, po predhodnem dogovoru na tel. 04/51-12-320.
Občina Škofja Loka

Razpisi delovnih
mest
Št. 111-72/03-0515
Ob-103749
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 71. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS,
št. 20/97):
a) 1 prosto mesto državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu
na Zunanjem oddelku v Mariboru.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje, določene v 25. členu Zakona o
državnem pravobranilstvu in posebne pogoje za imenovanje na mesto državnega
pravobranilca, določene v 26. členu Zakona o državnem pravobranilstvu.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-103806
Institut “Jožef Stefan“, Ljubljana, Jamova 39, razpisuje mesto:
vodje odseka za tehnologijo površin
in optoelektroniko.

Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis,
morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne raziskovalne delavce
izpolnjevati še naslednje:
– doktorat znanosti ustrezne smeri,
– izkušnje pri vodenju raziskovalnih skupin
na ožjem raziskovalnem področju ter pri vodenju dela in vzgoji kadrov na tem področju,
– 5 let delovnih izkušenj.
Prijavi na razpis morajo kandidati priložiti
življenjepis, znanstveno in strokovno bibliografijo in programsko usmeritev.
Izbrani kandidat bo moral predstaviti
Znanstvenemu svetu Instituta programsko
usmeritev ožjega raziskovalnega področja,
ki mora vsebovati poleg programa dela še
kadrovsko sestavo, organizacijo in sredstva
za izvajanje.
Izbrani kandidat bo imenovan za štiri leta.
Pisne prijave na razpis z dokazili o izpolnjevanju pogojev bomo sprejemali 15 dni
po objavi na naslov: Institut “Jožef Stefan“,
Sekretariat, Jamova 39, Ljubljana.
Institut Jožef Stefan
Št. 307/03
Ob-103830
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto:
pripravnik v Splošni službi.
Pogoji za opravljanje dela: univerzitetni
diplomirani politolog – smer obramboslovje.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija potrdila o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 10 mesecev, s polnim delovnim časom. Delo bo
opravljal v Splošni službi Ministrstva za finance, Župančičeva 3, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih dneh po
objavi, na naslov: Ministrstvo za finance,
Služba za kadre in organizacijo, p.p. 644,
1001 Ljubljana. Kandidate bomo o izboru
pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni
izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/478-52-34.
Ministrstvo za finance
Št. 121/2003
Ob-103831
Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino objavlja javni natečaj prostega delovnega mesta:
finančnika III v Ekonomsko-finančnem oddelku v Ministrstvu za kulturo,
Upravi RS za kulturno dediščino.
1. Javne naloge bo javni uslužbenec
opravljal na delovnem mestu finančnika III.
2. Delovno razmerje za prosto delovno
mesto bo sklenjeno za nedoločen čas in se
bo opravljalo na eni izmed lokacij organa na
naslovu: Ministrstvo za kulturo, Uprava RS
za kulturno dediščino, Kongresni trg 1,
1000 Ljubljana.
3. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba (VII): ekonomska smer,
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– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
– znanje angleškega jezika,
– znanje programov za oblikovanje besedil.
4. Prednost bodo imeli javni uslužbenci
z izkušnjami s področja javnih razpisov za
(so)financiranje programov oziroma projektov in poznavanja programa MFERAC.
Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino bo pisne prijave kandidatov z
opisom delovnih izkušenj; z dokazili o izobrazbi, delovnimi izkušnjami, znanju angleškega jezika in znanju računalništva ter opisom
izkušenj opisanih v 4. točki sprejemalo 8 dni
od objave razpisa na naslov: Ministrstva za
kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino,
Plečnikov trg 2, 1000 Ljubljana z obvezno
oznako: »Prijava na razpis – Finančnik III«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri pisno
obveščeni v roku 8 dni po opravljenem izbirnem postopku.
Morebitne dodatne informacije dobite na
tel. 01/251-32-67 ali 01/201-32-87,
Vesna Ulčar.
Ministrstvo za kulturo
Uprava RS za kulturno dediščino
Št. 307/03
Ob-103839
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto:
pripravnik v Sektorju za davčni in carinski sistem.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani pravnik.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija potrdila o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 10 mesecev, s polnim delovnim časom. Delo bo
opravljal v Sektorju za davčni in carinski sistem, Župančičeva 3, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih dneh po
objavi, na naslov: Ministrstvo za finance,
Služba za kadre in organizacijo, p.p. 644,
1001 Ljubljana. Kandidate bomo o izboru
pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni
izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/478-52-34.
Republika Slovenija
Ministrstvo za finance
Št. 622/03
Ob-103864
Na podlagi določb 37. ter 62. člena v
povezavi z 71. členom Statuta in Akta o
sistemizaciji delovnih mest, Klinični center
Ljubljana razpisuje delovno mesto:
glavne medicinske sestre Kliničnega
inštituta za medicino dela, prometa in
športa.
Za glavno medicinsko sestro lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je višja medicinska sestra ali medicinska sestra z visoko strokovno izobrazbo
ali univerzitetno izobrazbo,
– da ima 10 let dela v stroki, od tega
5 let na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
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– da ima sposobnost strokovnega in organizacijskega vodenja.
Strokovni direktor KC bo imenoval glavno medicinsko sestro po pridobitvi soglasja
predstojnice kliničnega inštituta ter mnenja
strokovnega kolegija zdravstvene nege kliničnega inštituta za dobo 4 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v roku 15 dni po objavi tega razpisa, na
naslov: Klinični center Ljubljana, Kadrovska
služba, Bohoričeva ulica 28, 1525 Ljubljana – s pripisom “za razpisno komisijo za
delovno mesto glavne medicinske sestre
Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa.”
O izbiri bodo kandidati/kandidatke obveščeni v 8 dneh po odločitvi pristojnega
organa.
Klinični center Ljubljana
Št. 111-73/03-0515
Ob-103905
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98, 48/01 in 67/02):
a) 1 prosto mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev na mesto okrožnega sodnika, določene
v 2. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 671/81-03
Ob-103941
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS,
št. 96/02), 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01) ter 14. člena Odloka o ustanovitvi JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah (Ur. l. RS, št. 8/03) razpisuje Svet JZ
Knjižnica Šmarje pri Jelšah, delovno mesto:
direktorja.
Za direktorja knjižnice je lahko imenovan, kdor poleg splošnih pogojev izpolnjuje
še naslednje:
– ima visoko izobrazbo ustrezne smeri,
– opravljen izpit iz bibliotekarske stroke,
– 5 let delovnih izkušenj v knjižnični dejavnosti,
– vsaj 3 leta delovnih izkušenj na vodilnih
ali vodstvenih delih v knjižnični dejavnosti;
ali da ima:
– višjo izobrazbo ustrezne smeri,
– opravljen izpit iz bibliotekarske stroke,
– 20 let delovnih izkušenj v knjižnični
dejavnosti,
– vsaj 10 let delovnih izkušenj na vodilnih
ali vodstvenih delih v knjižnični dejavnosti.
Kandidati za direktorja morajo predložiti
tudi program razvoja in dela knjižnice.
Mandat direktorja traja 5 let od dneva
imenovanja. Nastop dela direktorja se prične s 1. 1. 2004.
Kandidati pošljejo vloge v 8 dneh po objavi razpisa na naslov – Knjižnica Šmarje pri
Jelšah – s pripisom »za razpis direktorja«.

Kandidati bodo o izboru obveščeni v 30 dneh
po končanem razpisnem postopku.
Svet JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Št. 122-8/2003
Ob-104005
Servis skupnih služb Vlade Republike
Slovenije, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za dve prosti pripravniški mesti v Servisu skupnih služb Vlade Republike Slovenije za osebi, ki bosta
prvič začeli opravljati delo in se bosta usposabljali za opravo državnega izpita iz javne
uprave:
– pripravnik v Sektorju za pravne zadeve, Gregorčičeva 27a, Ljubljana,
pogoj: univerzitetna izobrazba pravne
smeri;
– pripravnik v Sektorju za splošne zadeve, Gregorčičeva 27a, Ljubljana,
pogoj: visoka strokovna izobrazba tehnične smeri;
ter javni natečaj za prosto pripravniško
mesto za osebo, ki bo prvič začela opravljati delo in se bo usposabljala za opravo
strokovnega izpita za samostojno opravljanje spremljajočih del:
– pripravnik v Sektorju za pravne zadeve, Gregorčičeva 27a, Ljubljana,
pogoj: srednja strokovna izobrazba ekonomske smeri.
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– morebitna potrdila o znanju za delo z
osebnim računalnikom.
Zaželjeno je znanje za delo z osebnim računalnikom (okolje MS Word in MS Excel).
S kandidatom/ko bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas trajanja pripravniške dobe.
Pisno vlogo z vsemi navedenimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življenjepisom naj kandidati/ke pošljejo najkasneje do 24. 10. 2003 na naslov: Servis
skupnih služb Vlade Republike Slovenije,
Gregorčičeva 27a, Ljubljana.
Kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni v
roku 30 dni po preteku razpisnega roka.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri
Tereziji Pesrl po tel. 01/478-18-80, Sektor
za organizacijo in kadre.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Ob-104145
Mestna občina Ljubljana, Župan, Mestni
trg 1, Ljubljana, v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS,
št. 56/02) objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto v mestni upravi:
načelnika/ce – oddelka za gospodarjenje z zemljišči, ki se opravlja v nazivu podsekretar.
Zahtevani pogoji so:
– univerzitetna izobrazba ali visoka
strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem arhitekturne, gradbene, ekonomske ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– poznavanje uporabniških programov
v okolju Windows.
Zaželjeno je znanje enega svetovnega
tujega jezika.
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Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/ke izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
ureja Zakon o delovnih razmerjih ter drugi
odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
Pri izboru bodo imeli prednost kandidati/ke, ki imajo delovne izkušnje in znanja z
vodenjem projektov in poznavanjem področne zakonodaje.
Pogoje, ki dajejo kandidatom/kam prednost pri izboru, bo natečajna komisija presojala na podlagi priloženih dokazil oziroma
referenc ali na podlagi pogovora s kandidati/kami.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– 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
mesec, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata/tko ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od
dneva objave javnega natečaja na naslov:
Oddelek za pravne, kadrovske in splošne
zadeve – Kadrovska služba, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.
Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjena
pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, neizbrani kandidati/ke pa bodo o tem, da niso
bili izbrani, obveščeni v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja bo dajala Marjeta Zuccato, na
tel. 01/306-11-50.
Mestna občina Ljubljana
Ob-104146
Mestna občina Ljubljana, Župan, Mestni
trg 1, Ljubljana, v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02)
objavlja javni natečaj za prosti uradniški delovni mesti v mestni upravi:
1. Svetovalca/ke v Oddelku za zdravstvo in socialno varstvo, ki se opravlja
v nazivih svetovalca/ke II in svetovalca/ke I.
Zahtevani pogoji so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba –
smer socialno delo,
– najmanj 3 leta in 8 mesecev delovnih
izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– poznavanje uporabniških programov v
okolju Windows,
– trimesečno poskusno delo.
Pri izboru bodo imeli prednost kandidati/ke z delovnimi izkušnjami na področju, za
katerega kandidirajo.
2. Svetovalca/ke v Oddelku za kulturo
in raziskovalno dejavnost, v Službi za kulturo, ki se opravlja v nazivu svetovalec/ka
III, svetovalca/ka II in svetovalec/ka I.
Zahtevani pogoji so:
– univerzitetna izobrazba – smer zgodovina ali umetnostna zgodovina,
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– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– poznavanje uporabniških programov v
okolju Windows,
– trimesečno poskusno delo.
Pri izboru bodo imeli prednost kandidati/ke z delovnimi izkušnjami na področju, za
katerega kandidirajo.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo
opravi v enem letu od imenovanja.
Pogoje, ki dajejo kandidatom/kam prednost pri izboru, bo natečajna komisija presojala na podlagi priloženih dokazil oziroma
referenc ali na podlagi pogovora s kandidati/kami.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– 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
mesec, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata/tko ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od
dneva objave javnega natečaja na naslov:
Oddelek za pravne, kadrovske in splošne
zadeve – Kadrovska služba, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.
Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjena
pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s
trimesečnim poskusnim delom, neizbrani
kandidati/ke pa bodo o tem, da niso bili
izbrani, obveščeni v osmih dneh po sklenitvi
pogodbe o zaposlitvi.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja bo dajala Vilma Reisner, na
tel. 01/306-11-54.
Mestna občina Ljubljana

Druge objave
Št. 6310
Ob-103714
1. Upravni odbor Združenje za promet in
zveze in njegov predsednik, kot podpisnik
kolektivne pogodbe (Ur. l. RS, št. 67/99)
za dejavnost prevoza blaga v cestnem prometu Slovenije ter tarifno prilogo, odpoveduje navedeno kolektivno pogodbo za dejavnost prevoza blaga v cestnem prevozu
Slovenije ter aneks, ki prenehata veljati z
dnem 31. 12. 2003.
2. Upravni odbor Združenje za promet
in zveze in njegov predsednik kot podpisnik
kolektivne pogodbe (Ur. l. RS, št. 14/99)
za špedicijsko, skladiščno in pomorsko
agencijsko dejavnost ter tarifno prilogo, odpoveduje navedeno kolektivno pogodbo za
špedicijsko, skladiščno in pomorsko agencijsko dejavnost ter aneks, ki prenehata veljati z dnem 31. 12. 2003.
Gospodarska zbornica Slovenije

Ob-103688
Obvestilo
Inženirske zbornice Slovenije (IZS) o
pričetku kandidacijskega postopka za
izvolitev funkcionarjev disciplinskih
organov
Kandidacijska komisija v sestavi Marjetka
Saje, univ. dipl. inž. grad. (predsednica), Dominik Bovha, univ. dipl. inž. geod. in mag.
Darko Drev, univ. dipl. inž. kem. tehnol. (člana), imenovana s sklepom predsednika zbornice št. 3366 VOD-BŠ, dne 7. 10. 2003,
skladno s 27. členom Statuta IZS obvešča
upravni odbor IZS, upravne odbore matičnih
sekcij in svoje člane o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev:
– disciplinskega tožilca IZS,
– namestnika člana MSA v disciplinski komisiji,
– namestnika člana MSS v disciplinski komisiji,
– namestnika člana MST v disciplinski komisiji,
– namestnika člana MSGeo v disciplinski
komisiji,
– namestnika člana MSG v disciplinskem
sodišču,
– namestnika člana MSS v disciplinskem
sodišču,
– namestnika člana MST v disciplinskem
sodišču,
– namestnika člana MSGeo v disciplinskem sodišču.
Kandidacijski postopek traja 30 dni in bo
izvršen pred volitvami za zgoraj navedene
funkcije v organih IZS.
Kandidate za zgoraj navedene funkcije
lahko skladno s 27. členom Statuta IZS predlagajo:
– upravni odbor zbornice,
– upravni odbor matične sekcije,
– najmanj 15 članov zbornice, ki imajo
status pooblaščenega inženirja, z overovljenimi podpisi.
Vsaka matična sekcija je skladno s 115.c
in 115.d členom Statuta IZS dolžna predlagati v izvolitev najmanj enega člana disciplinske komisije.
Za zgoraj navedene funkcije lahko kandidirajo le tisti člani zbornice, ki so vpisani v
imenik pooblaščenih inženirjev (115.a, 115.c
in 115.d člen Statuta IZS).
Zgornje funkcije so nezdružljive s funkcijami v drugih organih zbornice (115.a, 115.c
in 115.d člen Statuta IZS).
Upravni odbor IZS, upravne odbore matičnih sekcij in člane pozivamo, da sodelujejo v kandidacijskem postopku skladno s
statutom IZS in kandidacijski komisiji predlagajo kandidate za zgoraj navedena mesta.
Rok za vložitev kandidatur na naslov: Inženirska zbornica Slovenije, Kandidacijska
komisija za disciplinske organe, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana, je 18. 11. 2003.
Inženirska zbornica Slovenije
Ob-103702
Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) ter 16. člena
statuta Občine Žetale (Uradni list RS,
št. 24/99, 11/01 in 5/03) je Občinski svet
občine Žetale na 7. redni seji dne 8. 9. 2003
sprejel
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o dodeljevanju proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Žetale za leto 2003
Glede na sprejet odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2003 (Uradni list RS,
št. 33/03) se v tem programu določijo strukturni ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v Občini Žetale.
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Žetale v letu 2003 so predvidena za naslednje namene:
1. sofinanciranje umetnega osemenjevanja,
2. sofinanciranje programov izobraževanja kmetov,
3. subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje kreditov,
4. pospeševanje društvenih dejavnosti,
povezanih s promocijo kmetijstva in podeželja.
Upravičenci do sredstev so fizične osebe
– kmetje s stalnim prebivališčem v Občini
Žetale, ki se ukvarjajo s pridelavo ali predelavo kmetijskih pridelkov in storitev ter društva s področja kmetijstva in razvoja podeželja.
Upravičenci morajo za namene, navedene v tem programu, podati izjavo, da za posamezen namen niso pridobili sredstev iz državnega proračunu ali mednarodnih virov oziroma koliko sredstev so iz teh virov za določen namen že prejeli.
Sredstva se lahko dodelijo, če pomenijo
spodbudo za izvedbo projekta oziroma so
zanj nujno potrebna.
Ukrepi
Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v Občini Žetale za leto 2003 so:
1. Sofinanciranje umetnega osemenjevanja govedi in svinj
Namen ukrepa: namen ukrepa je skozi
program umetnega osemenjevanja s strani
pooblaščene veterinarske organizacije izboljšati prirejo mleka in mesa na kmetijah z
uporabo semen kvalitetnih plemenjakov.
Višina sofinanciranja:
– višina sredstev za vsako umetno osemenitev govejih plemenic znaša 2.500 SIT
stroškov prve osemenitve,
– višina sredstev za eno umetno osemenitev plemenskih svinj znaša 1.000 SIT stroškov prve osemenitve.
Pogoji: upravičenci so rejci govedi in prašičev na območju Občine Žetale, ki skrbijo
za načrtno vodenje reprodukcije. Občina Žetale bo na osnovi pogodbe pooblaščene veterinarske službe sofinancirala stroške osemenitve na podlagi mesečnega obračuna stroškov in predložnega seznama z navedbo imena in priimka, davčno številko in MID številko
kmeta oziroma lastnika živali.
2. Sofinanciranje programov izobraževanja kmetov
Namen ukrepa
Pri programih izobraževanja kmetov se za
kmete-nosilce kmetijske dejavnosti sofinancirajo programi izobraževanja kmetijske svetovalne službe in programi ostalih verificiranih izvajalcev izobraževanja.
Višina pomoči
Pooblaščenim izvajalcem izobraževanja
posameznih programov se krijejo upravičeni
stroški izobraževanja oziroma predavanj do
50%.
Pogoji za pridobitev pomoči
Pooblaščeni izvajalci predložijo vlogo za
sofinanciranje s priloženim računom o izve-
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deni storitvi ali finančno ovrednoten program
izobraževalne dejavnosti izvajalca z ustreznimi dokazili.
3. Subvencioniranje obrestne mere za
dodeljevanje kreditov
Namen ukrepa
Investicijska vlaganja v posodobitev, intenziviranje, koncentracijo, preusmeritev
kmetijske proizvodnje.
Višina pomoči
Občina bo subvencionirala do 4% letne
obrestne mere za najete kredite. Subvencioniranje obrestne mere lahko znaša do 50%
upravičenih stroškov za investicije začete v
tekočem letu, in sicer: za nakup strojev, naprav, opreme, za gradbena in obrtniška dela
in nakup kmetijskih zemljišč. Doba za subvencioniranje obrestne mere za odobreno
posojilo je doba trajanja kredita.
Pogoji za pridobitev pomoči
Na podlagi razpisa za subvencioniranje
obrestne mere upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– potrdilo o statusu kmeta – ustrezna
usposobljenost oziroma 5 let delovnih izkušenj na kmetiji,
– mnenje kmetijsko svetovalne službe o
upravičenosti vlaganja,
– pravnomočno gradbeno dovolenje oziroma lokacijska informacija (če gre za adaptacijo objekta),
– račune oziroma predračune za nakup
strojev ali opreme oziroma račune o izvedenih delih.
Prednost pri sofinanciranju imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost
oziroma glavni vir dohodka.
4. Sofinanciranje dejavnosti strokovnih
društev
Namen ukrepa
Sofinancirajo se programi oziroma izvedene aktivnosti posameznih društev s področja kmetijstva (ki so neprofitna in se ne
ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo) za izvedbo strokovnega dela – strokovnih prireditev
(stroški nastopanja na razstavah in prireditvah, stroški izdaje strokovnih publikacij, ki
se ne prodajajo; stroški izobraževanja članov
društva).
Višina pomoči
– do 30% upravičenih stroškov finančno
ovrednotenega programa.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– finančno ovrednoten letni program dela,
– potrdilo o registraciji društva (če je društvo ustanovljeno na novo).
Namensko porabo proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Žetale spremlja in preverja Odbor za gospodarstvo, ali druga oseba, pooblaščena s strani župana oziroma nadzorni
odbor občine.
Prav tako je upravičenec dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Občina Žetale
Ob-103865
Zbiranje ponudb
za najem oziroma nakup poslovnih
prostorov v Nebotičniku
1. Predmet naročila: najem oziroma nakup poslovnih prostorov v lasti Kapitalske
družbe, d.d. v objektu Nebotičnik v Ljubljani (od 9. do 13. nadstropja).

2. Naročnik: Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, tel.
01/47-46-700, telefaks 01/47-46-747, kontaktna oseba mag. Zoran Perše, vodja službe
za organizacijske, kadrovske in splošne zadeve.
3. Način oddaje naročila: zbiranje ponudb
usposobljenih ponudnikov z dvostopenjskim
postopkom.
4. Razpisna dokumentacija: ponudniki lahko za razpisno dokumentacijo zaprosijo po
e-pošti zoran.perse@kapitalska-druzba.si ali
pisno na naslov Kapitalske družbe, d.d. Razpisna dokumentacija je brezplačna.
5. Dodatne informacije: kontaktna oseba
za dajanje pojasnil glede postopkov naročila
ter vseh pojasnil za drugi del naročila je mag.
Zoran Perše, tel. 01/47-46-772, e-pošta zoran.perse@kapitalska-druzba.si.
6. Oddaja ponudbe: ponudniki morajo pisne ponudbe v prvi fazi naročila oddati v zaprti kuverti na sedežu Kapitalske družbe, d.d.,
II. nadstropje, najkasneje do 14. novembra
2003 do 12. ure.
7. Odpiranje ponudb: interno odpiranje ponudb bo dne 14. novembra 2003 ob 14. uri.
8. Merila za ocenjevanje ponudb: cena
najema oziroma nakupa poslovnih prostorov,
finančno stanje ponudnika, vsebinska ustreznost dejavnosti in plačilni pogoji. Merila so
ovrednotena v razpisni dokumentaciji.
9. Pogajanja: s ponudniki iz ožjega izbora
bodo v obeh fazah naročila izvedena vsebinska in cenovna pogajanja.
10. Ogled poslovnih prostorov: termini
možnih ogledov poslovnih prostorov so določeni v razpisni dokumentaciji.
11. Rok za sprejemanje odločitev: izbira
najugodnejših ponudnikov v prvem delu naročila bo praviloma izvedena do 4. decembra
2003, izbira najugodnejšega ponudnika v drugem delu naročila pa do 19. februarja 2004.
12. Možnost neizbora najugodnejšega ponudnika: naročnik si pridržuje pravico, da s
sprejemom sklepa o zaključku postopka naročila ne izbere nobenega izmed ponudnikov
kot najugodnejšega, kljub temu, da je naročilo uspelo.
Kapitalska družba, d.d.
Ob-103835
Javno zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Piran, Tartinijev trg
2, 6330 Piran.
2. Predmet prodaje je stavbno zemljišče:
a) parc. št. 997/2, njiva v izmeri 204 m2,
vl. št. 1776 k.o. Portorož,
izhodiščna (najnižja) cena predmetne
prodaje je 2,617.220 SIT;
b) parc. št. 1448/6, njiva v izmeri
256 m2, vl. št. 2137 k.o. Portorož,
izhodiščna (najnižja) cena predmetne
prodaje je 3,284.360 SIT;
c) parc. št. 54/4, travnik v izmeri
182 m2, vl. št. 1094 k.o. Piran,
izhodiščna (najnižja) cena predmetne
prodaje je 2,325.090 SIT;
d) parc. št. 5456, njiva v izmeri 793 m3,
vl. št. 2450 k.o. Portorož,
izhodiščna (najnižja) cena predmetne
prodaje je 8,478.181SIT;
V izhodiščno ceno davek ni vključen. Davek in vsi stroški v zvezi s pripravo zemljišča
in v zvezi s prodajo in prenosom lastništva
bremenijo kupca.
3. Zemljišče je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«. Stavbno zemljišče, ki je
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predmet javnega zbiranja ponudb je že v
posesti fizičnih oseb in služi kot funkcionalna celota k lastniški hiši fizičnih oseb.
4. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo fizične
ali pravne osebe, ki morajo k ponudbi predložiti potrdilo o državljanstvu Republike
Slovenije oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe. Kolikor v postopku
fizična ali pravna oseba sodeluje po pooblaščencu je obvezno priložiti pismeno pooblastilo overjeno pri notarju.
b) Obvezno je treba vplačati varščino
(kavcijo) za resnost ponudbe v višini 10%
izhodiščne cene predmeta prodaje, ki se
vplača na podračun enotnega zakladniškega
računa
Občine
Piran
št. 01290-0100005871 odprt pri Upravi za
javna plačila,Urad Koper ter k ponudbi predložiti potrdilo o plačilu varščine. Najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta v
kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina
vrnjena v roku 8 dni po končanem izboru
najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje.
c) Pisne ponudbe je treba predložiti z
naslednjo vsebino:
– ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– ponujeno ceno (ki ne sme biti manjša
od izhodiščne vrednosti);
– izjava, da se strinja z vsemi pogoji
razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca;
5. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 3. 11. 2003,
do 12. ure, na naslov Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Fornače 33, 6330 Piran,
pod oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj!«.
6. Nepravočasne in nepopolne ponudbe prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo obravnavala
Komisija za vodenje in nadzor postopkov
razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem Občine Piran.
7. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
8. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom je
izključena. Županja Občine Piran lahko kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve
prodajne pogodbe.
9. Izbrani najugodnejši ponudnik mora
kot kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 30 dni po prejemu sklepa o
izbiri in poziva k podpisu pogodbe. Če se
izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe v določenem roku ne odzove, se šteje,
da je od sklenitve pogodbe odstopil, varščina pa zapade v korist Občine Piran. Kupec mora plačati kupnino v roku, ki bo
določen v pogodbi, sicer lahko prodajalec
pogodbo razdre, varščina pa tudi v tem
primeru zapade v korist Občine Piran.
10. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih prodaje na sedežu Občine Piran, Tartinijev trg 2, Piran, Samostojna pravna služba, tel. 05/671-03-37 ali na sedežu Javnega podjetja Okolje Piran d.o.o., Fornače
33,
Piran,
Miloška
Raktelj,
tel.05/61-750-33.
Občina Piran
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Ob-103794
Zaradi postopka rednega prenehanja družba RGS d.d. – v likvidaciji, Ljubljana, Dimičeva 16, objavlja
interes za prodajo nepremičnin in
premičnin
I. Nepremičnine:
1. poslovne prostore in zazidljive parcele
na Dimičevi 16 in Letališki 27 v Ljubljani,
2. tri stanovanjske enote v Ljubljani,
3. počitniška stanovanja v Červarju in Barbarigi (Hrvaška).
II. Premičnine:
1. rudarska oprema po popisnem listu.
III. Cena in pogoji
Izklicna cena je 350,000.000 SIT.
Ponudniki so lahko pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in fizične osebe državljani Republike Slovenije.
Ponudniki si lahko vso razpoložljivo dokumentacijo o nepremičninah in opremi kot tudi
poslovne prostore in opremo ogledajo ter pridobijo morebitne dodatne informacije na sedežu družbe v sredo, 22. 10. 2003 od 10.
do 12. ure, po predhodni najavi v tajništvu po
tel. 01/236-32-40.
Rok za zbiranje ponudb je 15 dni po objavi.
RGS d.d. – v likvidaciji na podlagi te objave ni zavezan skleniti prodajne pogodbe z
najboljšim ali katerimkoli ponudnikom.
RGS d.d.
likvidacijski upravitelj
Št. 1123-03
Ob-103829
S.Z.RTV z.o.o. zbira ponudbe za popolno prenovo treh dvigal na objektu Fabianijeva 25, 27, 29 v Ljubljani. Podatke potrebne
za izdelavo ponudbe dobite na sedežu podjetja,
Linhartova
17,
Ljubljana,
tel. 01/231-50-61.
S.Z.RTV z.o.o. Ljubljana
Ob-103947
Obveščamo, da bo družba Emonika nepremičnine, Marjetka Šuštaršič s.p., Gregorčičeva 13A, Ljubljana, prenehala s poslovanjem z dne 17. 1. 2004.

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 20900-94/03-21213
Ob-103715
Republika Slovenija, Upravna enota
Domžale izdaja na podlagi prvega odstavka
51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99) in po pooblastilu št. 12300-018/00-24 z dne 15. 5.
2000 v zadevi – ugotavljanje dejanskega
stalnega prebivališča Ranković Deana, sedaj neznanega prebivališča, naslednji sklep;
1. Za začasnega zastopnika stranki Rankovič Deanu, roj. 15. 2. 1964 Trbovlje, s
prijavljenim stalnim prebivališčem v Trzinu,
Ulica pod gozdom 29, se postavi Zabret
Tatjano, delavko Upravne enote Domžale.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-

pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 209-161/03-0604052
Ob-103828
Upravna enota Ptuj, Oddelek za upravne notranje zadeve, izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila
načelnika št. 032-4/01-01 z dne 11. 4.
2001 v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Črnčič Bojana, sedaj neznanega prebivališča, naslednji sklep:
1. Za začasno zastopnico stranki Črnčič
Bojanu, rojenemu 16. 11. 1966, s prijavljenim stalnim prebivališčem Vintarovci 79, se
postavi Marta Korže, delavka Upravne enote Ptuj.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
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. 321-1/2003-0401
Ob-103945
Upravna enota Murska Sobota, Oddelek za kmetijstvo in gozdarstvo, izdaja na
podlagi 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. 80/99,
70/00 in 52/02) in po pooblastilu načelnika Upravne enote Murska Sobota št. 0314/2002-0001 z dne 3. 10. 2002, v upravni zadevi uvedbe komasacijskega postopka
Stanjevci, po uradni dolžnosti naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika komasacijskima udeležencema, Lazar Mariji, Stanjevci 44A-procesno nesposobna in Perš Jožefu, Francija-neznano prebivališče, se postavi Franc Šlihthuber, župan občine G. Petrovci.
2. Funkcija začasnega zastopnika preneha po končanem komasacijskem postopku oziroma ko se ugotovi prebivališče stranke in se pojavi stranka sama, njen zakoniti
zastopnik ali pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 30724-7/2003-4
Ob-103679
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: Urad), je 3. 10. 2003 na podlagi vloge Združenja bank Slovenije, Gospodarsko interesno združenje, Ljubljana, Šubičeva 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ZBS), izdal sklep o uvedbi postopka za izdajo odločbe o negativnem
izvidu v smislu 8. člena ZPOmK in podrejeno za podelitev posamične izjeme v smislu
7. člena ZPOmK glede Dogovora o oblikovanju slovenskih medbančnih obrestnih mer
(v nadaljevanju: Dogovor), sklenjenega
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14. 7. 2003 med ZBS ter 10 bankami, članicami ZBS.
Dogovor opredeljuje način zajemanja, izračunavanja in objavljanja obrestnih mer za
medbančne depozite v domači valuti standardnih značilnosti in ročnosti in je bil sklenjen z namenom informiranja vseh udeležencev domačega denarnega trga o dnevni višini medbančnih obrestnih mer na trgu. Nadomešča prejšnji Dogovor o oblikovanju
slovenskih medbančnih obrestnih mer (Ur. l.
RS, št. 2/02 in 20/02), ki je z uveljavitvijo
obravnavanega dogovora prenehal veljati.
ZPOmK v prvem odstavku 5. člena določa, da so prepovedani in nični sporazumi
med podjetji o pogojih poslovanja na trgu,
katerih cilj ali učinek je preprečevati, ovirati
ali izkrivljati konkurenco v Republiki Sloveniji. V 8. členu določa, da Urad lahko na
zahtevo podjetja, več podjetij ali združenj
podjetij potrdi, da glede na dejstva, ki jih
pozna, v zvezi z določenim sporazumom ni
bil kršen prvi odstavek 5. člena, v prvem
odstavku 7. člena pa, da Urad na zahtevo
enega ali več udeleženih podjetij lahko odloči, da je sporazum v skladu s tretjim odstavkom 5. člena in zato ni prepovedan in ničen.
Ker obravnavani dogovor vsebuje nekatere elemente iz prvega odstavka 5. člena
ZPOmK, je Urad na zahtevo ZBS uvedel
postopek za podelitev negativnega izvida in
podrejeno posamične izjeme.
Glede na to, da vloga vsebuje dva zahtevka, ki se opirata na isto dejansko stanje
in isto pravno podlago in je za odločanje o
obeh zahtevkih pristojen Urad, ter glede na
to, da bo z odločitvijo o enem zahtevku
drugi postal brezpredmeten, se je Urad na
podlagi drugega odstavka 130. člena ZUP
odločil za izvedbo enega postopka.Urad poziva fizične in pravne osebe, ki imajo pravni
interes za udeležbo v postopku, da Uradu
RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v
30 dneh od objave in da pošljejo pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da bi formalno zahtevali status udeleženca v postopku.
Prijava mora v skladu s 26. členom ZPOmK
vsebovati navedbe in dokaze, ki izkazujejo
pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-51/03-6
Ob-103698
Urad RS za varstvo konkurence (Urad)
je 6. 10. 2003 na podlagi drugega odstavka 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS,
št. 56/99; ZPOmK) in na podlagi priglasitve koncentracije družb Telemach d.o.o.,
Cesta Ljubljanske brigade 21, Ljubljana, in Parsek, informacijske tehnologije, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21,
Ljubljana, sprejel odločbo, da priglašena
koncentracija družb Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, Ljubljana (v nadaljevanju: Telemach), in Parsek, informacijske tehnologije, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, Ljubljana (v nadaljevanju:
Parsek), ni podrejena določbam Zakona o
preprečevanju omejevanja konkurence.
Za opredelitev koncentracije družb je
bistvena sprememba v nadzoru v prevzeti
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družbi. Urad v obravnavanem primeru ugotavlja, da sta glede na obstoječ nadzor družbe AIG Emerging Europe Infrastructure Management L.P. nad družbama EON d.o.o.
in Telemach d.o.o., hkrati pa družbe EON
nad družbo Parsek, slednje v ekonomskem
pomenu koncentrirane in skupaj z zgoraj
navedenimi družbami tvorijo zaokroženo
ekonomsko celoto. Ker je torej AIG Emerging Europe Infrastructure Management
L.P. že prek posrednega lastništva izvrševal
nadzor nad družbami EON, Telemach in posledično še nad družbo Parsek, ki skupaj z
ostalimi povezanimi družbami tvorijo t.i. ekonomsko celoto, obravnavana koncentracija
ni podrejena določbam ZPOmK.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-32/03-12
Ob-103908
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana, je glede koncentracije
družb DZS, založništvo in trgovina, d.d.,
Mali trg 6, Ljubljana, ki jo po pooblastilu
zastopa Stojan Zdolšek, odvetnik, Miklošičeva 24, Ljubljana, in Dnevnik, časopisna
družba, d.d., Kopitarjeva 2 in 4, Ljubljana, ki jo zastopa mag. Branko Pavlin, predsednik uprave, na podlagi prvega odstavka
41. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99)
odločil, kot sledi iz izreka:
Koncentracija družb DZS, založništvo in
trgovina, d.d., in Dnevnik, časopisna družba, d.d., je skladna s pravili konkurence in
ji Urad ne nasprotuje.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po Zakonu
o gradbenih
proizvodih
Št. 3210-9/2002-6
Ob-103687
Na podlagi četrtega odstavka 16. člena
Zakona o gradbenih proizvodih (Ur. l. RS,
št. 52/00 in 110/02 – ZGO-1) objavlja ministrica za gospodarstvo, da je bil z odločbo št. 3210-9/2002-5 z dne 27. 6. 2003,
določen za organ za tehnična soglasja ZAG
Zavod za gradbeništvo Ljubljana, Dimičeva
12, Ljubljana.
Ministrstvo za gospodarstvo

Objave
gospodarskih družb
Ob-103676
Skladno z določilom prvega odstavka
516. člena in določilom 528. člena Zakona
o gospodarskih družbah, uprava družba
Hermes Plus, računalniški in merilni sistemi
d.d., Šlandrova 2, Ljubljana in direktor družbe Aster, družba za učinkovite računalniške rešitve d.o.o., Nade Ovčakove 2, Ljubljana, objavljata

obvestilo,
da je bila Okrožnemu sodišču v Ljubljani
dne 7. 10. 2003, predložena pogodba o
poenostavljeni pripojitvi družbe z omejeno
odgovornostjo Aster, družba za učinkovite
računalniške rešitve d.o.o. Ljubljana, kot
prevzete družbe k delniški družbi Hermes
Plus, Računalniški in merilni sistemi d.d.,
kot prevzemni družbi.
Delničarje oziroma družbenike obeh
družb uprava prevzemne družbe in direktor
prevzete družbe opozarjata na njihove pravice iz drugega do četrtega odstavka 516. člena in na pravico iz tretjega odstavka 528.
člena Zakona o gospodarskih družbah.
Hermes Plus d.d.
predsednik uprave
Aster d.o.o.
direktor

Odkupi poslovnih deležev
družb
Ob-103689
V skladu s 465. členom ZGD objavljamo, da je Abanka Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, pridobila 100% poslovni
delež v družbi Gomar Invest d.o.o., Košaški
dol 20, Maribor.
Abanka Vipa d.d.

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-103713
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah, Sonja Kos Krautberger kot
direktorica družbe Stori Podjetje za storitve,
organizacijo in trgovino, d.o.o., Ljubljana, s
sedežem in poslovnim naslovom Ljubljana,
Letališka 16, vpisane v sodnem registru
Okrožnega sodišča v Ljubljani pod št. reg.
vložka 1/15886/00, objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
ki ga je skupščina družbe sprejela dne
6. 10. 2003:
Osnovni kapital družbe se iz 37,186.836
SIT zmanjša za 34,786.836 SIT na
2,400.000 SIT. Razlog za navedeno zmanjšanje je v neustreznem razmerju med lastniškim kapitalom in obveznostmi družbe
glede na obseg in naravo dejavnosti družbe.
Osnovni kapital družbe se zmanjša efektivno tako, da se znesek zmanjšanja osnovnega kapitala v višini 34,786.836 SIT, po
vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala v sodni register, izplača družbenikom družbe v
razmerju z njihovimi poslovnimi deleži, in
sicer:
– Ojstrež Bredi znesek 8,696.709 SIT,
– Kos Krautberger Sonji znesek
8,696.709 SIT,
– Mate Matjažu znesek 8,696.709 SIT,
– Koncilija Alešu znesek 8,696.709 SIT.
Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala poslovni deleži družbenikov ostanejo nespremenjeni, zmanjšajo pa se osnovni vložki družbenikov oziroma nominalni zneski navedenih poslovnih deležev tako, da po zmanjšanju osnovnega kapitala znašajo, kot sledi:

Stran

6100 / Št. 99-100 / 17. 10. 2003

– Ojstrež Breda 600.000 SIT,
– Kos Krautberger Sonja 600.000 SIT,
– Mate Matjaž 600.000 SIT,
– Koncilija Aleš 600.000 SIT.
Poziva se morebitne upnike, da se zglasijo na sedežu družbe in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Stori podjetje za storitve,
organizacijo
in trgovino, d.o.o., Ljubljana
direktorica
Sonja Kos Krautberger
Ob-103798
Direktor družbe Brumec-Ručigaj, družba
za proizvodnjo in trgovino d.o.o. Brumec
Aleš, družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod št. reg. vl. 1/17519/00,
skladno z določno 454. člena Zakona o
gospodarskih družbah objavlja naslednje
sklepe:
1. sklep: osnovni kapital v družbi Brumec-Ručigaj, družba za proizvodnjo in trgovino d.o.o. se zniža za 15,000.000 SIT iz
dosedanjega, ki znaša 145,000.000 SIT tako, da bo novi znašal 130,000.000 SIT.
Znižanje se izvede z izplačilom v višini
15,000.000 SIT družbenikoma Brumec
Alešu in Petri v sorazmerju z njunima poslovnima deležema.
Brumec-Ručigaj, družba
za proizvodnjo in trgovino d.o.o.
direktor Brumec Aleš
Ob-103856
Skladno z določili 454. člena Zakona o
gospodarskih družbah in na podlagi sklepa
edinega družbenika, zapisanega v notarskem zapisu opr. št. SV 951/03 z dne 13.
10. 2003, direktor družbe Špan d.o.o., Tržaška 547, 1351 Brezovica, vpisane v sodni register pod vl. št. 1/14369/00, matična št. 5542910, objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe, ki znaša
290,537.100 SIT, se nominalno zmanjša za
100,000.000 SIT, tako da po zmanjšanju
znaša 190,537.100 SIT.
Vsem upnikom zagotavljamo varstvo njihovih dospelih terjatev s poplačilom ali z
ustreznim varstvom njihovih terjatev.
Direktor poziva vse upnike, da se zglasijo na sedežu družbe in izjavijo, ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Špan d.o.o.
direktor Ludvik Špan
Ob-103860
Na podlagi sklepa družbenika družbe
Strgar Instalacije storitve in trgovina d.o.o.,
s sedežem Murnova 8, Brežice z dne 29. 9.
2003 se zmanjša osnovni kapital družbe za
20,184.610
SIT,
iz
dosedanjega
22,384.610 SIT na 2,200.000 SIT.
Na podlagi drugega odstavka 454. člena Zakona o gospodarskih družbah, družba poziva upnike, da se zglasijo na sedežu
družbe ter izjavijo ali soglašajo z navedenim
zmanjšanjem osnovnega kapitala ali pa zahtevajo plačilo terjatve oziroma ustrezno varščino.
Strgar Instalacije d.o.o.
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Sklici skupščin
Ob-103750
Na podlagi določil 25. točke Statuta delniške družbe Glinek d.d., Škofljica in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
7. sejo skupščine
družbe Glinek d.d., Škofljica,
ki bo 20. 11. 2003 ob 13. uri na sedežu
družbe v Škofljici, Glinek 5 z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Na predlog uprave se za
predsednika skupščine izvoli Draga Gorenca, za preštevalca glasov Mojca Mršol in
Jože Lederer. Seji bo prisostvoval vabljeni
notar Marjan Kotar.
2. Letno poročilo o poslovanju za leto
2002, poročilo nadzornega sveta o letnem
poročilu družbe za leto 2002.
Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom o poslovanju za leto 2002 in
poročilom nadzornega sveta o letnem poročilu družbe za leto 2002.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za poslovno leto 2002.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček
po
stanju
31. 12.
2002
znaša
110,690.232,56 SIT. Bilančni dobiček je
oblikovan iz prenesenega čistega dobička
prejšnjih let v znesku 80,158.509,38 SIT in
dobička iz leta 2002 v višini 30,531.723,18
SIT.
Ugotovljeni bilančni dobiček v višini
110,690.232,56 SIT se nerazporejen prenese v naslednje poslovno leto.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: upravi družbe in članom
nadzornega sveta Glinek d.d., se podeljuje
razrešnica za poslovno leto 2002.
5. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2003 imenuje
revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana.
6. Preoblikovanje družbe iz delniške
družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepa:
I. Spremeni se organizacijska oblika
družbe iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo:
a) Družba Glinek, d.d. Škofljica, Glinek
5, vpisana v sodnem registru pri Okrožnem
sodišču v Ljubljani pod številko vložka
1/00195/00, z matično številko 5077419
se preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s spremenjenim imenom in označbo odgovornosti v firmi, ki se glasi: Iskra Glinek, specializirano podjetje za galvanizacijo, d.o.o., skrajšana firma: Iskra Glinek, d.o.o., s sedežem na Škofljici, Glinek
5 in značilnostmi razvidnimi iz družbene pogodbe, ki je priloga notarskega zapisnika in
sestavni del tega sklepa. Osnovni kapital
delniške družbe se v celoti transformira v
osnovni kapital družbe z omejeno odgovor-

nostjo in torej znaša 125,844.000 SIT. Dejavnost družbe ostaja po preoblikovanju
nespremenjena.
b) Delnice dosedanjih delničarjev, vpisanih v delniško knjigo na dan skupščine, se
spremenijo v poslovne deleže družbenikov,
ki jih ti pridobijo z vpisom preoblikovanja v
sodni register. Nominalni zneski poslovnih
deležev družbenikov so enaki nominalnim
vrednostim njihovih dosedanjih delnic.
c) Vsota nominalnih poslovnih deležev
družbenikov znaša 125,844.000 SIT in
predstavlja celoten osnovni kapital družbe z
omejeno odgovornostjo.
d) Uprava družbe Glinek, d.d., prilaga
izjavo po 4. točki 542. člena ZGD v naslednjem besedilu: »Družba Glinek, d.d. izjavlja, da bo v skladu s 4. točko 542. člena
ZGD tistim delničarjem, ki preoblikovanju
nasprotujejo, ponudila, da bo odkupila njihove s preoblikovanjem nastale poslovne
deleže za primerno odškodnino.«.
II. Sprejme se družbena pogodba družbe Iskra Glinek, d.o.o., ki nadomesti doslej
veljavni statut družbe.
III. Družba Iskra Glinek, d.o.o., je pravni
naslednik družbe Glinek, d.d. in prevzame
vse pravice in obveznosti dosedanje delniške družbe. Družba ob preoblikovanju zadrži sedanje število zaposlenih in vsi zaposleni imajo pravice, ki jim pripadajo iz pravnega nasledstva.
Vsi interni akti ostanejo v veljavi.
IV. Mandat članov nadzornega sveta
družbe Glinek, d.d. preneha z dnem vpisa
preoblikovanja v sodni register.
V. Preoblikovanje velja z dnem vpisa v
sodni register.
7. Imenovanje članov poslovnega sveta.
Predlog sklepa: za člane poslovnega
sveta skladno s 13. členom družbene pogodbe skupščina imenuje na predlog družbenika Iskra, d.d. Jože Godec in Miroslav
Jere, na predlog družbenika Eti Elektroelementi, d.d. pa Boža Jazbec. Mandat članov
poslovnega sveta prične z dnem pravnomočnosti vpisa preoblikovanja delniške
družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.
8. Sejnina članom poslovnega sveta.
Predlog sklepa: višina sejnine, ki se izplača predsedniku in članom poslovnega
sveta za udeležbo na seji poslovnega sveta:
– za predsednika 60.000 SIT neto,
– za člana poslovnega sveta 40.000 SIT
neto.
Sejnine se letno revalorizirajo skladno z
letno stopnjo inflacije.
Gradivo in predlogi sklepov skupščine
po tem dnevnem redu je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe dan po objavi
zasedanja skupščine vsak delovni dan od
10. do 14. ure v tajništvu družbe.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine podajo predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne
predloge. Predlogi so lahko le v pisni obliki
in razumno utemeljeni.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine pisno prijavijo na sedežu družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne v istih
prostorih z istim dnevnim redom ob 14. uri.
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Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Glinek d.d.
direktor
Gabrijel Ambrožič

Št.
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t.j. 17. 11. 2003 ob 17. uri, na mestu prvega sklica. Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Kogast Grosuplje d.d.
direktor
Marko Avšič, univ. dipl. inž.

Ob-103827
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 34. člena Statuta Kovinastroj Gastronom, tovarna gostinske opreme d.d. Grosuplje, uprava družbe sklicuje

Ob-103843
Uprava družbe Sintal Dolenjska d. d.,
družbe za varovanje, Novo mesto, sklicuje
na podlagi 283. člena ZGD

9. redno zasedanje skupščine
družbe Kovinastroj Gastronom, tovarna
gostinske opreme d.d. Grosuplje,
ki bo v ponedeljek, 17. 11. 2003 ob 15.
uri na sedežu družbe, Adamičeva cesta 36,
Grosuplje.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Skupščina na predlog uprave izvoli predsedujočega skupščine Franca
Kovačiča in preštevalca glasov Emo Dremelj in Vlada Kralja. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Marjan Kotar.
2. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe in prečiščeno besedilo statuta družbe.
Predlog delničarjev
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine s priporočeno pošto
pošljejo upravi utemeljene nasprotne predloge in dopolnilne predloge k dnevnemu
redu.
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Letno poročilo in poročilo nadzornega sveta skupaj z gradivom so dostopni delničarjem na sedežu družbe. Glasuje
se z glasovnicami, ki jih udeleženci prejmejo na skupščini. Pooblastilo za zastopanje
mora biti pisno in mora biti predloženo pred
začetkom skupščine.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo le delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine upravi družbe pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini. Pooblaščenci morajo prijavi za udeležbo priložiti tudi pisno
pooblastilo. Kot datum prijave se šteje datum, ko je družba prejela obvestilo.
Navodilo za glasovanje
Glasovanje o vseh točkah dnevnega reda je javno, glasuje se z glasovnicami, ki jih
delničarji prejmejo ob vstopu v sobo, kjer
bo zasedala skupščina.
Opozorila
Prostor, kjer bo zasedala skupščina bo
odprt 15 minut pred začetkom zasedanja.
Udeleženci se morajo identificirati, podpisati seznam udeležencev in prevzeti glasovnice.
Drugi sklic
Kolikor skupščina ob uri sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine z istim dnevnim redom istega dne,

skupščino
delniške družbe Sintal Dolenjska d.d.,
družbe za varovanje, Novo mesto,
dne 20. 11. 2003 ob 16. uri, na sedežu
družbe, na naslovu Ljubljanska cesta 27,
Novo mesto.
Predlagani dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles – predsednika in preštevalca glasov ter seznanitev o prisotnem notarju.
Predlog sklepa po predlogu uprave in
nadzornega sveta št.:
1. Za predsednika skupščine se imenuje Borut Škerlj in za preštevalca glasov se
imenuje Jože Ribič. Skupščina se seznani z
prisotnim notarjem Andrejem Tiranom iz Novega mesta.
2. Podelitev razrešnice članom nadzornemu svetu za leto 2002.
Predlog sklepa po predlogu uprave in
nadzornega sveta št.:
2. Skupščina podeli članom nadzornega sveta razrešnico in s tem potrdi ter odobri njihovo delo v poslovnem letu 2002.
3. Kritje izgube poslovnega leta.
Predlog sklepa po predlogu uprave in
nadzornega sveta št.:
3. Izguba družbe na dan 27. 7. 2003 v
višini 60,536.000 SIT se krije v breme
osnovnega kapitala družbe v znesku
18,000.000 SIT.
4. Sprememba osnovnega kapitala družbe in kritje razlike izgube.
Predlog sklepa po predlogu uprave in
nadzornega sveta št.:
4. a) Zaradi kritja izgube družbe se zmanjša osnovni kapital družbe, in sicer:
– osnovni kapital družbe v višini
18,000.000 SIT, ki ga tvori 600 navadnih
delnic, z nominalno vrednostjo 30.000 SIT
se zmanjša na 0 SIT;
– osnovni kapital se zmanjša na način, da
se delnice dokončno združijo in razveljavijo.
b) Osnovni kapital družbe se z nič poveča z izdajo 600 novih delnic, nominalna
vrednost za 1 delnico je 30.000 SIT, prodajna vrednost za 1 delnico je 125.995 SIT,
delnice se vplačajo v stvarnimi vložki, in sicer:
– obstoječi delničarji družbe se odpovedujejo prednostni pravici vpisa delnic v novi
izdaji, ki jo imajo na podlagi določil Zakona
o gospodarskih družbah in statuta družbe;
– 600 novo izdanih delnic družbe vpišejo
poslovni partnerji družbe s konverzijo stvarnega vložka – svojih terjatev na dan uvedbe
postopka prisilne poravnave v delnice družbe, in sicer po naslednjem seznamu v nominalni vrednosti 75,596.565,60 SIT;
– seznam povečanega kapitala s stvarnimi vložki je v prilogi in sestavni del zapisnika.

c) Po povečanju kapitala z novimi vložki
znaša osnovni kapital družbe 18,000.000 SIT.
d) Razlika izgube družbe se krije iz presežka vplačanega kapitala in bodočih odpisov obveznosti po načrtu finančne reorganizacije družbe.
e) Sklep je sprejet pod odložnim pogojem, da bo predlagana prisilna poravnava
na sodišču pravnomočno potrjena.
5. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa po predlogu uprave in
nadzornega sveta št.:
5. Spremembe čistopisa statuta kot posledica zmanjšanja in povečanja osnovnega
kapitala družbe potrdi nadzorni svet družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
izvršujejo delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo na dan 17. 11. 2003, ali njihovi pooblaščenci, ki imajo za udeležbo na skupščini pisno pooblastilo delničarja. Delničarje
zastopajo njihovi zakoniti zastopniki, ki se
izkažejo z izpiskom iz sodnega registra ali z
listino o imenovanju zakonitega zastopnika.
Delničarji lahko vložijo predloge spremembe dnevnega reda ali nasprotne predloge pisno v 7 dneh po objavi sklica skupščine.
Celotno gradivo za sejo skupščine in statut je delničarjem na vpogled od dneva sklica skupščine med 9. in 12. uro vsak delovni dan na sedežu družbe.
Sintal Dolenjska d.d.,
družba za varovanje
Marjan Bizjak, predsednik uprave
Ob-103845
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93, 29/94, 82/94,
20/98, 32/98, 84/98, 6/99 in 45/01) in
28. člena statuta družbe Hmezad Kmetijstvo Žalec d.d. Žalec, uprava sklicuje
3. redno skupščino
družbe Hmezad kmetijstvo Žalec d.d.,
Ulica žalskega tabora 1, Žalec,
ki bo dne 18. 11. 2003 ob 12. uri v sejni
sobi zadružnega doma v Gotovljah, Gotovlje 71, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Skladno s poslovnikom o delu skupščine uprava otvori delo skupščine ter ugotovi,
koliko delnic je na skupščini prisotnih.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini izvedbo volitev in sprejem sklepa št. 1:
– za predsednika skupščine se izvoli:
Rajko Vrečer, uni. dipl. prav.,
– za preštevalca glasov se izvolita: Jelica Bizjak, Milan Sirše,
– seji prisostvuje notar, ki ga vabi uprava.
2. Obravnava zapisnika in sklepov 2. redne skupščine Hmezad kmetijstva Žalec
d.d.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme sklep št. 2: v zapisniku 2.
redne seje skupščine Hmezad kmetijstva
Žalec d.d. skupščina Hmezad kmetijstva Žalec d.d. na svoji tretji seji razveljavi sklep
št. 6. Zapisnik 2. redne skupščine Hmezad
kmetijstva Žalec d.d. se potrdi.
3. Poslovanje družbe Hmezad kmetijstva
Žalec d.d., v letu 2002.
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Pod to točko uprava predlaga obravnavo
Letnega poročila za leto 2002 z mnenjem
revizorja in pisnega poročila nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila z razrešnico direktorju in nadzornemu svetu (274.a
člen Zakona o gospodarskih družbah).
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme sklep št. 3: skupščina se
seznani z Letnim poročilom za leto 2002 in
z mnenjem revizorja ter pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Sklep št. 4: skupščina potrjuje in odobri
delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2002 ter podeljuje upravi družbe
in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2002.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske hiše za leto 2003.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme sklep št. 5: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2003 skupščina imenuje družbo Plus Revizija d.o.o.,
Ljubljana.
5. Volitve dveh članov nadzornega sveta.
Na usklajen predlog delničark in uprave
se predlaga skupščini, da sprejme sklep
št. 6: za dodatna člana nadzornega sveta
se na podlagi 18. in 61.A členov statuta
družbe izvoli Šporn Ota in Gajšek Frančiška, z mandatom, ki se izreče istočasno z
mandatom predhodno izvoljenih članov nadzornega sveta družbe.
6. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala.
Skladno s posebnim revizijskim poročilom z dne 19. 9. 2003, ter z namenom
pokrivanja vse izgube družbe, ki je nastala v
preteklem obdobju in oblikovanja kapitalskih rezerv, uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme sklep št. 7:
1. Družba Hmezad kmetijstvo Žalec d.d.
zmanjša osnovni kapital družbe na podlagi
354. člena Zakona o gospodarskih družbah
zaradi pokrivanja izgube družbe, ki na dan
30. 6. 2003 znaša 398,840.000 SIT, z dosedanjih 835,100.000 SIT, razdeljenih na
835.100 tisoč delnic nominalne vrednosti
1.000 SIT, skupne nominalne vrednosti
835,100.000 SIT, in sicer tako, da se vsaki
dve delnici združita v eno delnico.
2. Po zmanjšanju osnovni kapital družbe
znaša 417,550.000 SIT in je razdeljen na
417.550 tisoč delnic nominalne vrednosti
1.000 SIT skupne nominalne vrednosti
417,550.000 SIT.
3. Preostanek sredstev v znesku
18,710.000 SIT (ki pomeni pozitivno razliko nad zneskom izgube 398,840.000 SIT
do zneska zmanjšanega osnovnega kapitala 417,550.000 SIT) družba prenese v kapitalske rezerve.
4. Uprava družbe razveljavi dosedanje
delnice in jih nadomesti z novimi v proporcionalno in procentualno enakem deležu pri
vsaki od delničark družbe Hmezad kmetijstvo Žalec d.d., po seznamu družbe z dne
25. 9. 2003 in predpisih o nematerializiranih vrednostnih papirjih.
7. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme sklep št. 8: skupščina
sprejme spremembe in dopolnitve statuta
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družbe v predlaganem besedilu in čistopis
statuta družbe.
8. Oblikovanje zakonskih rezerv družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini tudi oblikovanje zakonskih rezerv družbe in v ta namen predlagata skupščini, da
sprejme sklep št. 9: po vpisu v sodni register sklepa št. 7 glede poenostavljenega
zmanjšanja kapitala in oblikovanju kapitalskih rezerv družbe se kapitalske rezerve
družbe v znesku 18,710.000 SIT na postavki kapitalske rezerve družbe prenesejo
in oblikujejo kot zakonske rezerve družbe v
znesku 18,710.000 SIT.
9. Razvojna vprašanja.
V smislu razreševanja razvojnih vprašanj
družbe uprava predlaga skupščini, da sprejme sklep št. 10: skupščina Hmezad kmetijstva Žalec d.d. predlaga pristojnim ministrstvom in drugim pristojnim javnim institucijam, da zagotovijo dodatna sredstva, na
osnovi obveznosti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije družbi
Hmezad kmetijstvo Žalec d.d. za potrebe
nadaljnjega razvoja hmeljarstva v Savinjski
dolini.
Sklep št. 11: uprava Hmezad kmetijstva Žalec d.d. oblikuje sistem poslovnega in kooperacijskega sodelovanja s kmeti
– hmeljarji in zadrugami na način, da je
omogočen njihov svoboden vstop in izstop iz sistema družbe Hmezad kmetijstvo Žalec d.d, s pogojem, da se medsebojne obveznosti uredijo s ustrezno pogodbo.
Celotno skupščinsko gradivo, vključno z
besedilom letnega poročila za leto 2002 z
mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
in besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev statuta družbe, je na vpogled vsak
delovni dan med 12. in 13. uro v tajništvu
družbe, Žalskega tabora 1, Žalec, 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 delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno.
Skupščine se lahko udeležijo in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo, kar pomeni, da mora biti posamezna prijavnica v roku tri dni pred zasedanjem skupščine vložena na sedežu oziroma
prispeti na sedež družbe.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Za udeležbo na skupščini se delničarji
oziroma njihovi zastopniki izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa z originalnim pismenim pooblastilom in osebnim
dokumentom.
Sejna dvorana bo odprta 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku pol ure od napovedanega pričetka skupščina ponovno sestane

in je sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Hmezad kmetijstvo Žalec d.d.
direktor družbe
Andrej Natek
Ob-103859
V skladu s 44. členom statuta družbe
sklicujem
redno sejo skupščine
družbe Gruda – Jurmes d.d. trženje in
inženiring, Šentjur,
19. 11. 2003 ob 15. uri v Hotelu Žonta
Šentjur, z naslednjim dnevnim redom:
Prvič: Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Seji bo prisostvovala notarka Jožica
Škrk.
Predlog sklepa:
1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Za predsednika skupščine se izvoli
Mežner Slavko, za preštevalki glasov pa Ivica Kolar in Milena Mikola.
Drugič: Sprejem sklepa o pokrivanju bilančne izgube ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Skupščina delničarjev se seznani z letnim poročilom uprave in pisnim poročilom
nadzornega sveta za leto 2002.
2. Skupščina delničarjev na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta k predlogu uprave sprejme sklep o načinu pokrivanje bilančne izgube. Izguba družbe za poslovno leto 2002, ki znaša 881,788.000
SIT se pokriva kot sledi:
– kapitalske rezerve 319.000 SIT,
– zakonske rezerve 113,525.000 SIT,
– druge rezerve iz dobička 2,875.000
SIT,
– prenesen čisti dobiček iz preteklih let
3,344.000 SIT,
– spl. prevrednotevalni popravek kapitala 475,409.000 SIT.
Skupaj: 595,472.000 SIT.
Nepokrita izguba, ki se pokriva iz dobička v prihodnjih petih letih 286,316.000 SIT.
3. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2002,
s katero se potrdi delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2002.
Tretjič: Izvedba dokapitalizacije z izdajo
28.000 novih delnic.
Predlog sklepa (potrjuje se s 75% večino prisotnih delnic):
1. Osnovni kapital, ki je sedaj
348,000.000 SIT in razdeljen na 174.000
navadnih delnic z nominalno vrednostjo ene
delnice 2.000 SIT, se poveča za
56,000.000 SIT s stvarnimi vložki, tako da
znaša 404,000.000 SIT. Povečanje se izvede z izdajo 28.000 delnic druge izdaje, z
enakimi lastnostmi, kot so že določene v
statutu družbe za že izdane delnice in so
označene s serijskimi številkami od 174.001
do 202.000.
Pri tem se izključi prednostna pravica
dosedanjih delničarjev za vpis novih delnic.
2. Nove delnice se vplačajo s terjatvami
do družbe, po stanju na dan 30. 10. 2003,
ki so nastale v času izvajanja postopka finančne reorganizacije in so preizkušene s
strani cenilca z ustrezno licenco. Novo iz-
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dane delnice prevzamejo upniki in jih vplačajo s prenosom terjatev do družbe in s tem
pridobijo stvarne vložke. Cena ene delnice
je 3.000 SIT. Novi delničarji so upniki po
43/5 členu ZPPSL, in sicer:
– Perutnina d.d., Ptuj, 10.000 delnic v
nominalni vrednosti 2.000 SIT po delnici,
kar znaša skupaj 20,000.000 SIT, ki jih
vplača s konverzijo terjatve do družbe v višini 30,000.000 SIT;
– Greenberg d.o.o., Ljubljana, 8.000
delnic v nominalni vrednosti 2.000 SIT po
delnici, kar znaša skupaj 16,000.000 SIT,
ki jih vplača s konverzijo terjatve do družbe
v višini 24,000.000 SIT;
– Inštitut za urbano ekonomiko, Ljubljana, 4.000 delnic v nominalni vrednosti
2.000 SIT po delnici, kar znaša skupaj
8,000.000 SIT, ki jih vplača s konverzijo
terjatve do družbe v višini 12,000.000 SIT;
– Pongrac Vlado s.p. Črna na Koroškem, 2.000 delnic v nominalni vrednosti
2.000 SIT po delnici, kar znaša skupaj
4,000.000 SIT, ki jih vplača s konverzijo
terjatve do družbe v višini 6,000.000 SIT;
– Litijska mesarija d.d., Šmartno pri Litiji, 2.000 delnic v nominalni vrednosti 2.000
SIT po delnici, kar znaša skupaj 4,000.000
SIT, ki jih vplača s konverzijo terjatve do
družbe v višini 6,000.000 SIT in
– Ožek Anja, Opekarniška 8a, 3000 Celje, 2.000 delnic v nominalni vrednosti
2.000 SIT po delnici, kar znaša skupaj
4,000.000 SIT, ki jih vplača s konverzijo
terjatve do družbe v višini 6,000.000 SIT.
Ta sklep je sprejet pod odložnim pogojem, da bo prisilna poravnava pravnomočno
potrjena.
Četrtič: Sprememba statuta.
Predlog sklepa:
1. Spremeni se določba 18. člena statuta družbe, ki sedaj glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
404,000.000 SIT in je razdeljen na:
a) 174.000 navadnih delnic prve izdaje
s serijskimi številkami od 000.001 do
174.000 z nominalno vrednostjo ene delnice 2.000 SIT torej v skupnem nominalnem
znesku 348,000.000 SIT, in
b) 28.000 navadnih delnic druge izdaje
s serijskimi številkami od 174.001 do
202.000 z nominalno vrednostjo ene delnice 2.000 SIT torej v skupnem nominalnem
znesku 56,000.000 SIT, ki so vplačane v
stvarnih vložkih, ki so jih vplačali upniki:
– Perutnina d.d., Ptuj, 10.000 delnic v
nominalni vrednosti 2.000 SIT po delnici,
kar znaša skupaj 20,000.000 SIT, ki jih
vplača s konverzijo terjatve do družbe v višini 30,000.000 SIT;
– Greenberg d.o.o., Ljubljana, 8.000
delnic v nominalni vrednosti 2.000 SIT po
delnici, kar znaša skupaj 16,000.000 SIT,
ki jih vplača s konverzijo terjatve do družbe
v višini 24,000.000 SIT;
– Inštitut za urbano ekonomiko, Ljubljana, 4.000 delnic v nominalni vrednosti
2.000 SIT po delnici, kar znaša skupaj
8,000.000 SIT, ki jih vplača s konverzijo
terjatve do družbe v višini 12,000.000 SIT;
– Pongrac Vlado s.p. Črna na Koroškem, 2.000 delnic v nominalni vrednosti
2.000 SIT po delnici, kar znaša skupaj
4,000.000 SIT, ki jih vplača s konverzijo
terjatve do družbe v višini 6,000.000 SIT;
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– Litijska mesarija d.d., Šmartno pri Litiji, 2.000 delnic v nominalni vrednosti 2.000
SIT po delnici, kar znaša skupaj 4,000.000
SIT, ki jih vplača s konverzijo terjatve do
družbe v višini 6,000.000 SIT in
– Ožek Anja, Opekarniška 8a, 3000 Celje, 2.000 delnic v nominalni vrednosti
2.000 SIT po delnici, kar znaša skupaj
4,000.000 SIT, ki jih vplača s konverzijo
terjatve do družbe v višini 6,000.000 SIT.
Delnice so izdane v nematerializirani
obliki.
2. Spremeni se določba o sestavi nadzornega sveta v 49. členu statuta družbe, ki
sedaj glasi:
Nadzorni svet šteje 5 članov, 4 voli skupščina, 1 pa zaposleni delavci v Gruda –
Jurmes d.d.
3. Spremeni se določba 62. člena statuta družbe, ki sedaj glasi:
Uprava delniške družbe je enočlanska.
Družbo zastopa direktor, neomejeno.
4. Spremeni se določba 9. člena statuta
družbe, ki sedaj glasi:
Delniško družbo zastopa direktor.
Nadzorni svet lahko določi, da družbo
zastopa tudi prokurist.
Petič: Izvolitev člana nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa: na podlagi izjave o odstopu se odpokliče član nadzornega sveta
Ilija Jakšič iz Ljubljane z dnem 19. 11. 2003.
Skupščina delničarjev izvoli za novo
članico nadzornega sveta Nado Krajnc iz
Ptuja.
Mandat novoizvoljene članice nadzornega sveta traja 4 leta.
Šestič: Imenovanje revizorja za leto
2003.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja za leto 2003 skupščina imenuje Audit
d.o.o., Lendavska 18, Murska Sobota.
Sedmič: Sprejem čistopisa statuta
družbe.
Predlog sklepa: sprejme se čistopis statuta delniške družbe Gruda – Jurmes d.d.
Osmič: Vprašanja in pobude delničarjev.
Sklepe, navedene pod prvič, drugič, tretjič, četrtič in sedmič, predlagata skupščini
uprava in nadzorni svet, sklepa pod točkama petič in šestič pa skupščini predlaga
samo nadzorni svet.
II. Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, vključno s sprejetim letnim poročilom
in poročilom nadzornega sveta in revizorja,
bo delničarjem na voljo v tajništvu na sedežu družbe Gruda – Jurmes d.d. v Šentjurju
in v tajništvu na sedežu PE Ljubljana, Tržaška 132, vsak delavnik od 9. do 12. ure, od
dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine.
Delničarji morajo morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočiti upravi družbe v sedmih
dneh od objave sklica.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
III. Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki bodo, na zadnji dan roka
prijave udeležbe na skupščini, vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci (drugi delničarji ali odvetniki) ali zastopniki. Pisna prija-

va udeležbe mora prispeti na sedež družbe
najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Pooblastilo pooblaščencev ali zastopnikov mora biti pisno in bo shranjeno na sedežu družbe.
Delničarje, njihove pooblaščence in zastopnike prosimo, da pridejo na skupščino
pol ure pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic. Za identifikacijo je potreben osebni dokument.
IV. Čas sklica
Skupščina je sklicana za 15. uro. Če ob
napovedani uri skupščina ne bo sklepčna,
se skupščina ponovno sestane istega dne,
pol ure kasneje, v istih prostorih.
V tem primeru je skupščina sklepčna ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gruda – Jurmes d.d.
predsednik uprave
Rado Tržan, univ. dipl. ek.
Ob-103900
Na podlagi 7. člena Statuta delniške
družbe Ljubečna Celje, d.d., Kocbekova
cesta 30, Ljubečna, uprava sklicuje
7. redno skupščino
Ljubečne Celje, d.d., Ljubečna,
ki bo v sredo 19. 11. 2003 ob 14. uri na
sedežu družbe, Kocbekova 30, Ljubečna,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se sklepčnost skupščine, izvoli se predsednik skupščine in dva preštevalca glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Anton
Rojec.
2. Sprejem letnega poročila z mnenjem
revizorja in poročilom nadzornega sveta za
poslovno leto 2002.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se letno poročilo z mnenjem
revizorja za poslovno leto 2002.
3. Podelitev razrešnice upravi.
Predlog sklepa uprave: skupščina potrjuje in odobri delo uprave v poslovnem letu
2002 ter ji podeli razrešnico.
4. Podelitev razrešnice nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa uprave: skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2002 ter mu podeli razrešnico.
5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe Ljubečna Celje z novo zakonodajo.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejema spremembe in
dopolnitve Statuta družbe Ljubečna Celje, d.d., v predlaganem besedilu in čistopis
statuta.
6. Imenovanje revizijske hiše za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za pooblaščenega revizorja poslovnega leta 2003 se imenuje revizijsko hišo
Šager iz Domžal.
Gradivo, za zasedanje skupščine je na
vpogled na sedežu družbe vsak delavnik od
9. do 12. ure v času od sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah.

Stran

6104 / Št. 99-100 / 17. 10. 2003

Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v
delniški knjigi pri Klirinško depotni družbi
na dan 31. 10. 2003.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo
na skupščini.
Člani uprave in nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji in ne glede na predhodno pisno prijavo.
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu na skupščino.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 15. uri v
istem prostoru. Po ponovnem sklicu bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Ljubečna Celje, d.d.
uprava
Janez Jenšterle
Ob-104067
Nadzorni svet in uprava družbe Hermes
SoftLab programska oprema d.d. na podlagi XXVIII. člena statuta sklicuje
skupščino delničarjev
Hermes SoftLab
programska oprema d.d.,
ki bo 24. novembra 2003, ob 10. uri v
prostorih Hermes SoftLab d.d. na Litijski
51, 1000 Ljubljana, v veliki dvorani, ob prisotnosti notarke mag. Nina Češarek in odvetnika Pavleta Pense, kot predsednika
skupščine, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe,
ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih
teles skupščine.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
1.1. Za nadzornika glasovanj se izvolita
Boris Gašperin in Aleksandra Novakovič.
2. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepov nadzornega sveta:
2.1. Ugotovi se, da so člani nadzornega
sveta George W. Barrett, Derek Abel, Henry
Potter in Michael Boardman podali odstopne izjave in jih skupščina delničarjev z
dnem skupščine razrešuje članstva v nadzornem svetu.
2.2. Z dnem skupščine se Peter Testen
imenuje za člana nadzornega sveta, za obdobje do izteka mandata obstoječemu nadzornemu svetu.
2.3. Z dnem skupščine se Alexander L.
Dembitz imenuje za člana nadzornega sveta, za obdobje do izteka mandata obstoječemu nadzornemu svetu.
2.4. Z dnem skupščine se Zoran Zagorc imenuje za člana nadzornega sveta, za
obdobje do izteka mandata obstoječemu
nadzornemu svetu.
2.5. Z dnem skupščine se Robert-Hans
van Greithuysen imenuje za člana nadzornega sveta, za obdobje do izteka mandata
obstoječemu nadzornemu svetu.
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3. Odobreni kapital.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
3.1. Uprava družbe je, dodatno pooblastilu z dne 13. 11. 2001 pooblaščena, da
poveča osnovni kapital družbe za največ
18,500.000 SIT z izdajo novih delnic, tako
da bo po takšni izvedbi povečanja znašal
osnovni kapital družbe največ 388,500.000
SIT (odobreni kapital). Namen izdaje delnic
je izdaja delnic upravi in nadzornemu svetu
skladno delniški opcijski shemi za člane nadzornega sveta in uprave, kot jo je sprejel
nadzorni svet. Uprava ima pravico izključiti
prednostno pravico obstoječih delničarjev,
da vpišejo nove delnice. Pooblastilo upravi
velja 5 let od dneva sprejetja tega sklepa.
4. Sprememba statuta.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlaganem besedilu.
V skladu s statutom družbe se ima pravico udeležiti zasedanja skupščine vsak delničar, ki ni v zamudi z vplačilom vpisanih
delnic in če je vpisan v delniško knjigo družbe in če je svojo udeležbo prijavil družbi
najkasneje tri delovne dni pred zasedanjem
skupščine. Udeležba se lahko prijavi osebno ali po telefonu, telegramu, telefaksu ali s
priporočeno pošto, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje tri delovne dni pred
zasedanjem skupščine. Delničarja na zasedanju skupščine lahko zastopa drug delničar ali tretja oseba pod pogojem, da predloži pisno pooblastilo takšnega delničarja
pred zasedanjem skupščine.
Če skupščina sklicana ob 10. uri ne bo
sklepčna , se ob 10.30 (30 minut po prvem
sklicu) ponovno opravi skupščina delničarjev
ne glede na odstotek prisotnega kapitala.
Gradivo za skupščino je na voljo na sedežu družbe na Litijski 51, 1000 Ljubljana,
od objave sklica do vključno 21. 11. 2003,
vsak delovni dan od 11. do 13. ure.
Hermes SoftLab d.d.
Olivier Carron de la Carriere
predsednik uprave
Ob-104070
V skladu s sklepom Okrožnega sodišča
v Kopru, št. Ng 6/2003 z dne 9. 10. 2003
in določilom tretjega odstavka 284. člena
Zakona o gospodarskih družbah, Slovenska odškodninska družba d.d. in Kapitalska
družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., sklicujeta
skupščino
delniške družbe Inde Koper, d.d.,
ki bo v petek, 21. novembra 2003 ob
10. uri, na sedežu družbe Ulica 15. maja 6,
Koper, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Krešo Šavrič, za preštevalca
glasov se izvolita Irma Frelih in Aleš Vahčič.
Skupščina se seznani, da seji skupščine
prisostvuje notar Dravo Ferligoj.
3. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov
družbe.
Predlog sklepa: na podlagi 67/1. člena
Zakona o prevzemih skupščina sprejme

sklep o imenovanju družbe Constantia Uhy,
d.o.o., Ljubljana, Vilharjeva 27, za posebnega revizorja zaradi preveritve posameznih poslov družbe v obdobju zadnjih pet let.
Udeležba na skupščini in prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami ali po svojih pooblaščencih. Pooblastila morajo biti pisna.
Ponovni sklic skupščine
V primeru, da ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 11. uri v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne
glede na število prisotnih delničarjev.
Slovenska odškodninska družba,
d.d.
Kapitalska družba, d.d.
Ob-104093
Na podlagi 66. točke Statuta Hypo Alpe
– Adria – Bank d.d., Ljubljana, in skladno z
določbami Zakona o gospodarskih družbah
sklicuje uprava banke
11. skupščino
Hypo Alpe – Adria – Bank d.d.,
ki bo dne 29. oktobra 2003 ob 10. uri v
poslovnih prostorih, na sedežu Hypo Alpe
– Adria – Bank d.d., Trg Osvobodilne fronte 12, Ljubljana.
Za sejo skupščine uprava banke predlaga naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine banke, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov ter potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: izvoli se predlaganega
predsednika skupščine ter se potrdi predlagani dnevni red. Skupščini bo prisostvoval
notar Boris Lepša.
2. Imenovanje revizorja banke za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa: razveljavi se sklep
10. redne skupščine z dne 28. 3. 2003,
pod 7. točko dnevnega reda, ki se glasi:
“Za revizorja za poslovno leto 2003 se imenuje revizijska družba Ernst & Young d.o.o.,
Dunajska 111, Ljubljana“ in se sprejme nov
sklep, ki se pravilno glasi: “Za revizorja za
poslovno leto 2003 se imenuje revizijska
družba Deloitte & Touche revizija d.o.o, Dunajska 9, 1000 Ljubljana“.
Skupščine banke se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci na podlagi pisnega pooblastila.
Delničarji banke oziroma njihovi pooblaščenci morajo pisno prijaviti svojo udeležbo
na skupščini banke tako, da njihova prijava
prispe na sedež banke najkasneje tri dni
pred dnevom zasedanja skupščine.
Če ob napovedani uri skupščina banke
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje isti
dan v istih prostorih ob 11. uri. Na ponovnem zasedanju bo skupščina banke veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu Hypo Alpe – Adria –
Bank d.d., Trg Osvobodilne fronte 12, Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 15. uro od
dneva objave sklica skupščine.
Hypo Alpe – Adria – Bank d.d.
uprava
predsednik uprave: Božidar Špan
član uprave: mag. Harald Brunner
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Objava sklepov skupščin
Ob-103699
Skupščina Farmin d.o.o., Trg mladosti
6, Velenje je 29. 8. 2003 sprejela naslednji
sklep:
Zaradi pomembnega zmanjšanja obsega poslovanja v preteklem obdobju ter z
namenom prilagoditve strukture obveznosti
do virov sredstev v sestavi sredstev družbe
se po umiku lastnega poslovnega deleža
družbe iz 5. točke izvede znižanje osnovnega
kapitala
v
nominalni
višini
59,079.226,96 SIT z zmanjšanjem nominalnega zneska poslovnih deležev na način, da se poslovni deleži obstoječih družbenikov zmanjšajo v sorazmerju z dosedanjimi poslovnimi deleži, tako da razmerja
med družbeniki glede udeležbe v osnovnem kapitalu družbe po opravljenem znižanju osnovnega kapitala ostanejo nespremenjena.
Novi osnovni kapital družbe po opravljenem zmanjšanju osnovnega kapitala s sorazmernim zmanjšanjem poslovnih deležev
družbenikov znaša 12,531.957,24 SIT. Družbeniku P & C Velenje, d.o.o. pripada po
opravljenem zmanjšanju osnovnega kapitala poslovni delež v nominalni višini
12,468.957,24 SIT, ki predstavlja 99,50%
osnovnega kapitala družbe, družbeniku
Francu Šilaku pripada poslovni delež v nominalni višini 49.000 SIT, ki predstavlja
0,39% osnovnega kapitala družbe in družbeniku Pavlu Platovšku pripada poslovni
delež v nominalni višini 14.000 SIT, ki predstavlja 0,11% osnovnega kapitala družbe.
Razlika v nominalni višini poslovnega deleža posameznega družbenika pred in po
zmanjšanju osnovnega kapitala se družbenikom izplača v roku 30 dni po vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala v sodni register.
Družba lahko na predlog posameznega
družbenika slednjemu namesto izplačila iz
prejšnjega odstavka zagotovi obveznice družbe, katerih nominalna vrednost ustreza razliki v višini poslovnega deleža posameznega družbenika pred in po zmanjšanju osnovnega kapitala.
V skladu s 454. členom ZGD pozivamo
upnike, da se oglasijo pri družbi in izjavijo,
ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Farmin, d.o.o.
direktor Peter Šulek

Izvršbe in
zavarovanja
Z 586/2001
IZ-7491
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. Z 586/2001 z dne 13. 3.
2003, je bilo dvosobno stanovanje s kabinetom št. 48, v izmeri 75,40 m2, v sedmem
nadstropju stanovanjskega objekta na naslovu Ul. Janka Puclja 9 v Kranju, ki stoji na
parc. št. 204/1, vl. št. 751, k.o. Klanec, ki
še ni vpisano v zemljiški knjigi in ga je zastavni dolžnik Partenon, gradbeništvo, trgo-
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vina in storitve, d.o.o., Planina 3, Kranj, pridobil po prodajni pogodbi z dne 12. 11.
2001, ki jo je skleil z Ano Konjar (prej Anica
Demšar), s stalnim prebivališčem Zagrajškova 46, Kranj, in začasnim prebivališčem Cegelnica 4, Naklo, na naroku dne 8. 4. 2003
zarubljeno za zavarovanje denarne terjatve
po kreditni pogodbi št. 1101/0001730-00
z dne 15. 11. 2001, v višini 700.000 ATS s
pripadki, v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, 1000 Ljubljana.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 4. 2002
Z 150/2002
IZ-7494
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. Z 150/2002 z dne 18. 3.
2002, je bilo enosobno stanovanje št. 43,
v sedmem nadstorpju večstanovanjskega
objekta na naslovu Gogalova ulica 6, Kranj,
ki meri 42,50 m2 in obsega predsobo v
izmeri 6,30 m2, sobo v izmeri 17,88 m2,
kopalnico z WC v izmeri 3,47 m2, kuhinjo z
jedilnico v izmeri 13,64 m 2 in klet v izmeri
0,86 m2, ki stoji na parc. št. 179, njiva v
izmeri 310 m 2, vpisani pri vl. št. 26, k.o.
Huje, s tem, da k stanovanju pripada tudi
sorazmeren solastniški delež na skupnih
prostorih, delih objekta in napravah, ki služijo stanovanjski hiši kot celoti in na funkcionalnem zemljišču stanovanjske hiše, ki še
ni vpisano v zemljiški knjigi in ga je zastavni
dolžnik Marjan Peneš, roj. 12. 9. 1953, Cesta Jaka Platiše 1, Kranj, pridobil po kupoprodajni pogodbi z dne 4. 12. 2001, ki jo je
sklenil s Silvo Hervatin, Gogalova ulica 6,
Kranj, na naroku dne 8. 4. 2002 zarubljeno
za zavarovanje denarne terjatve po kreditni
pogodbi št. 1151/0002725-00 z dne 21. 2.
2002, v višini 15.000 EUR s pripadki, v
korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63,
1000 Ljubljana.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 4. 2002
II R 135/99
IZ-408633
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. II R 135/99 z dne 28. 6.
1999, je bilo enosobno stanovanje št. 28, v
mansardi poslovno-stanovanjskega objekta
na naslovu, Zlato polje 2, Kranj, vhod III,
Kranj, ki stoji na parcelah št. 448/16,
448/23, 448/24, 454/27 in 454/28, vse
k.o. Kranj, v skupni izmeri 37,95 m2 in še ni
vpisano v zemljiški knjigi, zastavni dolžnik
Andrej Golc, Pod Strahom 38, Lavica, pa
ga je pridobil na podlagi prodajne pogodbe
št. 28-06/98 z dne 2. 7. 1998 in aneksa
št. 1 z dne 10. 7. 1998 ter aneksa št. 2 z
dne 4. 2. 1999, vse sklenjeno z Erosom,
Splošnim podjetjem, d.o.o., Ljubljana, Trg
OF 6, zarubljeno za zavarovanje denarne
terjatve
po
kreditni
pogodbi
št.
A0244252122280029 z dne 24. 5. 1999,
v višini 5,640.000 SIT, v korist upnice Probanke, d.d., Maribor, Gosposka 23.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 12. 11. 1999
In 2003/00163
IZ-10175
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 6. 3. 2003, opr. št. In 2003/00163,
je bil dne 3. 7. 2003 opravljen v korist upni-

ka Gradbeni in vzdrževalni center d.o.o.,
Brnčičeva 31, Ljubljana, rubež stanovanja
št. 11, v izmeri 33,75 m2, ki se nahaja v II.
nadstropju večstanovanjske hiše Kumrovška 5, Ljubljana, last dolžnice Štrukelj Majde, Kumrovška 5, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 2003
In 2003/00648
IZ-11969
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 9. 5. 2003, opr. št. 3 I 2003/05814,
je bil dne 1. 9. 2003 opravljen v korist upnice Lora d.o.o. Ljubljana, Zaloška c. 163,
rubež enosobnega stanovanja št. 21, s kletnim prostorom v izmeri 38,74 m2, v večstanovanjski zgradbi v 4. nadstropju Jakčeva
12, Ljubljana, last dolžnice Grešak Cvetke,
Jakčeva 12, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2003
In 2003/00416
IZ-11972
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 12. 5. 2003, opr. št. In 2003/00416,
je bil dne 10. 7. 2003 opravljen v korist
upnice Metalka Stanovanjske storitve
d.o.o., Kersnikova 2, Ljubljana, rubež stanovanja št. 22, Merčnikova 1a, v IV. nadstropju v izmeri 37,50 m2, last dolžnice Rozman Klasinc Vesne, Merčnikova 1a, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 9. 2003
In 2003/00436
IZ-11973
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 14. 5. 2003, opr. št. In 2003/00436,
je bil dne 10. 7. 2003 opravljen v korist
upnice Metalka Stanovanjske storitve
d.o.o., Kersnikova 2, Ljubljana, rubež dvosobnega stanovanja št. 17, Škofjeloška 25,
Medvode, v izmeri 58,25 m2, III. nadstropje, last dolžnika Cafuta Darka, Škofjeloška
25, Medvode.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 9. 2003
In 2002/00628
IZ-11975
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 12. 7. 2002, opr. št. In 2002/00628,
je bil dne 6. 5. 2003 opravljen v korist upnice Metalka Stanovanjske storitve d.o.o.,
Kersnikova 2, Ljubljana, rubež dvosobnega
stanovanja št. 22, Puhova 5, v izmeri 55 m2,
last dolžnika Križman Alojza, Puhova 5-7,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 9. 2003
Z 2002/01958
IZ-11977
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2002/01958 z dne 11. 9. 2003,
sta bila:
– poslovni prostor – pisarna, ki se nahaja v III. nadstropju objekta B2, na naslovu
Cesta Ljubljanske brigade 23/a, Ljubljana,
v skupni izmeri 113 m2, skupaj z ustreznim
solastniškim deležem na skupnih objektih,
delih in napravah ter na stavbnem in funkcionalnem zemljišču, stoječem na zemljišču
parc. št. 440/22, 449/23, 1651/5,
440/25, 440/21, 440/27 in 440/32, vse
k.o. Dravlje, ki je last dolžnika, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št 119/99 z dne
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1. 2. 1999 in aneksa št. 1 z dne 10. 3.
1999, sklenjenih med prodajalcem Megrad
inženiring p.o. Ljubljana in dolžnikom kot
kupcem in
– poslovni prostor – pisarna, ki se nahaja v III. nadstropju objekta B2, na naslovu
Cesta Ljubljanske birgade 23/a, Ljubljana,
v skupni izmeri 62 m2, skupaj z ustreznim
solastniškim deležem na skupnih objektih,
delih in napravah ter na stavbnem in funkcionalnem zemljišču, stoječem na zemljišču
parc. št. 440/22, 440/23, 1651/5,
440/25, 440/21, 440/27 in 440/32, vse
k.o. Dravlje, ki je last dolžnika, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 118/99 z dne
11. 2. 1999 in aneksa št. 1 z dne 10. 3.
1999, sklenjenih med prodajalcem Megrad
Inženiring p.o. Ljubljana in dolžnikom kot
kupcem,
s prepovedjo odtujitve in obremenitve, z
dnem 11. 9. 2003 zarubljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana,
Trg republike 2, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2003
In 2003/00422
IZ-11980
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 9. 5. 2003, opr. št. In 2003/00422,
je bil dne 14. 7. 2003 opravljen v korist
upnice Metalka Stanovanjske storitve
d.o.o., Kersnikova 2, Ljubljana, rubež trisobnega stanovanja št. 8, v izmeri 62,35 m2,
Viška c. 69d, Ljubljana, last dolžnice Šilak
Majde, Viška 69d, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 9. 2003
In 2002/001291
IZ-11981
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 14. 10. 2002, opr. št. In
2002/01291, je bil dne 23. 6. 2003 opravljen v korist upnika Standom Engineering
Loboda k.d. Ljubljana, Koseskega 11, rubež stanovanja št. 15, v VI. nadstropju, Kunaverjeva 14, Ljubljana, last dolžnice Roglič Antonije-Vrabel, Kunaverjeva 14, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2003
IZ-104073
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve po 250. členu ZIZ, SV
754/03 z dne 10. 10. 2003, notarja Marka
Finka iz Celja, Stanetova 16, je bilo trisobno stanovanje št. 4 v skupni izmeri
75,79 m2, ki se nahaja v drugem nadstropju stanovanjske hiše Ulica Pohorskega
odreda 4, v Slovenski Bistrici, stoječe na
parc. št. 806/1 in št. 806/2, pripisani pri
vl. št. 1380, k.o. Slovenska Bistrica, s pripadajočim solastniškim deležem v skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah v večstanovanjski hiši ter funkcionalnem zemljišču, last Brence Simone in Šuntner Dušana, za vsakega do nerazdelne ene polovice
celote, pridobljeno na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17. 9. 2003, sklenjene
med prodajalko Berdnik Emo ter kupcema
Brence Simono in Šuntner Dušanom, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkas-
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se AG Celovec, Podružnica v Sloveniji, s
sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve v višini 26.500
EUR, v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s
pripadki, napram dolžnikoma Brence Simoni in Šuntner Dušanu.
IZ-104074
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mojce Tavčar Pasar iz Pirana, Obala 114, Lucija, 6320 Portorož, opr. št. SV 465/03 z dne 13. 10.
2003, je bila nepremičnina, poslovni prostor št. 7 v izmeri 145,09 m2, v proizvodno
skladiščni hali – hala 2, označen v prodajni
skici v pritličju s pripadajočim delom skupnih prostorov, objektov in naprav ter s pripadajočim delom funkcionalnega zemljišča,
ki se nahaja v proizvodno skladiščni hali, ki
stoji na parc. št. 4604, 4592, 4593 in
4603 k.o. Portorož, katerega lastnik je postal na podlagi prodajne pogodbe z dne
30. 9. 2003, sklenjene med Raiffeisen leasing d.o.o. kot prodajalcem in Robertom
Mohorićem kot kupcem, zastavljeno v korist Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 20,000.000 SIT s pripadki in stroški.”
IZ-104075
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz
Novega mesta, opr. št. SV-544/03 z dne
13. 10. 2003, je bilo stanovanje v 1. kleti v
izmeri 68,19 m2, ki se nahaja v večstanovanjski hiši, parc.št. 211/22 in 211/24, vl.
št. 3511, k.o. Semedela in je označeno z
oznako E3 ter funkcionalno zemljišče v
izmeri 22,85 m2, označeno z oznako E3 p,
last dolžnice in zastaviteljice Ivice Vovk Žnidar, Graška cesta 15 B, Litija in zastavitelja
Egona Vovka, Graška cesta 15 B, Litija, in
sicer od vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne 26. 9. 2003, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve v višini 13,000.000 SIT s pripadki.
IZ-104076
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-472/03 z dne 13. 10.
2003, je bilo stanovanje v izmeri 62,95 m2,
ki obsega kuhinjo v izmeri 14,61 m2, sobo v
izmeri 13,90 m2, sobo v izmeri 16,88 m2,
hodnik v izmeri 7,58 m2, kopalnico v izmeri
4,80 m2, shrambo v izmeri 2,19 m2, balkon
oziroma teraso v izmeri 1,08 m2 in druge
prostore v izmeri 1,91 m2, v drugem nadstropju stanovanjske zgradbe Šalek 97 v
Velenju, stoječe na parceli št. 2193/1, vpisani v z.k. vložek št. 712 k.o. Velenje, ki še
ni vpisano v zemljiško knjigo in je last dolžnice Garašević Marice in zastavitelja
Garašević Mija, za vsakega do ene polovice, na podlagi kuprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 185/II – 93 A z dne
10. 2. 1993, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Trg republike 02,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 2,400.000 SIT s pripadki, po pogodbi o kreditu št. 400-42700/70 z dne
10. 10. 2003.

IZ-104077
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 1748/03 z dne 9. 10.
2003, je bilo stanovanje z oznako B.I.15 v
izmeri 93,77 m2, s teraso v izmeri
86,75 m2, ki se nahaja v I. nadstropju objekta B Nova Grbina, Ljubljana-Vič ter s pripadajočo garažo z oznako G-39 v izmeri
16,80 m2 in shrambo v kleti v izmeri
8,18 m2, last do 1/2 zastaviteljice Mravlje
Ane, zastavljeno v korist upnika Troha Boštjana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 22.700 EUR s pripadki.
IZ-104078
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. 1211/03 z dne 13. 10.
2003, je bila nepremičnina, stanovanje št. 6
v I. nadstropju, v skupni imeri 70,46 m2, v
stanovanjski hiši v Jareninskem dolu 28 A,
stoječe na parc. št. 19/1, vpisani pri vl.
št. 66, k.o. Jareninski dol, v lasti Topolovec
Marka, po kupoprodajni pogodbi z dne
29. 1. 1997, sklenjene s prodajalcem Jožetom Šmidhofer, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekova banka d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 22.108,18
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije za EUR na dan sklenitve navedene kreditne pogodbe o dolgoročnem tolarskem kreditu z valutno klavzulo
št. 52538/02, kar znaša 5,200.000 SIT z
realno letno obrestno mero EUR + 4,50%,
s tem, da se realna vrednost kredita ohranja s pomočjo valutne klavzule (EUR), da
banka obračunava v času porabe kredita
interkalarne obresti za porabljeni del kredita, po obrestni meri, ki je enaka pogodbeni
obrestni meri, z rokom zapadlosti terjatve
po poteku 180 mesecev, šteto od dneva
sklenitve pogodbe to je od 1. 10. 2003.
IZ-104079
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 478/03 z dne 13. 10.
2003, je bilo stanovanje št. 57 v 4. nadstropju, ki se nahaja v večstanovanjski hiši
na Jesenicah, Cesta revolucije 5, stoječi na
parc. št. 538 k.o. Jesenice, last zastavitelja
Ivana Kuveka, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 6. 10. 2003, sklenene s Klemenom Razingarjem, zastavljeno v korist
upnice Posojilnice – Bank Borovlje, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 28.000 EUR s pripadki.
IZ-104080
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 479/03 z dne 13. 10.
2003, je bilo trisobno stanovanje št. 4, v 1.
nadstropju stanovanjske hiše na naslovu
Alojza Travna 22, Slovenski Javornik, stoječi na parc. št. 2045/3 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 83,87 m2, last zastaviteljev Fikreta Ališića in Hatidže Ališić, vsakega do 1/2,
na
podlagi
prodajne
pogodbe
POS-2594/472 z dne 31. 5. 2002 in dodatka k prodajni pogodbi POS-2594/472 z
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dne 7. 7. 2003, zastavljeno v korist upnice
Posojilnice – Bank Borovlje, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Hauptplatz 16,
A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 26.000
EUR s pripadki.
IZ-104082
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška,
Ljubljana, opr. št. SV 758/03 z dne 10. 10.
2003, je bilo stanovanje številka 5, ki se
nahaja v drugem nadstropju stanovanjskega bloka Dolenjska cesta 58, v Ljubljani,
k.o. Karlovško predmestje, v izmeri
75,66 m2, last zastaviteljev Antona Marinka, EMŠO 0404931500035, prebivališče
Ljubljana, Dolenjska cesta 58 in Drage Marinko, EMŠO 2409935505065, prebivališče Ljubljana, Dolenjska cesta 58, zastavljeno v korist upnika Jožeta Škerjanca, EMŠO 1803952500936, prebivališče Ljubljana, Ižanska cesta 77, za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 4.500 EUR v tolarski protivrednosti po prodajnem menjalniškem tečaju SKB banke d.d., Ljubljana,
na dan plačila, z obrestmi in stroški.
IZ-104083
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška,
Ljubljana, opr. št. SV 759/03 z dne 9. 10.
2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 15,
ki se nahaja v II. nadstropju stanovanjske
hiše na Jesenicah, Cesta maršala Tita 39, v
skupni izmeri 55,31 m2, last zastavitelja Vehida Kadirića, EMŠO 1008950160009,
prebivališče Jesenice, Cesta maršala Tita
39, zastavljeno v korist upnice Posojilnice
– 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 6.000 EUR, z obrestmi in
stroški.
IZ-104084
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška,
Ljubljana, opr. št. SV 760/03 z dne 10. 10.
2003, je bilo enosobno stanovanje številka
55, ki se nahaja v V. nadstropju, v izmeri
39,49 m2, s kletnim prostorom, last zastavitelja
Sabita
Sakića,
EMŠO
1005962182211, prebivališče Lipica 15A,
zastavljeno v korist upnika Ladislava Jakliča, EMŠO 1611956600411, prebivališče
Ljubljana, Jenkova ulica 10, za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 28.260 EUR v
tolarski protivrednosti po prodajnem menjalniškem tečaju SKB banke d.d., Ljubljana,
na dan plačila, z obrestmi in stroški.
IZ-104085
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opr. št. SV 1334/03 z dne 8. 10.
2003, je bilo stanovanje v stanovanjski hiši
v Kopru, Istrska cesta 23, v izmeri
73,40 m2, stanovanjska hiša stoji na parc.
št. 3634, vpisana v vl. št. 1780, k.o. Bertoki, solast Zulić Aleta in Zulić Asime, lastnine
pridobljene na podlagi kupoprodajne pogodbe
o
prodaji
stanovanja
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št. 362-1145/92 z dne 29. 5. 1992, sklenjene med Občino Koper kot prodajalko in
Zulić Aletom in Zulić Asimo, kot kupcema in
dodatka št. 1 h kupoprodajni pogodbi
št. 326-1145/92 z dne 29. 5. 1992, z dne
17. 1. 2002 zastavljeno v zavarovanje terjatve upnice do dolžnika Zulić Asmirja, samostojnega podjetnika, Zulić – avtošola, storitveno in trgovsko podjetje v znesku 85.000
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan črpanja kredita glavnice z obrestmi, z zapadlostjo zadnje anuitete 15. 10. 2013, v korist delniške
družbe Kärntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica
v
Sloveniji,
matična
št. 1430564, s sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta št. 63.
IZ-104087
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja mag. Andreja Roškerja iz Murske Sobote, opravilna številka
SV 796/03 z dne 13. 10. 2003, je bilo
stanovanje številka 8, v stanovanjski hiši v
Mojstrski ulici v Murski Soboti, ki obsega
dnevno sobo, kuhinjo, shrambo, kopalnico, predsobo, ložo in klet v skupni izmeri
45,53 m2, in ki stoji na parcelah številka
1000 oziroma 1000.S, katastrska občina
Murska Sobota, ki sta ga zastavna dolžnika
Kočar
Boštjan,
EMŠO
2701975500476, Puconci 57 in Kočar Polonca, EMŠO 0502977505165, Puconci
57, pridobila po kupoprodajni pogodbi z
dne 11. 9. 2001, sklenjene s prodajalcema Törnar Jožefo in Törnar Janezom, zastavljeno v korist upnice Banke Koper d.d.,
Koper, Pristaniška 14, matična številka
5092221, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve napram dolžniku Dobrijevič Dejanu, EMŠO 1703973500354, Lendava,
Tomšičeva ulica 15, v višini 10,000.000
SIT, s pripadki.
IZ-104088
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, Vetrinjska 11, opravilna številka SV
1212/03-1 z dne 10. 10. 2003, so bili poslovni prostori, ki sestojijo iz sobe številka
11 v izmeri 18,20 m2, sobe številka 12 v
izmeri 17,25 m2, WC številka 15 v izmeri
2,10 m2, kopalnice številka 16 v izmeri
6,80 m2 ter 1/2 hodnika številka 9 v izmeri
11,80 m2, kar vse se nahaja v mansardi –
podstrešju poslovno-stanovanjske stavbe v
Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 8, zgrajene
na parceli številka 1705 katastrska občina
Maribor-Grad; last dolžnika – zastavitelja AD
ACTA d.o.o. na podlagi prodajne pogodbe
z dne 10. 10. 2003, sklenjene med dolžnikom – zastaviteljem AD ACTA d.o.o. kot
kupcem in med družbo PORR, gradbeništvo, trgovina in druge storitve d.o.o. kot prodajalcem, zastavljene v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 115.000
EUR s pripadki.
IZ-104089
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 1022/03 z dne
6. 10. 2003, je nepremičnina, enosobno
stanovanje št. 5 v skupni izmeri 47,28 m2,

ki se nahaja v II. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Valvasorjeva ul. 56,
ležeče na parc. št. 1396, k.o. Studenci, ki
je do celote last Damijana Vrhovška, stan.
Valvasorjeva ul. 56, Maribor, na podlagi nadomestne listine z dne 3. 10. 2003, aneksa k prodajni pogodbi št. 190/94, z dne
23. 11. 2000 in prodajne pogodbe z dne
23. 11. 2000, zastavljena v korist upnice
Raiffeisenbank Mureck, reg. zadruga z
omejenim jamstvom, Republika Avstrija, za
zavarovanje denarne terjatve do dolžnika
Damijana Vrhovška, stan. Valvasorjeva
ul. 56, Maribor, v višini 19.000 EUR s pripadki.
IZ-104090
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 1035/03 z dne
10. 10. 2003, je nepremičnina, dvosobno
stanovanje št. 2, v izmeri 54,64 m2, s pripadajočo kletjo in shrambo v izmeri
4,14 m2, ki se nahaja v I. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Prušnikova
ul. 40, ki je last Darka Kurbusa in Mateje
Kurbus, oba stan. Prušnikova ul. 40, Maribor, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne
pogodbe št. 189/83, sklenjene dne
6. 10. 1983 med prodajalko Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Maribor in
kupcema Darkom in Ksenjo Kurbus in na
podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju Temeljnega sodišča v Mariboru, Enota
v Mariboru, opr. št. D 404/88 z dne
30. 6. 1988, zastavljena v korist upnice
Raiffeisenbank Leibnitz, reg. zadruga z
omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse
2, Lipnica, Republika Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Darka
Kurbusa, stan. Prušnikova ul. 40, Maribor
in Sonje Mojzer, stan. Nebova 3/e, Malečnik, v višini 20.000 EUR v tolarski protivrednosti na dan plačila, s pripadki.
IZ-104091
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1268/2003 z dne
9. 10. 2003, je poslovni prostor št. 2 v
izmeri 83,39 m2, v IV. gradbeni fazi, v pritličju objekta 1, v gradnji, na zemljišču
parc. št. 869, 870, 871 k.o. Tabor, Jezdarska-Puškinova v Mariboru in parkirno
mesto št. 4 v izmeri 12 m2, v kletni etaži
objekta, last Benkovič Matjaža, stan. Razvanje, Vinogradniška pot 15, na temelju
kupoprod. pog. št. 219-1L2 z dne 3. 12.
2002, zastavljeno v korist Nove KBM d.d.,
Maribor, za zavarovanje den. terjatve v višini 34,100.000 SIT s pp.
IZ-104092
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 1776/03 z dne
13. 10. 2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 53 v izmeri 64,76 m2, ki se nahaja v
5. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Bilečanska 4, Ljubljana, stoječe na
parc. št. 752, vl. št. 550 k.o. Štepanja vas,
last zastavitelja Jovanović Dragoslava, zastavljeno v korist upnika Potrebuješ Jožeta, za zavarovanje denarne terjatve v višini
33.000 EUR s pripadki.
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IZ-104095
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane, opr. št. SV 1773/03 z dne 13. 10.
2003, je bilo stanovanje št. 22, v skupni
izmeri 28,33 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju stanovanjske hiše v Šoštanju, Tovarniška pot 2 D, last zastavitelja Horvat Martina, zastavljeno v korist upnika Dolinšek Matije, za zavarovanje denarne terjatve v višini
15.600 EUR, s pripadki.

8. 7. 1993, z aneksom I k citirani pogodbi z
dne 22. 9. 2000, pravnomočnega sklepa o
dedovanju Okrajnega sodišča v Mariboru,
opr. št. I D 550/2002 z dne 8. 7. 2003 in
kupne pogodbe z dne 9. 7. 2003, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Mureck,
reg. zadruga z omejenim jamstvom, Republika Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnice Nevenke Vislavski, stanujoče Koroška c. 59, Maribor, v višini 21.000
EUR, s pripadki.

IZ-104096
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 1782/03 z dne
14. 10. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
št.14, v skupni izmeri 80,50 m2, ki se nahaja v II. nadstropju stanovanjske hiše v Moravčah, Trg svobode 4, stoječe na parc.
št. 27 k.o. Moravče, solast zastaviteljic Kunavar Andreje in Bibić Irene, zastavljeno v
korist upnika Okanović Osmana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10.800 EUR
s pripadki.

IZ-104100
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opr. št. SV 1349/03 z dne 13. 10.
2003, je bilo stanovanje številka 000, v 1.
nadstropju stanovanjske hiše v Kopru, Župančičeva ulica številka 39, v izmeri
46,10 m2, stanovanje se nahaja v stavbi,
stoječi na parceli številka 1113, vpisana v
vložku številka 809, katastrska občina Koper, last Gašić Božane, lastnine pridobljene
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja številka 362-158/93 z dne
21. 1. 1993 in potrdila o poravnani kupnini
z dne 24. 9. 2003, zastavljeno v zavarovanje terjatve upnice do dolžnice Družbe z
omejeno odgovornostjo Euromib d.o.o. Koper, prvega solidarnega poroka in plačnika
Milok Luciana ter drugo solidarno porokinjo
in plačnico Karić Lariso v znesku 56.000
EUR, v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan črpanja kredita s 7% letno in je spremenljiva v skladu z
vsakokratnim sklepom o obrestnih merah
upnice, z zapadlostjo zadnje anuitete
1. 11. 2013, v korist delniške družbe
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, matična številka 1430564,
s sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta številka 63.

IZ-104097
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane, opr. št. SV 1784 /03 z dne 14. 10.
2003, je bilo stanovanje v soseski MS 12/2
Nove Jarše, objekt B 4, v III. nadstropju, št.
stanovanja 27, vrsta 2 1/2, v izmeri
79,02 m2, parc. št. 275, 282, 293, k.o.
Šmartno ob Savi, last zastaviteljice Božič
Liljane, zastavljeno v korist upnika Šteblaj
Slavka, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 4.200 EUR s pripadki.
IZ-104098
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 1051/03 z dne
13. 10. 2003, je nepremičnina, dvosobno
stanovanje št. 5, v izmeri 48,12 m2, ki se
nahaja v pritličju vestanovanjske hiše v Mariboru, Koresova ul. 8, ki je last Duana Domajnka, stan. Koresova ul. 8, Maribor in Nevenke Domajnko, stan. Koresova ul. 8, Maribor, vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne
pogodbe
št. 9040-701/93,
sklenjene dne 30. 9. 1993, med prodajalko Tovarno vozil in toplotne tehnike Maribor
in kupcema Dušanom in Nevenko Domajnko, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg. zadruga z omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Dušana in Nevenke
Domajnko, oba stanujoča Koresova ul. 8,
Maribor, v višini 10.000 EUR, s pripadki.
IZ-104099
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 1055/03 z dne
13. 10. 2003, je nepremičnina, dvosobno
stanovanje št. 8 v skupni izmeri 60,30 m2,
ki se nahaja v II. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Koroška cesta 59,
k.o. Koroška vrata, ki je do celote last Nevenke Vislavski, stanujoča Koroška c. 59,
Maribor, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja št. 7-112/93 MP/MP z dne

IZ-104101
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja mag. Andreja Roškerja iz Murske Sobote, opravilna številka
SV 801/03 z dne 14. 10. 2003, je bilo
stanovanje, ki se nahaja v stanovanjski hiši
Al. Kardoša 8, v Murski Soboti, stoječe na
parceli številka 334, katastrska občina
Murska Sobota, in ki sestoji iz kuhinje
10,28 m2, sobe 16,99 m2, sobe 11,95 m2,
predsobe 7,79 m2, shrambe 1,69 m2, kopalnice 3,74 m2, balkona oziroma terase
2,27 m2, drugih prostorov 1,04 m2, skupaj
55,75 m2, in ga je dolžnik in zastavni dolžnik Cigut Tibor, EMŠO 0506959500054,
Murska Sobota, Kardoševa ulica 8, pridobil po kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja z dne 8. 11. 1991 in po poravnavi,
sklenjeni pred Okrožnim sodiščem v Murski Soboti dne 19. 7. 1999, opravilna številka P204/99-4, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, matična številka
5446546, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 34.400 EUR, s pripadki.
IZ-104102
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Berden iz
Ljubljane, opr. št. SV – 512/03 z dne
13. 10. 2003, so bili:

– triinpolsobno stanovanje z bivalno površino – 2 g v izmeri 91,12 m2, s shrambo –
2 g, v izmeri 9,2 m2 in atrijem v izmeri
23,50 m2, v poslovno stanovanjskem objektu “Kare ob Paki” v Šoštanju na parc.
št. 1143 in 1148/1, k.o. Šoštanj, pridobljeno s kupoprodajno pogodbo št. P –
107/01, ki jo je dolžnik Grad – Vel d.o.o.
sklenil z Vegrad d.d., Prešernova 9 a, Velenje, dne 6. 12. 2001;
– poslovni prostori v objektu, označenem kot 06 – pritličje, lociranem na delu
parc. št. 1455/151, parc. št. 1455/32 in
parc. št. 1455/33, k.o. Levec, skupaj v približni izmeri 122 m2, v poslovni coni “Arnovski gozd”, pridobljeni na podlagi originalne
kupoprodajne pogodbe št. P-54/02 z dne
30. 10. 2002, ki jo je Grad – Vel d.o.o.
sklenil s prodajalcem Vegrad d.d., Prešernova 9 a, Velenje;
– apartma tip C št. 10 v turističnem naselju “Prekmurska vas” v skupni izmeri
61,79 m2 s pripadajočim solastninskim deležem na skupnih prostorih in funkcionalnem zemljišču, parc. št. 3093, k.o. Moravske Toplice, vl. št. 520, ki jih je GRAD –
VEL d.o.o. pridobil na podlagi originalne
kupoprodajne pogodbe št. P-17/03 z dne
26. 3. 2003, sklenjene s prodajalcem Vegrad d.d., Prešernova 9 a, Velenje;
– stanovanje št. 18, v 5. nadstropju stanovanjske hiše Velenje, Cesta Františka Foita 10, ki stoji na parceli št. 2682/2, vl.
št. 700 k.o. Velenje, v izmeri 58,25 m2, ki
sta Sead Sulejmanović in Šerifa
Sulejmanović, vsak do 1/2 pridobila s kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja
št. 599/03/93 – A, ki sta jo dne
19. 4. 1993 sklenila z Rudnikom lignita Velenje;
zastavljeni v korist upnice Raiffeisenbank
Bleiburg reg. Gen.m.b.H., 10.-Oktober-Platz 13, 9150 Bleiburg, Avstrija, v zavarovanje denarne terjatve v višini 750.000
EUR, po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila, z obrestmi in vsemi pripadki
in morebitnimi stroški, ki bi jih upnik imel z
uveljavljanjem vračila terjatve.
IZ-104103
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. 1215/03 z dne 15. 10.
2003, je bila nepremičnina:
– trisobno stanovanje v izmeri 75,09 m2,
v stanovanjski hiši Kvedrova 4, 2250 Ptuj,
stoječe na parc. št. 567/2, vl. št. 2821, k.o.
Ptuj, ki je v lasti Viher Dragice in Viher Zlatka, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
25. 11. 1991, sklenjene z prodajalko Občino Ptuj, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 24.242,30 EUR, v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije za EUR na dan sklenitve
navedene kreditne pogodbe o dolgoročnem
tolarskem kreditu z valutno klavzulo
št. 51484/05, kar znaša 5,700.000 SIT z
realno letno obrestno mero EUR + 6,5%, s
tem, da se realna vrednost kredita ohranja
s pomočjo valutne klavzule (EUR), da banka obračunava v času porabe kredita interkalarne obresti za porabljeni del kredita, po
obrestni meri, ki je enaka pogodbeni obrestni meri, z rokom zapadlosti terjatve po
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poteku 24 mesecev, šteto od dneva izteka
180 dnevnega roka od dneva sklenitve pogodbe to je od 26.9. 2003.
IZ-104104
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-3353/2003 z dne
10. 10. 2003, je bilo enosobno stanovanje oznake M.S3, v skupni izmeri 39,43
m2, Ljubljana, Poklukarjeva 23, parc.
št. 1255/1, 1257/1, 1258/1, 1259/1,
1254/1, 1256, 1258/4, 1260/3, 1125/1,
1125/4, k.o. Vič, last Aleša Traunerja do
65/100 in Barbare Prosen do 35/100, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 18. 9.
2003, sklenjene z Heleno Zobec Dolanc,
kot prodajalko, skupaj z dovolilom z dne
25. 9. 2003, zastavljeno v korist upnice
Zveze bank, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Paulitschgasse 5 -7, Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 51.100 EUR, s pripadki.
IZ-104122
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 2054/03 z dne
6. 10. 2003, je bilo enosobno stanovanje
št. 13, v izmeri 47,56 m2, v III. nadstropju
stanovanjskega objekta, na naslovu Kolodvorska 2B v Mengšu, stoječega na parc.
št. 130, k.o. Mengeš, last Žugaj Josipa in
Cirman Maje iz Ljubljane, vsakega do 1/2,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
26. 9. 2003, sklenjene s prodajalko Ojsteršek Marjano iz Mengša, zastavljeno v korist
upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 28.090 EUR, v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.

Št.

99-100 / 17. 10. 2003 / Stran 6109

Podgorška z dne 10. 9. 2003, sklenjenega
s Polono Rupena, zastavljeno v korist upnice Volksbank-Ljudske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
55.500 EUR, v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan črpanja kredita, s pripadki.
IZ-104139
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 2092/03 z dne
10. 10. 2003, je bilo stanovanje št. S2 s
pripadajočo shrambo, v skupni izmeri
58,08 m2, v prvem pritličju stanovanjskega
objekta na Poljanski cesti 9 v Škofji Loki,
last Mehle Romana iz Škofje Loke, na podlagi
kupoprodajne
pogodbe
št.
A-S02/2003 z dne 18. 9. 2003, sklenjene
s prodajalko SGP Tehnika d.d., zastavljeno
v korist upnice Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 46.800 EUR, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
IZ-104140
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz Ljubljane, opr. št. SV 1796/03 z dne 15. 10.
2003, je bilo stanovanje št. 8 v skupni izmeri 29,75 m2, ki se nahaja v 2. nadstropju
stanovanjske hiše v Ljubljani, Nusdorferjeva 11, last zastavitelja Šalej Milana, zastavljeno v korist upnika Okanović Osmana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 12.960
EUR s pripadki.

Objave sodišč

IZ-104134
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 2064/03 z dne 7. 10.
2003, je bilo stanovanje št. 20, v skupni
površini 67,78 m2, ki se nahaja v II. nadstropju stanovanjskega objekta na naslovu
Brodarjev trg 14, 1000 Ljubljana, stoječega
na parc. št. 1717/1, k.o. Moste, last Steklačič Anice iz Vrha pri Višnji Gori, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 1. 10.
2003, sklenjene s prodajalcema Jazbec
Štefanom iz Zabukovja nad Sevnico in Jazbec Viktorijo iz Ljubljane, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 48.505 EUR, v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.

St 25/2003-16
S-104169
V zadevi prisilne poravnave, zoper dolžnika Meblo Poslovno trgovski rekreacijski center d.o.o., Industrijska c. 5, 5000
Nova Gorica, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 96 z dne 3. 10. 2003,
se oklic popravi tako, da se pravilna opr. št.
glasi St 25/2003.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 10. 2003

IZ-104137
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 2086/03 z dne
10. 10. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
št. 14, v skupni izmeri 44,95 m2, ki se nahaja v mansardi, s pripadajočim kletnim prostorom, podstrešnim prostorom in parkirnim mestom, v stanovanjskem bloku z oznako C, na naslovu Prevoje pri Šentvidu
št. 162, stoječem na parc. št. 1162/3, k.o.
Prevoje, last dolžnika Ervina Rupene iz Prevoj pri Šentvidu, na podlagi notarskega zapisa sporazuma o delitvi skupnega premoženja opr. št. SV 676/03 notarja Bojana

St 87/2003-5
S-103659
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 87/2003 sklep z
dne 7. 10. 2003
I. Začne se postopek prisilne poravnave
med dolžnikom: Belin-IPP, Industrijska
pralnica perila d.o.o., Ratanska vas 16,
Rogaška Slatina (matična številka
5820286) in njegovimi upniki.
II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi

Stečajni postopki
in likvidacije
Popravek

dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica
prijavijo svoje terjatve.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino, ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (7. 10.
2003).
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na dan začetka postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in
največ 2.000 točk (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
žiro račun 01100-1000339014, sklic na
številko 11-42153-7110006.
III. Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka iz prejšnje točke (v roku 30 dni po
izteku roka za prijavo terjatve).
IV. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16, Celje, številka delovnega dovoljenja L8/2000.
V. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
1. Johnson Diversey d.o.o., Linhartova
ulica 15, Maribor,
2. OKP Javno podjetje za komunalne
storitve d.o.o., Zdraviliški trg 13, Rogaška
Slatina,
3. Ecolab d.o.o., Vajngerlova 4, Maribor,
4. HTZ IP d.o.o., Partizanska cesta 78,
Velenje,
5. Hlastan Sinej, Pod kostanji 24, Celje
– predstavnik delavcev.
VI. Predlagatelju prisilne poravnave se
naloži, da položi predujem za stroške postopka v višini 3,500.000 SIT na TRR tega
sodišča v Celju št. 01100-6960421564,
sklic na št. 5-87-2003, v roku 8 dni po
prejemu pisnega odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 10. 2003
St 80/2003-11
S-103661
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 80/2003 sklep z dne 7. 10.
2003:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: ADIX, Proizvodnja in trgovina
d.o.o., Malgajeva ulica 2, Celje (matična
številka 1511076).
Odslej se firma glasi: ADIX, Proizvodnja
in trgovina d.o.o., Malgajeva ulica 2, Celje
(matična številka 1511076) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16, Celje, št. delovnega dovoljenja: L8/2000.
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.
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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.
Izločitvenih 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 2.000 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
14. januarja 2004 ob 9. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 7. 10. 2003.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 10. 2003
St 36/2003-8
S-103662
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 36/2003 z dne 30. 9. 2003 na podlagi
prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo
stečajni postopek nad dolžnikom Velušček
k.d., trgovsko in storitveno podjetje,
Škofja Loka, Mestni trg 7, Škofja Loka in
ga takoj zaključilo.
Po pravnomočnosti sklepa bo dolžnik izbrisan iz sodnega registra.
Proti temu sklepu se upniki lahko pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 30. 9. 2003
St 43/2002-46
S-103663
To sodišče je s sklepom St 43/2002 z
dne 23. 9. 2003 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Pristavec, družba za
šport in trgovino d.o.o., Sebenje 64,
Bled – v stečaju.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 3. 10. 2003
St 73/2003
S-103665
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 73/2003 dne 30. 9. 2003 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Stojiljkovič Milan s.p., Zidarska in tesarska dela, Topniška 27, Ljubljana, zaključilo stečajni
postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz registra podjetnikov pri
DURS.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 10. 2003
St 168/2003
S-103667
To sodišče je s sklepom St 168/2003
dne 7. 10. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom ACER Podjetje za proiz-
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vodnjo, inženiring in trgovino d.o.o.,
Ljubljanska 45, Kamnik, matična številka
5559294, vl. številka 11461100.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Mojca Breznik, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 23. 1. 2003 ob 10.20, soba 363/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
7. 10. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 10. 2003
St 158/2003
S-103668
To sodišče je s sklepom St 158/2003
dne 6. 10. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Vestnik tisk Trgovina na
debelo in drobno in distribucija d.o.o.,
Cesta v Gorice 40, Ljubljana, matična
številka 5641853, šifra dejavnosti 52.472.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Marina Pilej, Triglavska 65, Ljubljana.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 23. 1. 2004 ob 10. uri, soba 363/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
6. 10. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 10. 2003
St 96/2003-14
S-103670
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Senekovič Branko s.p., Sp. Jakobski dol 54, Jakobski dol, se v skladu z
99/I členom ZPPSL začne in takoj zaključi,
saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
ne zadošča niti za stroške tega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 10. 2003

St 153/2002-18
S-103671
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 153/2002 z dne 2. 10. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Konradom Klemenčičem s firmo Klemenčič Konrad s.p.,
čevljarstvo, Maribor, Zrkovska c. 20/a,
ker je premoženje, ki bi 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 v dveh
izvodih pri Okrožnem sodišču v Mariboru,
2000 Maribor, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 10. 2003
St 151/2002-27
S-103672
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 151/2002 z dne 2. 10. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojno podjetnico Dragico Furlan s firmo
Furlan Dragica s.p., BIN Trgovina na drobno in debelo v tranzitu, zunaj prodajaln, posredniške in druge poslovne dejavnosti, Ruše, Trg vstaje 3, ker je premoženje, ki bi 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 v dveh
izvodih pri Okrožnem sodišču v Mariboru,
2000 Maribor, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 10. 2003
St 157/2002-18
S-103674
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 157/2002 z dne 2. 10. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojno podjetnico Marto Kaube s firmo
Kaube Marta – ekonomsko svetovanje
in prevoz stvari s.p., Puščava 11, Lovrenc na Pohorju, ker je premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti
in ne zadošča niti za stroške tega postopka.
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 Okrožnem sodišču v Mariboru,
2000 Maribor, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 10. 2003
St 164/2002-19
S-103675
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 164/2002 z dne 2. 10. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojni podjetnikom Radulom Kneževićem
s firmo Mounting Commerce, Radul
Knežević s.p., Maribor, Svetozarevska
15, ker je premoženje, ki bi 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 v dveh
izvodih pri Okrožnem sodišču v Mariboru,
2000 Maribor, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 10. 2003
St 176/2002-17
S-103677
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 176/2002 z dne 2. 10. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad sa-
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mostojno podjetnico Lidijo Bezjak s firmo
»LILA« trgovina na drobno Lidija Bezjak
s.p., Maribor, Taborska 20, ker je premoženje, ki bi 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 v dveh
izvodih pri Okrožnem sodišču v Mariboru,
2000 Maribor, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 10. 2003
St 158/2002-20
S-103678
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 158/2002 z dne 2. 10. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Ivanom Fuksom s
firmo Plesna šola Limbo, Ivan Fuks s.p.,
Maribor, Prvomajska 7/a, ker je premoženje, ki bi 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 v dveh
izvodih pri Okrožnem sodišču v Mariboru,
2000 Maribor, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 10. 2003
St 178/2002-17
S-103680
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 178/2002 z dne 2. 10. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Markom Kresnikom s firmo Elektro – Pohorje Kresnik
Marko s.p., Vrhole pri Slovenski Konjicah 56, Zg. Ložnica, ker je premoženje,
ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti in ne zadošča niti za stroške tega
postopka.
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 Okrožnem sodišču v Mariboru,
2000 Maribor, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 10. 2003
St 56/2003-19
S-103681
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Trgo Jami d.o.o., Glavni trg 17/b,
Maribor, se v skladu z 99/I členom ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 10. 2003
St 18/2001
S-103682
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Inoxplast, Proizvodnja in storitve, d.o.o., Lokvica 31, Miren,
v stečaju, sklenilo:
Potrdi se osnutek za glavno razdelitev, ki
ga je stečajna upraviteljica predložila dne
8. 9. 2003.
Narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev se določi na dan 24. 11. 2003
ob 12.50, v sobi št. 110/I tukajšnjega sodišča.
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Upniki si osnutek za glavno razdelitev
lahko vpogledajo v času uradnih ur pri tem
sodišču v sobi št. 114/I.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 10. 2003
St 27/2003-10
S-103683
To sodišče je na seji senata dne 3. 10.
2003 pod opr. št. St 27/2003 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Bar
»Bronx«, Stipanović Janko s.p., Breg revolucije 16/b, Metlika, matična številka
1089099, šifra dejavnosti 55.401, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Bar »Bronx«, Stipanović Janko s.p., Breg
revolucije 16/b, Metlika, izbriše iz vpisnika
samostojnih podjetnikov.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 3. 10. 2003
St 33/2003-6
S-103684
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 33/2003 z dne 7. 10. 2003 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Obrtna zadruga Metlika z.o.o. – v likvidaciji, Poslovni center – Kidričevo naselje, p.p.
69, Metlika, matična številka 5175291, šifra dejavnosti 60.240.
Za stečajno upraviteljico se določi Olga
Tanko, Goriča vas 95/a, Ribnica.
Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka.
Prijavo je treba vložiti v skladu z določili
137. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93,
74/94, 8/96, 39/97 in 52/99) v dveh izvodih z dokazili in kolkovano s predpisano
sodno takso.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
brez odlašanja poravnajo stečajni masi.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
19. 1. 2004 ob 9. uri v sobi 108 tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
7. 10. 2003.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 7. 10. 2003
St 16/2002
S-103685
1. Stečajni postopek nad dolžnikom
ZOLES predelava lesa, trgovina in storitve d.o.o. – v stečaju, Ravne na
Koroškem, Javornik 13, se zaključi v skladu z določili 169. člena ZPPSL.
2. Po pravnomočnosti sklepa se stečajni dolžnik ZOLES predelava lesa, trgovina
in storitve d.o.o. – v stečaju, Ravne na Koroškem, Javornik 13, izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 3. 10. 2003
St 30/2001
S-103686
Stečajni postopek nad dolžnikom
Dohold, montažne hiše, import–export,
trgovina in posredništvo d.o.o. – v stečaju, Otiški vrh 25a, Šentjanž pri Dravogradu, se zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 6. 10. 2003
St 176/2003
S-103751
To sodišče je s sklepom z dne 6. 10.
2003 pod opr. št. St 176/2003 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Razvojni center Tim Podjetje za inženiring, marketing in organizacijo proizvodnje d.o.o., Koperska 94, Ljubljana, matična številka 5607094, šifra dejavnosti
45.250.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000
SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun št.: 011001000339014 (sklic na št.: 11 421887110006).
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 (6. 10.
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 upraviteljico prisilne poravnave je določena Mojca Breznik, odvetnica iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– BD Trade d.o.o., Bratovževa ploščad
19, Ljubjana,
– Kurivo Gorica d.d., Grčna 1, Nova Gorica,
– Gizmo d.o.o., Čebelarska 7, Ljubljana,
– Togo d.o.o., Kletna ul. 8, Slovenske
Konjice,
– Milan Turodič, Jerebova 6, Litija, predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 6. 10. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 10. 2003
St 68/2003
S-103752
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Tisa Fincomm d.o.o., Ključavničarska 4, Ljubljana, za dne 17. 11.
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2003 ob 10.30, v sobi 368/III tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 10. 2003
St 213/2002
S-103753
To sodišče je s sklepom St 213/2002
dne 7. 10. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Jeras & Drug posredništvo in trgovina d.o.o., Prušnikova 4, Ljubljana, matična številka 5308933, davčna
številka: 77874293.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Mojca Breznik, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 7. 1. 2004 ob 10. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
7. 10. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 10. 2003
St 47/2003
S-103754
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 47/2003 dne 18. 9. 2003 v stečajnem
postopku nad dolžnikom LU VEL d.o.o.,
Brilejeva 13, Ljubljana, zaključilo stečajni
postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 10. 2003
St 14/2003
S-103755
To sodišče je s sklepom št. St 14/2003
z dne 8. 10. 2003 na podlagi prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Simbex zaključna gradbena dela – Bojan Leskovec s.p., Brezina 79, Brežice,
matična številka 1042955, šifra dejavnosti
F 4542.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik,
vpisan v Register samostojnih podjetnikov
Davčne uprave RS, Davčni urad Brežice,
Izpostava Brežice, pod matično številko
1042955, izbriše iz registra.
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 8. 10. 2003
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St 70/2001
S-103756
To sodišče razpisuje V. narok za preizkus
upniških terjatev in narok za obravnavanje
osnutka za glavno razdelitev stečajne mase v
stečajnem postopku nad TI Klub d.d. – v
stečaju, Maribor, ki bo dne 4. 11. 2003 ob
13. uri v sobi 253 tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev stečajne mase v stečajni
pisarni tukajšnjega sodišča št. 217 v času
uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 10. 2003
St 22/2003
S-103757
I. To sodišče je s sklepom z opr. št.
St 22/2003 z dne 7. 10. 2003 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
Impromax, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Obrežna ul. 3, Orehova vas.
Odslej firma glasi Impromax, proizvodno
in trgovsko podjetje d.o.o., Obrežna ul. 3,
Orehova vas, v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
Dragica Razboršek, Finea Holding d.o.o.,
Vita Kraigherja 10, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v stečajno maso.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
28. 1. 2004 ob 9. uri, soba št. 253/II tega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča, dne 7. 10.
2003.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 10. 2003
St 1/2003-66
S-103759
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Flamingo, Trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o., Črešnjevci 158, Gornja
Radgona - v stečaju, stečajni senat razpisuje drugi narok za preizkus upniških terjatev. Narok bo dne 10. 11. 2003 ob 13. uri
pri tukajšnjem sodišču v sobi št. 12.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 8. 10. 2003
St 19/2003
S-103774
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom Nkolar prodajno razstavna galerija d.o.o., Šolska ulica 5, Slovenj Gradec, matična številka 5451442, šifra dejavnosti 92.320.
II. Odslej se firma dolžnika glasi Nikolar
prodajno razstavna galerija d.o.o. - v stečaju, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec.
III. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Boris Kastivnik, univ. dipl. ekonomist
iz Raven na Koroškem, Navrški vrh 3c.
IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne
14. 1. 2004 ob 10. uri v sobi št. 38 tukajšnjega sodišča.
V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev, šteto od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati
v dveh izvodih skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo TR

računa ali drugega računa upnika. 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 njihova terjatev. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
2% od vrednosti prijavljene terjatve, vendar
najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ
2000 točk (38.000 SIT).
VI. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove, ki jih imajo do stečajnega dolžnika.
VII. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 8. 10.
2003.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 8. 10. 2003
St 25/2003
S-103775
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom Les Fin, podjetje za financiranje
in trgovino d.o.o., Pod gradom 2, Slovenj Gradec, matična številka 1563289,
šifra dejavnosti 70.320.
II. Odslej se firma dolžnika glasi Les Fin,
podjetje za financiranje in trgovino d.o.o. –
v stečaju, Pod gradom 2, Slovenj Gradec.
III. Za stečajnega upravitelja se postavi
mag. Radovan Triplat, Kotlje 94, Kotlje.
IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne
14. 1. 2004 ob 9. uri v sobi št. 38 tukajšnjega sodišča.
V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev, šteto od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati
v dveh izvodih skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro
računa ali drugega računa upnika. 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 njihova terjatev. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
2% vrednosti prijavljene terjatve, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ 2.000
točk (38.000 SIT).
VI. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove, ki jih imajo do stečajnega dolžnika.
VII. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 8. 10. 2003.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 8. 10. 2003
St 113/2003
S-103725
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Coming d.d., Slovenčeva
24, Ljubljana, za dne 5. 11. 2003 ob
12. uri na Slovenski 41 v Ljubljani, v sejni
sobi v 9. nadstropju (prostori bivše Gospodarske zbornice Slovenije).
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 10. 2003
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St 59/2003
S-103800
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 59/2003 sklep z dne 7. 10.
2003:
I. sklep: ugotovi se umik predloga za začetek postopka prisilne poravnave z dne
1. 7. 2003, ki ga je sodišče prejelo priporočeno po pošti dne 3. 7. 2003 med dolžnikom: SOPI, Proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Gorharjeva 6, Celje in njegovimi upniki, ker je predlagatelj – dolžnik
dne 2. 10. 2003 umaknil ta predlog in se
zato v skladu z določili 33/II člena ZPPSL
postopek prisilne poravnave ustavi.
II. sklep:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: SOPI, Proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Gorharjeva 6, Celje (matična
številka 5545439).
Odslej se firma glasi: SOPI, Proizvodno
in trgovsko podjetje d.o.o., Gorharjeva 6,
Celje (matična številka 5545439) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
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 katerih 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 2.000 točk (38.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse na žiro račun 01100-1000339014.
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
14. januarja 2004 ob 10. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 7. 10.
2003.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 10. 2003
St 21/2003-51
S-103801
To sodišče je s sklepom opr. št. St
21/2003, z dne 4. 9. 2003, zaradi umika
predloga, ustavilo postopek prisilne poravnave nad Jagodič Borut avtotrgovina, avtomehanika, avtoodpad in komisijska
prodaja s.p., Vosek 6/d, Pernica.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 10. 2003
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St 131/2003
S-103834
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Mini Club d.o.o. Ljubljana,
Celovška 172, za dne 4. 11. 2003 ob
11.30, v sejni sobi v 9. nadstropju na Slovenski cesti 41 (prostori bivše Gospodarske zbornice Slovenije).
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 10. 2003
St 88/2000
S-103931
Stečajni senat tega sodišča objavlja na
podlagi prvega odstavka 144. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l.
RS, št. 67/93, 39/97 in 52/99) oklic:
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev nad dolžnikom Gradis Koper - stečajna masa,
St 88/2000, zastopa stečajni upravitelj Igor
Bončina iz Ljubljane, na dan 4. 12. 2003
ob 9. uri v razpravni dvorani tukajšnjega
sodišča št. 152/1.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev vpogledajo pri tukajšnjem sodišču v sobi št. 208/2 (desno) v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 10. 10. 2003
St 8/2003
S-103932
To sodišče je s sklepom opr. št. St 8/2003
z dne 15. 9. 2003, ki je postal pravnomočen
dne 29. 9. 2003, potrdilo prisilno poravnavo
nad dolžnikom BONI – proizvodnja toaletnega papirja in trgovina d.o.o., Dekani,
Dekani 12/a ter njegovimi upniki.
Terjatve upnikov so razdeljene v naslednje razrede:
– A razred: upniki, ki imajo svoje terjatve
zavarovane z ločitveno pravico in katerih položaj se po potrditvi prisilne poravnave ne
spremeni,
– B razred: terjatve upnikov iz naslova
obveznosti do dobaviteljev, obveznosti do
posojilodajalcev, obveznosti do delavcev, ki
ne zapadejo pod 160. čl. ZPPSL in obveznosti do drugih nezavarovanih upnikov, ki
se bodo poplačale v višini 20% njihove vrednosti v roku enega leta od pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave,
– C razred: terjatve iz naslova obveznosti plačila davkov in prispevkov, ki se glede
natečenih zamudnih obresti v celoti odpišejo, glede glavnice pa se poplačajo v višini
20% v roku enega leta od pravnomočnosti
sklepa o potrditvi prisilne poravnave,
– D razred: terjatev strateškega partnerja, strateškega upnika, ki se poplača v višini
100% v roku pet let, brezobrestno.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se postopka
niso udeležili, ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Sklep o potrditvi prisilne poravnave ima
za vse upnike, katerih terjatve so bile ugotovljene in so navedeni v seznamu, ki je
sestavni del sklepa o potrditvi prisilne poravnave, moč izvršilnega naslova.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 10. 10. 2003

St 12/2003-35
S-103933
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 12/2003 z dne 1. 10. 2003 začelo in
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Frelih, podjetje za trgovino, Vrbnje 74,
d.o.o., Vrbnje 74, Radovljica.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 9. 10. 2003
St 24/2002
S-103934
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve stečajne mase
v stečajnem postopku nad dolžnikom Hranilno kreditno službo, Slovensko hranilnico in posojilnico Kranj, p.o. - v stečaju,
Likozarjeva 1, Kranj, ki bo dne 27. 11.
2003 ob 14. uri v sobi 121/I tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo v stečajni pisarni tega sodišča, soba št. 6/pritličje, med uradnimi urami, v
ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure, ob sredah tudi od 14. do 16. ure.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 10. 2003
St 13/2002-12
S-103935
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 13/2002 z dne 10. 10. 2003 začelo in
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Volčič Robert, Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva, s.p., Partizanska cesta 47, Škofja Loka.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 10. 2003
St 121/2003
S-103936
To sodišče je s sklepom St 121/2003
dne 10. 10. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Papirart d.o.o., Trg zbora
odposlancev 62, Kočevje, matična številka 5822327, šifra dejavnosti 52.473.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Katarina Benedik, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 4. 2. 2004 ob 12. uri, sejna soba v
9. nadstropju na Slovenski 41, Ljubljana.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
10. 10. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 10. 2003
St 179/2003
S-103937
To sodišče je s sklepom St 179/2003
dne 9. 10. 2003 začelo stečajni postopek
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nad dolžnikom Corona, založništvo in distribucija nosilcev zvoka in slike, d.o.o.,
Ljubljana, Knezova 34A, matična številka:
5350280, šifra dejavnosti: 22.140, davčna
številka: 50171755.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Maksimilijan Gale 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
stenatu 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 23. 1. 2004 ob 10.15, soba 363/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
9. 10. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2003
St 67/2003
S-103938
To sodišče je s sklepom z opr. št.
St 67/2003 z dne 8. 10. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Kojo Ostojič s firmo
Zidarstvo Kojo Ostojič s.p., Limbuška
12, Maribor, ker je premoženje, ki bi 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 v dveh izvodih pri
tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 10. 2003
St 71/2003-18
S-103939
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Moško in žensko frizerstvo s.p.
Gabi Škorjanc Koša, Ptujska 87, Maribor, se v skladu s členom 99/I ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 10. 2003
St 101/2003
S-104142
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Kmetijska zadruga Korena
z.o.o., Zg. Korena 25/c, Zg. Korena, za
dne 6. 11. 2003, ob 9. uri, soba 137 tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne reorganizacije na Okrožnem sodišču v
Mariboru, Sodna ulica 14, soba 226, v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 10. 2003
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Amortizacije
N 45/2003
AM-10149
Na predlog Kojc Ivana, Sestrže 36, Majšperk, se uvaja amortizacija spodaj navedenih vrednostnih papirjev, ki naj bi se izgubili. Imetnik teh papirjev se poziva, da v
roku 60 dni po objavi tega oglasa uveljavlja
svoje zakonite pravice. Po preteku tega roka se bo štelo, da so vrednostni papirji izgubili svojo pravno veljavnost.
serija
AA
AB

vrednost
1
5

številke
0013704-0013726
0007894-0007898

št. delnic
23
5

št. lotov
23
25

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 7. 2003
N 139/2003
AM-10209
Na predlog K3 Kern, podjetje za promet
z nepremičninami, gradbeni inženiring in trgovina d.o.o., Maistrov trg 12, Kranj, ki ga
zastopa Abanka Vipa d.d. Ljubljana, ki jo
zastopa odvetnica Irena Kočevar iz Ljubljane, se uvaja amortizacija spodaj navedenih
vrednostnih papirjev, ki naj bi se izgubila.
Imetnik teh papirjev se poziva, da v roku 60
dni po objavi tega oglasa uveljavlja svoje
zakonite pravice. Po preteku tega roka se
bo štelo, da sta vrednostna papirja izgubila
svojo pravno veljavnost.
Delnici Abanke Vipa d.d., serije A, vrednost 1, delnici št. 0021584 in št.
0021585, št. delnic 2, št. lotov 2.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 8. 2003

Oklici o skrbnikih in
razpravah
In 2002/00108
SR-11988
Okrajno sodišče v Novem mestu je v
izvršilni zadevi opr. št. In 2002/00108, na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, v zadevi upnice Kmečke zadruge Sevnica, z.o.o., Savska cesta 20C, Sevnica,
ki jo zastopa odvetnik Franc Pipan, zoper
dolžnika Sadrija Zogaja s.p., nazadnje stanujočega Gorenje Sušice 39, Uršna sela,
sedaj neznanega bivališča zaradi izterjave
86.672,20 SIT s pp, zaradi nemožnosti
vročitve sodnih pisanj dolžniku Sadriju Zogaju postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Slavka Sitarja iz Novega mesta,
Glavni trg 22.
Začasni zastopnik bo zastopal interese
dolžnika v izvršilni zadevi vse dotlej, dokler
se ne ugotovi njegovo prebivališče oziroma
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne
nastopita pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 4. 9. 2003

Oklici pogrešanih
N 4/2003
PO-11995
Hrovat Tomaža, roj. 24. 12. 1892 v Krašnji, nazadnje stanujočega Krašnja 32, Lukovica, sodišče poziva, da se oglasi sodišču ali začasni skrbnici Toplak Tanji, Fabianijeva 47, Ljubljana.
Sodišče prav tako poziva vse, ki bi karkoli vedeli o njegovem življenju, da to takoj
sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi
oklica, sicer bo sodišče po preteku tega
roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 11. 9. 2003
N 5/2003
PO-11996
Hrovat Janeza, roj. 30. 10. 1890 v Krašnji, nazadnje stanujočega Krašnja 32, Lukovica, sodišče poziva, da se oglasi sodišču ali začasni skrbnici Toplak Tanji, Fabianijeva 47, Ljubljana.
Sodišče prav tako poziva vse, ki bi karkoli vedeli o njegovem življenju, da to takoj
sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi
oklica, sicer bo sodišče po preteku tega
roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 11. 9. 2003
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Sodni register
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
CELJE
Srt 755/2003
Rg-9149
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljev - družbenikov družbe z omejeno
odgovornostjo Zajc Štefan in Zajc KristinaTinka, Gostinstvo in trgovina, d.n.o., Velenje, Celjska cesta 43, ki ga zastopa odv.
Nataša Pogorelčnik iz Velenja, za vpis prenehanja družbe po skrajšanem postopku in
izbrisa iz registra brez likvidacije sklenilo
objaviti sklep:
družba Zajc Štefan in Zajc KristinaTinka Gostinstvo in trgovina, d.n.o. Velenje, Celjska cesta 43, preneha po skrajšanem postopku.
Družbenika Zajc Štefan in Zajc Kristina,
oba Celjska c. 43, Velenje, prevzameta obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe in si razdelita premoženje.
Sklep je sprejela skupščina družbe dne
21. 5. 2003.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 6. 2003
Srg 1113/2003
Rg-11998
To sodišče je v registrski zadevi predlagatelja - družbenika družbe Smor, Proizvodnja, inženiring, trgovina in svetovanje d.o.o., Velenje, Jenkova 11, zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo
objaviti sklep:
družba preneha po skrajšanem postopku po sklepu z dne 28. 7. 2003.
Družbenik Sušnik Mirko, stanujoč Jenkova 11, Velenje, prevzame obveznost plačila morebitnih obveznosti družbe in prevzame premoženje družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 2. 10. 2003
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Publico, stiki z javnostjo in lobiranje,
d.o.o., Ljubljana, Poljanska 97, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 28. 11. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Mohorjeva družba v Celovcu, založba, tiskarna, knjigarna, d.o.o., Ljubljana, Poljanska 97, oziroma sedaj Mohorejva, založba, tiskarna, knjigarna d.o.o., Ljubljana, Poljanska 97, in Publico Public Relationsgesellschaf M.b.H. NFG.KG, Dunaj,
Neulinggasse 37, oziroma sedaj Publico ECC
Public Relations Gesellschaft M.b.H., Dunaj,
Neulinggasse 37, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
oba ustanovitelja v skladu s poslovnimi deleži.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2003
Srg 05237/2003
Rg-11967
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni
sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe Anonimnost
Kurent & Partner, agencija za razvijanje poslovnih in humanih odnosov d.n.o. LjubljanaPolje, Malo Trebeljevo 88, objavlja sklep:
Anonimnost Kurent & Partner, agencija za razvijanje poslovnih in humanih
odnosov d.n.o. Ljubljana-Polje, Malo Trebeljevo 88, reg. št. vl. 1/13361/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 15. 5. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenika sta Kurent Leon ml., Ljubljana, Cesta II. grupe odredov 51 in Kurent Leon
st., Ljubljana-Polje, Malo Trebeljevo 88, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
oba ustanovitelja po enakih deležih.
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 8. 9. 2003

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Novak Božidar in Novak Barbara.
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 26. 2. 2003

MURSKA SOBOTA
Srg 2002/00765
Rg-1467
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Game – storitvene dejavnosti
d.o.o., Murska Sobota, Slovenska ulica
52, vpisana v sodni register tukajšnjega sodišča vl. št. 1/02581/00, preneha po skrajšanem postopku Zakona o gospodarskih
družbah, po sklepu družbenikov z dne
18. 10. 2002.
Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena vsa razmerja z delavci.
Serec Dragutin, Murska Sobota, Prešernova 1, Grah Janez, Murska Sobota, Zorana Velnarja 23 in Cigan Marjan, Srednja
Bistrica 4, kot družbeniki prevzemajo obveznost plačila vseh morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbeniki,
upniki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 6. 2. 2003

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor, za delavca družbe Elektro Maribor d.d.
Šilec Franca, preklicuje pečat za potrdilo o plačilu s številko 3 in delovne izkaznice s številko
1775. Ob-103838
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
Območna služba Ljubljana, Parmova 32, Ljubljana, davčna številka 16669762, preklicuje uradni žig okrogle oblike s premerom dveh centimetrov in s sledečo vsebino: Zavod Republike
Slovenije za zaposlovanje, Območna služba
Ljubljana, 106. Ob-103784

MARIBOR
LJUBLJANA
Srg 02569/2003
Rg-7598
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
Publico, stiki z javnostjo in lobiranje, d.o.o.,
Ljubljana, Poljanska 97, objavlja sklep:

Srg 2931/2002
Rg-3731
Družba Kampanja, družba za storitve
d.o.o., Gregorčičeva ulica 39, Maribor, reg.
št. vl. 1/3448-00, katere družbenika sta Novak Božidar in Novak Barbara, oba Kočevarjeva ulica 19, Maribor, po sklepu družbenikov
družbe z dne 11. 12. 2002 preneha po skrajšanem postopku.

Priglasitveni list
Babkina Yulia s.p., Semedela 79/a, Koper Capodistria, priglasitveni list, opravilna št.
06-323/03, izdan dne 28. 7. 2003.
gnu-134101
Balkovec Dušan s.p., Drenovec 20, Vinica,
priglasitveni list, opravilna št. 05-0809/00, izdan dne 11. 7. 2000. gnn-134258
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Blagojević Gojko, Fabianijeva ulica 27, Ljubljana,
obrtno
dovoljenje,
št.
037686/1867/00-34/1995, izdano dne 6. 3.
1995. gns-134078
Domadenik Darko s.p., Ponoviška cesta 5,
Litija, priglasitveni list, opravilna št. 26-1462/95,
mat. št. 5749268, izdan dne 1. 1. 1995.
gnu-134226
Drlink Dušanka, Regentova 2/a, Ankaran Ankarano, priglasitveni list, opravilna št.
17103-2588/99, izdan dne 14. 4. 2000.
gnq-133930
Gajser Maksimiljan, Sp. Sečovo 14, Rogaška Slatina, priglasitveni list, opravilna št.
054-0030/1994, izdan dne 25. 10. 1993.
gnh-134464
Koritnik Karol, Andreja Smolnikarja 5, Kamnik, priglasitveni list, opravilna št. 15-0498/94,
izdan dne 30. 10. 1999. gne-134367
Korošec Jožef, Sp. Lipnica 55/a, Kamna
Gorica, priglasitveni list, opravilna št.
014083/0081/00-54, izdan dne 6. 3. 1995.
gnu-134501
Maljković Nada s.p. Motel “PARK”, Koseška
18, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
27-0130/96, mat. št. 5683511, izdan dne 31.
5. 1996. gnt-134502
Milenković Slobodan, Bršljin 37, Novo mesto, priglasitveni list, opravilna št. 038/1898-96.
gnv-134500
Škrbina Damjan s.p., Mrtvice 56/a, Leskovec pri Krškem, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 054682/1244/01-29/1998, izdana dne
28. 8. 1998. gns-134453
Žagar Milan s.p., Avtoprevoz, Planina pri Sevnici 65/b, Planina pri Sevnici, priglasitveni list,
opravilna št. 52-0327/94, izdan dne 31. 5.
1994. gnq-134430

Potne listine
Ahmetaj Muzli, Limbuška cesta 31, Limbuš,
potni list, št. P00668327. gnp-134431
Beltran Jana, Zavetiška 4, Ljubljana, potni
list, št. P00693997. gnj-134237
Bergant Martin, Ulica bratov Rozmanov 16,
Ljubljana, potni list, št. P00181785.
gng-134315
Bergant Zarja, Ulica bratov Rozmanov 16,
Ljubljana, potni list, št. P00181786. gnf-134316
Bergant Zlata, Ulica bratov Rozmanov 16,
Ljubljana, potni list, št. P00181784. gnk-134311
Bevk Marija, Ul. pod gozdom 47, Trzin, potni
list, št. P00398907. gno-134132
Bevk Tadej, Ul. pod gozdom 47, Trzin, potni
list, št. P00183338. gnp-134131
Breznik Mitja, Zg. Senarska 66, Sv.trojica v
Slov.goricah, potni list, št. P00717572.
gnn-134208
Brumen Branimir, Dvorjane 23, Spodnji Duplek, potni list, št. P00267273. gnd-134168
Čekić Damir, Škofjeloška 21, Medvode, potni list, št. P00030235. gni-133988
Čibej Boris, Brajnikova ulica 45, Ljubljana,
potni list, št. P00063812. gnt-134327
Dobnik Rudolf, Krmelj 24, Krmelj, potni list,
št. P00670880. gny-134047
Dolar Benjamin, Cesta 9. avgusta 24, Zagorje ob Savi, potni list, št. BA 755802.
gnf-134191
Fekonja Romana, Lormanje 30, Lenart v
Slov.goricah, potni list, št. P00175066.
gnb-134170
Filipič Petra, C. IV. Prekomorske 8, Ajdovščina, potni list, št. P00224870. gnv-134325
Frece Cvetka, Zaloška 39, Ljubljana, potni
list, št. P00781942. gnt-134531
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Frece Tine, Zaloška 39, Ljubljana, potni list,
št. P00778124. gnq-134530
Guzej Vladimir, Sotensko pri Šmarju 1, Šmarje pri Jelšah, potni list, št. P00194919.
gnz-134171
Gvozden Jovica, Preloška 1/a, Domžale, potni list, št. P01009405. gnd-134293
Hribernik Uroš, Preglov trg 13, Ljubljana, potni list, št. P00688740. gng-134140
Jerončič Ljudmila, Kabreška 20, Ročinj, potni list, št. P000529171. gnn-134483
Kač David Primož, Livarska 5, Kamnik, potni
list, št. P00821430. gnn-133933
Kink Zoran, Kolenov graben 3, Radeče, potni list, št. P00504657. gno-134032
Koršič Boštjan, Šolska ulica 28, Solkan, maloobmejno prepustnico, št. AI 158994.
gnc-134319
Kosec Radojka, Gazice 29, Cerklje ob Krki,
potni list, št. P01018854. gnt-134402
Kovačević Milka, Količevo, Papirniška 11/a,
Domžale, potni list, št. P00822004.
gnq-134230
Marušič Boštjan, Tomšičeva 6, Ljubljana, potni list, št. P00031931. gnv-134200
Mesić Esmir, Poljanska cesta 30/a, Ljubljana, potni list, št. P00744487. gnh-134064
Milošević Robis, Zabiče 8, Ilirska Bistrica,
potni list, št. AA 295941. gni-134138
Nemac Goran, Šmarje 155, Šmarje, maloobmejno prepustnico, št. AI 156999, izdala UE
Koper. gni-134188
Pius Fracis, Murnova 6, Ljubljana, potni list,
št. B000464 potni list za begunce z veljavnostjo
od 23. 1. 2002 do 23. 1. 2004 in nalepko
dovoljenja za stalno prebivanje št. SVN0016681,
izdana 30. 1. 2002. gnz-134071
Podjaveršek Petković Natalija, Glinškova ploščad 3, Ljubljana, potni list, št. P00078568.
gnp-134331
Preskar Polona, Puterlejeva 12, Ljubljana,
potni list, št. P00112109. gnu-134201
Prusnik Špela, Britof 59/a, Kranj, potni list,
št. P00166303. gne-134492
Rakovec Agata, Kozje 136, Kozje, potni list,
št. P00228515. gnp-134256
Ribič Miroslav, Famlje 31, Vremski Britof, potni list, št. P00167611. gnw-134149
Senica Sarah, Vrh pri Boštanju 45/a, Boštanj, potni list, št. P00115411. gnx-134498
Sok Marko Jožef, Koprska 2/a, Ljubljana,
potni list, št. P00304429. gnq-134455
Sok Polona, Koprska 2/a, Ljubljana, potni
list, št. P00371468. gnf-134341
Šubic Valentin, Rašiška 10, Ljubljana, potni
list, št. P00018834. gnd-133993
Tekavec Valentin, Kralji 10, Stari trg ob Kolpi, potni list, št. P00339660. gnq-134330
Tomovič Brina, Krivec 6, Ljubljana, potni list,
št. P00775043. gnv-134050
Valič Puc Anica, Ulica 9. korpusa 4, Izola Isola, potni list, št. P00362971. gnr-134329
Vinter Bojan, Zgornja Pristava 12, Slovenske
Konjice, potni list, št. P00725839. gnd-134193
Zelenović Jana, Gregorčičeva 43, Idrija, potni list, št. P00275505. gnw-134499

Osebne izkaznice
Andrišević Marko, Cesta v Zgornji log 95,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1506909.
gnd-133943
Bergant Martin, Ulica bratov Rozmanov 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 341812.
gnh-134314
Bergant Zlata, Ulica bratov Rozmanov 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 341808.
gnj-134312

Beričnik Jakob, Čagona 60, Cerkvenjak,
osebno izkaznico, št. 783042. gnf-133966
Bernik Kristina, Dolenja vas 60, Selca, osebno izkaznico, št. 688488. gnx-134298
Blagojević Stojič, Celovaška cesta 189, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1439641.
gnf-134541
Blažon Marija Magdalena, Povšetova 20, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1004693.
gnc-134344
Bohorč Jožefa, Presladol 33, Brestanica,
osebno izkaznico, št. 96144. gnr-134379
Bojić Jelica, Brodarjev trg 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1369630. gnb-134195
Braček Majda, Drbetinci 45, Vitomarci, osebno izkaznico, št. 319065. gnj-134212
Brajko Denis, Fr. Kramarja 2, Šempeter pri
Gorici, osebno izkaznico, št. 562005.
gnl-134485
Braniselj Jure, Pod Plevno 71, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 16863. gnn-134108
Brešar Štefanija, Cankarjeva 1/b, Velenje,
osebno izkaznico, št. 651633. gnv-134350
Brozina Viktor Boris, Jelšane 37, Jelšane,
osebno izkaznico, št. 851944. gnt-133977
Brudar Tilen, Rateče 77, Rateče-Planica,
osebno izkaznico, št. 283318. gnv-133975
Burger Borut, Tržaška 39, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1035051. gnf-134366
Cerar Mirko, Ljubljanska 103, Domžale, osebno izkaznico, št. 1231902. gnc-134219
Cerkovnik Marija, Hrastovec 47, Velenje,
osebno izkaznico, št. 852522. gnp-134056
Čekada Marina, Jelšane 8/a, Jelšane, osebno izkaznico, št. 563975. gnz-134196
Čepin Miran, Podkraj pri Mežici 4, Črna na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 651164.
gnd-134318
Černelč Simon, Hrastje ob Bistrici 11, Bistrica ob Sotli, osebno izkaznico, št. 290956.
gni-133963
Čižić Ivan, Dragučova 34, Pernica, osebno
izkaznico, št. 381966. gnr-134404
Dovnik Jože, Žabljek 25, Laporje, osebno
izkaznico, št. 644346. gnz-133946
Dovnik Tadej, Žabljek 25, Laporje, osebno
izkaznico, št. 921787. gnb-133945
Dovnik Tamara, Žabljek 25, Laporje, osebno izkaznico, št. 921776. gnc-133944
Drožina Marijan, Gradišica 8, Materija, osebno izkaznico, št. 1307730. gnn-134433
Duša Anton, Malo Mlačevo 13, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 689919. gnx-134148
Dvoršak Bojan, Sp. Kostrivnica 21/a, Podplat, osebno izkaznico, št. 847296.
gnw-134174
Đorđević Saša, Cesta dveh cesarjev 104/v,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 976815.
gny-134322
Fartek Tomaž, Kocjanova ulica 6, Kranj, osebno izkaznico, št. 1626196. gny-133972
Fatur Zora, Verstovškova 6, Maribor, osebno izkaznico, št. 1272551. gnp-134206
Fišter Boris, Ljubljanska cesta 15, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 301631. gnd-134043
Francek Štefan, Jakčeva ulica 37, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1063484. gnd-134243
Frank Vincencij, Trinkova 64, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1097456. gnp-133981
Frece Tine, Zaloška 39, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 476952. gnr-134529
Frelih Pavel, Otošče 4, Podnanos, osebno
izkaznico, št. 679378. gnx-134398
Gartner Danila, Reteče 49/a, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 102252. gni-134288
Germadnik Alojz, Prešernova cesta 4, Velenje, osebno izkaznico, št. 523740. gnz-134371
Godnjavec Nives, Opekarska 35, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 231847. gnk-134436
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Golubić Bernarda, Nušičeva ulica 10, Celje,
osebno izkaznico, št. 1038019. gnt-134102
Gomboc Danica, Predanovci 24, Puconci,
osebno izkaznico, št. 1298444. gnr-134154
Gomboc Danijela, Predanovci 24, Puconci,
osebno izkaznico, št. 1306150. gno-134157
Gomboc Drago, Predanovci 24, Puconci,
osebno izkaznico, št. 1298429. gnp-134156
Gomboc Vesna, Pot k sejmišču 9/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 776891. gnl-134335
Gorjup Vojko, Angelce Ocepek 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1207221. gnq-134305
Gorkeš Alojz, Berkovski Prelogi 10, Križevci
pri Ljutomeru, osebno izkaznico, št. 1171057.
gnp-134181
Grandošek Natalija, Betnavska cesta 13, Maribor, osebno izkaznico, št. 1416785.
gnn-134058
Grebenar Milena, Koprivnik 25, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 661536. gnj-133937
Gregorčič Bruno, Maršala Tita 89, Jesenice, osebno izkaznico, št. 466739. gnt-134202
Gregorović Drago, Son. nabrežje 6, Izola Isola, osebno izkaznico, št. 350078.
gnr-134304
Grossi Nada, Razdrto 45, Hruševje, osebno
izkaznico, št. 787317. gnj-134162
Guček Frančišek, Sedraž 4, Laško, osebno
izkaznico, št. 297490. gnv-133950
Guzej Vladimir, Sotensko pri Šmarju 1, Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico, št. 491101.
gnc-134169
Gvozden Jovica, Preloška 1/a, Domžale,
osebno izkaznico, št. 377173. gnc-134294
Hribar Boštjan, Sosterska 30/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 88528. gnk-134211
Ivančič Boris, Trnovska vas 6, Trnovska vas,
osebno izkaznico, št. 1495679. gne-133967
Jakop Natalija, Na gmajni 15, Vitanje, osebno izkaznico, št. 290066. gnp-134356
Jarc Egon, Vrtojba, Griči 8, Šempeter pri
Gorici, osebno izkaznico, št. 908620.
gnf-134491
Jaušovec Ludvik, Ljubljanska ulica 88/a, Maribor, osebno izkaznico, št. 863964.
gnm-134059
Jenko Franci, Luže 46, Visoko, osebno izkaznico, št. 1340189. gny-134172
Jerman Samir, Stara cesta 7, Kranj, osebno
izkaznico, št. 771763. gnd-134493
Jerončič Ljudmila, Kabreška 20, Ročinj, osebno izkaznico, št. 1254550. gnm-134484
Justinek Hilda, Pečinska 69, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št. 445014. gny-134422
Kač David Primož, Livarska 5, Kamnik, osebno izkaznico, št. 1447351. gnm-133934
Kajnč Matilda, Volčje njive 20, Mirna, osebno izkaznico, št. 206916. gnz-134046
Kerep Sanja, Robičeva ulica 56, Limbuš,
osebno izkaznico, št. 671819. gnl-134060
Kete Natalija, Dolenje jezero 26, Cerknica,
osebno izkaznico, št. 1569050. gnq-133955
Klavž Ljudmila, Rosinova ulica 2, Maribor,
osebno izkaznico, št. 438587. gnr-134254
Kmetič Irena, Čeče 44, Trbovlje, osebno
izkaznico, št. 301221. gnu-134301
Kočevar Marica, Jocova 29, Maribor, osebno izkaznico, št. 536537. gnz-134346
Kodarin Jan, Bazoviška 17, Portorož - Portorose, osebno izkaznico, št. 973825.
gne-134042
Kogovšek Vid, Mucherjeva ulica 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 854994.
gnn-134308
Kolenc Vera, Zalog 3, Škofljica, osebno izkaznico, št. 694973. gnm-133984
Koležnik Simon, Dogoška cesta 84, Maribor, osebno izkaznico, št. 208162.
gnw-134049
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Komel Majda, Matevža Veluščka 9, Solkan,
osebno izkaznico, št. 605741. gnx-133973
Komel Simo, Bukovica 10, Volčja Draga,
osebno izkaznico, št. 315051. gnv-134175
Kompara Iztok, Lokavec 84, Ajdovščina,
osebno izkaznico, št. 722494. gnr-133979
Koren Dušan, Dornava 68, Dornava, osebno izkaznico, št. 1087437. gnz-134321
Korenčan Irena, Opekarska cesta 47, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1441263.
gnb-134045
Kosi Janko, Štefanova ulica 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 897599. gnu-134076
Kovač Klemen, Požnica 3/c, Laško, osebno
izkaznico, št. 1538073. gns-134003
Kozamurnik Boštjan, Teharje 53, Teharje,
osebno izkaznico, št. 267541. gng-133940
Kožar Martina, Trnjava 17, Lukovica, osebno
izkaznico, št. 1716153. gnr-134029
Krajnc Marjan, Litijska cesta 300, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1615472. gnu-134551
Kristan Marija, Lemberg 8/a, Podplat, osebno izkaznico, št. 461165. gnc-134494
Krljanović Milan, Škapinova 9, Celje, osebno izkaznico, št. 1363148. gnk-134186
Kugler Ema, Erjavčeva 6, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 746974. gnp-134506
Lainšček Koloman, Bezkovci 10, Prosenjakovci - Partosfalva, osebno izkaznico, št. 37486.
gnh-134164
Lederer Engelbert, Tavčarjeva 3, Dob, osebno izkaznico, št. 252532. gnl-134135
Lipovšek Gašper, Brezova 39, Šmartno v
Rožni dolini, osebno izkaznico, št. 1679518.
gng-134190
Lovrec Zlatka, Čečovje 16, Ravne na Koroškem, osebno izkaznico, št. 325394.
gnu-133976
Lovrek Danijela, Gorica pri Šmartnem 48,
Celje, osebno izkaznico, št. 755431.
gni-134213
Marinčič Andreja, Jakčeva 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 69981. gnl-134435
Markič Marija, Pri lipi 7, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 1102667. gnz-134521
Marušič Sara, Jakčeva 26, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 316075. gny-134497
Mavri Klemen, Planina pri Cerknem 45,
Cerkno, osebno izkaznico, št. 9998.
gng-133969
Mavrič Alojz, Florjan pri Gornjem gradu 21,
Gornji grad, osebno izkaznico, št. 89075.
gnw-133949
Mešl Marija, Strmec nad Dobrno 9, Dobrna,
osebno izkaznico, št. 1010934. gnc-134469
Mezek Andrej, Gorenji Novaki 55/a, Idrija,
osebno izkaznico, št. 1017738. gnq-134180
Mežnar Metka, Tončke Čečeve 9, Celje,
osebno izkaznico, št. 1084666. gnv-134250
Mihalek Novak Petra, Plečnikova 5, Maribor,
osebno izkaznico, št. 828971. gnp-134089
Mihalič Jadranka, Pod Videžem 3, Kozina,
osebno izkaznico, št. 636710. gnz-134396
Mijodragović Janko, Štrekljeva 24, Maribor,
osebno izkaznico, št. AH 21606 - za tujca.
gnm-133959
Mijović Zdravko, S. Mašere 7, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 164646.
gnf-134041
Milovanovoć Panto, Poljanska 45, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1541080. gns-134228
Naglič Mojca, Ulica Rudolfa Janežiča 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 485186.
gnr-133929
Omahen Lidija, Paplerjeva 24, Borovnica,
osebno izkaznico, št. 1107383. gnr-134004
Orthaber Ludvik, Spodnja Polskava 125, Pragersko, osebno izkaznico, št. 1021692.
gnx-134348

Osojnik Nada, Tomšičeva 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 764392. gnv-134375
Osterc Nataša, Vojkova 91, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1089845. gno-134532
Pajk Marija, Sela 43, Podčetrtek, osebno
izkaznico, št. 632642. gne-133942
Pajtler Tanja, Ljubljanska cesta 14, Rače,
osebno izkaznico, št. 1439899. gnu-134001
Pangerl Boštjan, Konjsko 3, Vojnik, osebno
izkaznico, št. 389742. gnj-134062
Partek Štefan, Zelena ulica 6, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 396837. gnr-134179
Pate Božidar, Cesta pod Stremco 10, Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
920089. gng-134515
Peran Mihael, Klemenčičeva 16, Maribor,
osebno izkaznico, št. 689079. gnr-134479
Perovšek Jan, Stična 76/a, Ivančna Gorica,
osebno izkaznico, št. 1446558. gnn-133883
Peternel Valentina, Hmeljarska cesta 12, Prebold, osebno izkaznico, št. 859448.
gns-134053
Pevec Aleš, Kodrova ulica 20, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 350892. gnv-134150
Piskule Alojzij, Kadulja 2, Šmarješke Toplice, osebno izkaznico, št. 827502. gns-134153
Plestenjak Jure, Trbeže 3, Ljubljana-Polje,
osebno izkaznico, št. 1560942. gnb-134095
Podkrajšek Albin, Škedenj 2/c, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 123112.
gnr-134204
Pozvek Ludvik, Kocljeva 14/g, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 1576263.
gnk-134161
Poženel Ivana, Krakovski nasip 26, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 83299. gnh-134239
Rebrica Matilda, Gančani 143/a, Beltinci,
osebno izkaznico, št. 968606. gnw-133974
Repič Burger Smilja, Tržaška 39, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1035030. gnl-134160
Robin Terezija, Vipavska ulica 13, Celje, osebno izkaznico, št. 293717. gnk-133886
Rojc Erik, Saksid 26/b, Dornberk, osebno
izkaznico, št. 340897. gng-134490
Rojc Saša, Prešernova ulica 3, Dornberk,
osebno izkaznico, št. 1375947. gns-133978
Rupnik Vec Tanja, Nahtigalova ulica 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1286751.
gnq-134080
Saje Marija, Potrčeva 4, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 1630674. gnl-134085
Seginj Darijana, Tropovci, Kolesarska 1, Tišina, osebno izkaznico, št. 1529326.
gnb-133970
Simić Mirjana, Skopska 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 711816. gnl-134210
Simrajh Peter, Jamova 56, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1556342. gni-134463
Smeh Vanja, Zadobrovška cesta 55, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št. 1611333.
gnp-134235
Sok Marko Jožef, Koprska 2/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 477676. gnr-134454
Stamejčič Milena, Karlovška cesta 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 314176.
gnp-133881
Stanić Albina, Majcni 18, Sežana, osebno
izkaznico, št. 385783. gno-134182
Stopar Katja, Pod gonjami 54, Prevalje, osebno izkaznico, št. 220379. gnq-134480
Sulčič Gorazd, Obrtniška 10, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 1577206.
gng-134040
Svetelšek Matjaž, Vandotova ulica 9, Maribor, osebno izkaznico, št. 1541402.
gnw-134249
Šatej Pavel, Ulica Gradnikove brigade 47,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 999678.
gnh-134039
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Šauperl Pavel, Gunduničeva ulica 16, Maribor, osebno izkaznico, št. 405399.
gno-133957
Ščavničar Angela, Kobilje 223, Kobilje, osebno izkaznico, št. 437696. gnu-133951
Škoberne Snežana, Jamova 50, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 630062. gne-134467
Školjak Niko, Cesta talcev 28/b, Rače, osebno izkaznico, št. 1456383. gnk-133961
Škulj Frančiška, Vrhovčeva 6/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 556960. gne-134217
Šporčić Natalija, Kolodvorska ulica 22/b, Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št. 728959.
gnt-133952
Šrimf Peter, Ulica talcev 6, Rogaška Slatina,
osebno izkaznico, št. 1133553. gnu-134176
Štancar Jože, Kraigherjeva 30, Celje, osebno izkaznico, št. 864961. gnt-134352
Štrukelj Ferdinand, Njegoševa 6/d, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1645062.
gnw-134549
Šuštar Radoslava Marija, Dolenjska cesta
16, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 551118.
gnv-134300
Tomazin Anže, Kriška 8, Kranj, osebno izkaznico, št. 150930. gng-134165
Trtnik Vera, Cesta 13. julija 29, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1216151. gnm-134234
Turk Majda, Vidmarjeva 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 93994. gnz-134096
Turk Marinka, Luize Pesjakove 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 260826. gnx-134073
Ulbl Peter, Zamušani 9, Gorišnica, osebno
izkaznico, št. 520100. gns-134303
Urbič Urška, Cesta Ceneta Štuparja 29, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 879580.
gny-134547
Vadnaj Ida, Savudrijska 11, Piran - Pirano,
osebno izkaznico, št. 300097. gnt-134177
Valovičič Stanislava, Hrastenice 2, Polhov
Gradec, osebno izkaznico, št. 194938.
gnm-134359
Vec Pina, Nahtigalova ulica 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1647027. gns-134082
Vec Val, Nahtigalova ulica 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1286758. gnt-134081
Vehovec Boštjan, Kresnice 136, Kresnice,
osebno izkaznico, št. 1267940. gnw-134124
Velagić Ismet, Regentova 10, Ankaran - Ankarano, osebno izkaznico, št. 1294579.
gnx-134173
Vest Aleks Leo, Vošnjakova 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 767128. gnw-134524
Vinkovič Aleš, Trgovinska ulica 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1293167. gnb-134295
Vresk Tomaž, Trg revolucije 18, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 886018. gnh-134539
Vujovič Goran, Kidričeva 6/a, Kranj, osebno
izkaznico, št. 252930. gnw-134399
Zafran Borislav, Cesta na Vrhovce 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 199185. gnj-134337
Zajc Vesna, Rožna dolina, Cesta I/13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 825829.
gne-134292
Zapušek Alojzij, Trubarjeva ulica 87, Celje,
osebno izkaznico, št. 421122. gnz-134471
Zavšek Majda, Samova ulica 2, Celje, osebno izkaznico, št. 223629. gnm-134184
Zorec Danijel, Cahova 10, Ankaran - Ankarano, osebno izkaznico, št. 338903.
gnk-134486
Zorić Maja, Klunova 12, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 775123. gnv-134450
Žagar Linda, Pot na Fužine 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1400756. gnq-134505
Železnik Anton, Lahomno 47, Laško, osebno izkaznico, št. 1529381. gnm-134034
Žen Frančiška, Gogalova 3, Kranj, osebno
izkaznico, št. 1023499. gnc-134244
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Žibert Kristina, Bizeljska cesta 20, Brežice,
osebno izkaznico, št. 1014231. gnh-134214
Žilnik Peter, Valvasorjeva ulica 12, Celje, osebno izkaznico, št. 1006025. gne-134067
Žižek Petra, Pesnica 55, Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št. 1162517. m-2225
Žlender Jakob, Vinski vrh pri Šmarju 18,
Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico, št.
799472. gnb-134395
Žlender Jožef, Voduce 33, Gorica pri Slivnici, osebno izkaznico, št. 823240. gnd-133947
Žolnir Aleksander, Podvin 2, Žalec, osebno
izkaznico, št. 1084833. gnx-134473

Vozniška dovoljenja
Antolič Roman, Pot v Češnjice 3, Idrija, vozniško dovoljenje, št. 39339. gnq-134055
Arh Peter, Žirovnica 57, Žirovnica, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 1508714.
gns-134278
Barač Dario, Bevkova 9, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1170782, izdala UE
Žalec. gnx-133948
Bergant Zlata, Ulica bratov Rozmanov 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1715833, reg. št. 140707,
izdala UE Ljubljana. gnl-134310
Bojić Jelica, Brodarjev trg 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 768030, reg.
št. 70548, izdala UE Ljubljana. gnc-134194
Brajko Denis, Fr. Kramarja 2, Šempeter pri
Gorici, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
42822. gnz-134271
Breznik Marjana, Srebrničeva 5, Ankaran Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
42056, reg. št. 43291. gnj-134012
Breznik Mitja, Zgornja Senarska 66, Sv.trojica v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 001530207, izdala UE Lenart.
gnk-134011
Brovč Gabrijela, Volaričeva 24, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5153.
gnr-134279
Brus Irena, Vrtojba, Pod Lazami 140, Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 36045, izdala UE Nova Gorica.
gnt-133902
Bucik Marko, Ročinj 13, Ročinj, vozniško
dovoljenje, kat. ABF, reg. št. 22635, izdala UE
Nova Gorica. gnj-134462
Bukovnik Marko, Trg Prešernove brigade 3,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1537617, reg. št. 55841, izdala UE Kranj.
gni-134013
Cerar Mirko, Ljubljanska 103, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1533894,
reg. št. 23678, izdala UE Domžale. gnd-134218
Čargo Ivo, Stantetova ulica 19, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH,
št. S 1779520, reg. št. 27890, izdala UE Ljubljana. gnn-134083
Černe Miran, Gortanova 21, Nova Gorica,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur.
l. RS, št. 97/2003. gnb-134120
Denša Marijan, Zadrečka cesta 33, Nazarje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6705,
izdala UE Mozirje. gnu-134051
Divjak Srečko, Zg. Senarska 46, Sv.trojica v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 3797, izdala UE Lenart.
gnf-133895
Djukić Djoko, Obala 126, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. SI
26156, reg. št. 5957, izdala UE Piran.
gnl-134010

Djurković Denis, Likozarjeva 25, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1224066, reg.
št. 49352, izdala UE Kranj. gne-134342
Dobovšek Jure, Roška ulica 40, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1331743,
reg. št. 117262, izdala UE Maribor. gnp-134406
Dolšak Bernard, Globel 21, Sodražica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 8636, izdala UE
Ribnica. gnc-133998
Drnovšek Marko, Trg revolucije 2, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 11666,
izdala UE Trbovlje. gnd-133918
Fende Anton, Tekstilna ulica 10/a, Kranj,
duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BGH, št. S
1155021, reg. št. 15436, izdala UE Kranj - duplikat I. gnl-134035
Filipič Petra, C. IV. Prekomorske 8, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1118761, reg. št. 12239, izdala UE Ajdovščina.
gnu-134251
Francek Štefan, Jakčeva ulica 37, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št. S
262871, reg. št. 108597, izdala UE Ljubljana.
gne-134242
Furland Franc, Planina 7, Ljubno ob Savinji,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št. 5975,
izdala UE Mozirje. gnr-134104
Gajić Danko, Alešovčeva ulica 37, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 849901,
reg. št. 167113, izdala UE Ljubljana.
gnz-133971
Gajser Simona, Hajnsko 5, Pristava pri Mestinju, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
17479, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnt-134252
Germadnik Alojz, Prešernova cesta 4, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1631320, reg. št. 13128, izdala UE Velenje.
gnw-134374
Gojmerac Igor, Dol. Radenci 17, Stari trg ob
Kolpi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7601,
izdala UE Črnomelj. gnf-134495
Golob Boris, Mačkovci 15, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št. S
1879687, reg. št. 25617, izdala UE Domžale.
gnd-134343
Gorkeš Alojz, Berkovski Prelogi 10, Križevci
pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1856042, reg. št. 3712, izdala UE Ljutomer. gnl-134110
Grandošek Natalija, Betnavska cesta 13, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1239702, reg. št. 78074, izdala UE Maribor.
gno-134057
Grebenc Ciril, Kamnica 16, Dol pri Ljubljani,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH,
št. S 1777385, reg. št. 190088, izdala UE Ljubljana. gne-134142
Gubenšek Janez, Dominkuševa 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1170376,
reg. št. 43920, izdala UE Maribor. gnj-133887
Guzej Vladimir, Sotensko 1, Šmarje pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 13067,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnx-134423
Hlede Milivoj, Ul. 25. maja 74, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št.
14268, izdala UE Nova Gorica. gns-133903
Hribar Nejc, Cesta talcev 10, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1392356, reg. št.
52570, izdala UE Kranj. gnj-134537
Hrovat Robert, Sp. Roje 3, Šempeter v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1411148, izdala UE Žalec. gnj-133962
Ivančič Boris, Trnovska vas 6, Trnovska vas,
vozniško dovoljenje, kat. BFGHI, št. S 1750880,
izdala UE Ptuj. gng-133915
Jančič Peter, Stari grad 69, Makole, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S 1425086,
reg. št. 10810, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnt-134277
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Jug Milan, Šentjungert 41, Šmartno v Rožni
dolini, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S001619612, reg. št. 21166. gnx-134048
Jurše Gorazd, Vrtna ulica 8, Selnica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S001622848, reg. št. 8321, izdala UE Ruše.
m-2238
Kač David Primož, Livarska 5, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12203, izdala UE Kamnik. gnl-133935
Knehtl Darjan, Jenkova 24, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1692685, reg.
št. 125954, izdala UE Maribor. gni-133888
Kočan Hajradin, Zikova ulica 1, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 627798, reg.
št. 16834, izdala UE kamnik. gnm-134159
Kogovšek Vid, Mucherjeva ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 612591,
reg. št. 10035314, izdala UE Ljubljana.
gno-134307
Kompara Iztok, Lokavec 84, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
197092, reg. št. 8466, izdala UE Ajdovščina.
gnq-133980
Koren Helena, Bonini 109, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
41038. gnc-133919
Korenčan Irena, Opekarska cesta 47, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1189804, reg. št. 179534, izdala UE Ljubljana.
gnc-134044
Korošec Jože, Vino 3, Škofljica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 66819, reg. št.
11613, izdala UE Grosuplje. gno-134232
Kos Klemen, Ocvirkova ulica 52, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1213223,
reg. št. 221410131, izdala UE Ljubljana.
gny-134147
Kosi Janko, Štefanova ulica 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1225358,
reg. št. 44435, izdala UE Ljubljana.
gnt-134077
Kovačič Anton, Obala 25, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
2011, izdala UE Piran. gnw-133924
Kožar Martina, Trnjava 17, Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH, št. S
001879600, reg. št. 8870, izdala UE Domžale.
gns-134028
Krajnc Janez, Korenjak 6, Zavrč, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1377737, izdala
UE Ptuj. gnf-133916
Krajnc Marjan, Litijska cesta 300, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S 1792170, reg. št. 189660, izdala UE Ljubljana. gnt-134552
Kralj Miha, Srednja vas 3, Begunje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. A - 125ccm
BCEGH, št. S 1633930, reg. št. 25614, izdala
UE Radovljica. gnf-134466
Lederer Engelbert, Tavčarjeva 3, Dob, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 461814, reg.
št. 7817, izdala UE Domžale. gnm-134134
Lenček Regina, Log 22, Postojna, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6144. gnj-133912
Leskovšek Bojan, Spodnje Mestinje 8, Pristava pri Mestinju, vozniško dovoljenje, kat. A do
50 km/h, BCFGH, št. 15139, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnw-133999
Lešnik Ernest, Vukovje 7/c, Pernica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 798827, reg.
št. 52104. gnw-134324
Lešnjak Marko, Mirke 15, Vrhnika, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9034, izdala UE
Vrhnika. gnf-134545
Marinčič Alojzij, Pavšičeva ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 354171,
reg. št. 29666, izdala UE Ljubljana.
gnp-134106
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Markovič Bogdan, Rožna dolina, Cesta
II/11a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. S 1596325, reg. št. 254124, izdala UE Ljubljana. gnx-134548
Marovt Frančiška, Loke 25, Ljubno ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 5987,
izdala UE Mozirje. gnq-134205
Matko Milena, Greenwiška 10/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 608561,
reg. št. 27696, izdala UE Maribor. gns-133953
Mavri Klemen, Planina pri Cerknem 45, Cerkno, vozniško dovoljenje, št. S 001269220, reg.
št. 10189. gnh-133968
Medvešek Matjaž, Na Selah 12, Dol pri Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 5819,
izdala UE Hrastnik. gnw-134274
Mernik Jure, Vodnikova cesta 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 125 ccm in do 11
kW, BGH, št. S 1613638, reg. št. 225705,
izdala UE Ljubljana. gno-133986
Meršolj Helenca, Reboljeva ulica 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
731925, reg. št. 112747, izdala UE Ljubljana.
gnx-134523
Mezek Andrej, Gorenji Novaki 55/a, Idrija,
vozniško dovoljenje, št. S 001156647, reg. št.
9248. gns-134178
Milevoj Danica, Ul. Istrskega odreda 2, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. SI 3633, reg. št. 18031. gnb-133920
Mužan Janez, Prečna 4, Bled, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 427332, reg. št. 21669.
gnx-134273
Nakov Peter, Jenkova 31, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 143862, reg. št.
21782, izdala UE Velenje. gni-133938
Nose Branko, Ponikve 5, Videm-Dobrepolje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1816241, reg. št. 7223, izdala UE Grosuplje.
gni-134313
Orthaber Ludvik, Sp. Polskava 125, Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
408463, reg. št. 4723, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnu-134276
Pajtler Tanja, Ljubljanska cesta 14, Rače,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1221905,
reg. št. 76678, izdala UE Maribor. gnt-134002
Peternel Valentina, Hmeljarska cesta 12, Prebold, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
0902180, izdala UE Žalec. gnt-134052
Petkovšek Primož, Topniška ulica 45, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1064258, reg. št. 170777, izdala UE Ljubljana.
gnf-134516
Petrovič Darko, Zadrečka cesta 13, Nazarje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 7978,
izdala UE Mozirje. gne-134192
Petrović Pejo, Šalek 91, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 562870, reg. št.
23548, izdala UE Velenje. gno-134382
Pinterič Martin, Dečno selo 36/a, Artiče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13870, izdala UE Brežice. gnd-134468
Pirih Boštjan, Stopnik 29/a, Cerkno, vozniško dovoljenje, št. S 001461130, izdala UE Tolmin. gnq-134280
Pirš Sašo, Cesta Kozjanskega odreda 4, Štore, vozniško dovoljenje, kat. BCE, št. 32494.
gni-134063
Pivk Nina, Poljanska cesta 62, Gorenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 29895,
izdala UE Škofja Loka. gnj-134287
Placet Petra, Sv. Primož nad Muto 66, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1070559,
izdala UE Radlje ob Dravi. gnk-134061
Podhostnik Robert, Veljka Vlahoviča 73, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
673185, reg. št. 101730, izdala UE Maribor.
gns-134103

Podnar Chris, Vipavska cesta 46, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 45906,
izdala UE Nova Gorica. gni-134088
Podpečan Ladislav, Poljane 2, Rimske Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
922073. gnb-134445
Poje Elvira, Pungrt 2, Draga, vozniško dovoljenje, reg. št. 9829, izdala UE Kočevje.
gnd-134543
Potočnik Nina, Miheličeva cesta 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. s
1285602, reg. št. 226937, izdala UE Ljubljana. gno-134507
Požar Jože, Ulica 25. maja 26, Prestranek,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 1843.
gnr-134129
Požgaj Mihaela, Mala dolina 17, Jesenice na
Dolenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15351, izdala UE Brežice. gnf-133941
Prajo Žarko, Stantetova ulica 9, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 562420, reg.
št. 15326, izdala UE Velenje. gnh-133889
Premrov David, Štula 22, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1593547, reg. št.
254136, izdala UE Ljubljana. gnc-133994
Raičič Barbara, Oljčna pot 14, Ankaran Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
39558, reg. št. 26984. gnu-134126
Railić Milena, Senčna pot 2, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
44987, reg. št. 12647, izdala UE Piran.
gno-134282
Rebrica Matilda, Gančani 143/a, Beltinci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 18317.
gnc-133923
Repič Burger Smilja, Tržaška cesta 39, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1821373, reg. št. 43639, izdala UE
Ljubljana. gnw-134199
Rodolski Drago, Grajski trg 40, Žužemberk,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 32412.
gnb-134270
Rojc Erik, Saksid 26/b, Dornberk, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. 33150, izdala UE
Nova Gorica. gnd-134272
Rošer Matej, Hotinja vas, Na Devcah 1, Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BCEGH, št. S 1644987, reg. št.
112585, izdala UE Maribor. gnx-134198
Rupnik Vec Tanja, Nahtigalova ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
928889, reg. št. 199334, izdala UE Ljubljana.
gnr-134079
Simonič Vesna, Pri pošti 6, Semič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 6951, izdala UE Črnomelj. gnl-133960
Solomun Denis, Na gradu 9, Prestranek, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 12816, izdala UE Postojna. gni-134438
Stamejčič Milena, Karlovška cesta 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
687390, reg. št. 75040, izdala UE Ljubljana.
gnq-133880
Steinacher Mihael, Gmajna 6, Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. ABCDFGH, št. S
1784142, reg. št. 24812, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnk-134111
Suhadolnik Jakob, Dol pri Borovnici 50/b,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 16367, izdala UE Vrhnika. gnc-134544
Sušec Petra, Gozdarska cesta 23, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 1409,
izdala UE Slovenj Gradec. gnl-133910
Svetina Tone, Lokarje 6/a, Šentjur, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 854530, izdala UE
Šentjur pri Celju. gnq-134309
Šatej Pavel, Gradnikove brigade 47, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 19549, izdala UE Nova Gorica. gnw-133899
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Šinkec Aleksander, Cankarjeva 40, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
40741. gnf-134441
Škerjanc Aleksandra, Ulica Gradnikove brigade 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1299155, reg. št. 217649, izdala
UE Ljubljana. gnj-134137
Škerjanec Zdravko, Brodarjev trg 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
389942, izdala UE Ljubljana. gnz-134221
Šmid Alenka, Valjavčeva 7, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1307590, reg. št.
50881, izdala UE Kranj. gnr-134504
Špacapan Damjan, Šolska ulica 32, Solkan,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 26072, izdala
UE Nova Gorica. gne-134517
Špeh Danilo, Sv. Peter 106, Sečovlje - Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1669515, reg. št. 5185.
gnc-134144
Šterbal Boštjan, Ormoška cesta 128, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 598883,
reg. št. 33345, izdala UE Ptuj. gnc-134269
Štruklec Miroslav, Rojska cesta 30, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
701046, reg. št. 18329, izdala UE Domžale.
gnq-134155
Šubelj Janja, Vrbnje 64, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1747302, reg.
št. 29339. gng-134440
Šuligoj Radovan, Lokovec 62/a, Čepovan,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
29919, izdala UE Nova Gorica. gny-134122
Trboča Mirko, Rjava cesta 2/b, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1285679,
reg. št. 226995, izdala UE Ljubljana.
gnt-134302
Trnovec Franc, Brezje pri Tržiču 39, Tržič,
vozniško dovoljenje, št. S 736542, reg. št.
8503. gni-134113
Trtnik Vera, Cesta 13. julija 29, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 586404,
reg. št. 174381, izdala UE Ljubljana.
gnn-134233
Vampelj Simona, Nadlesk 33, Stari trg pri
Ložu, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1048563, reg. št. 8026, izdala UE Cerknica.
gnm-134334
Vehovec Boštjan, Kresnice 136, Kresnice,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1719644,
izdala UE Litija. gnx-134123
Vest Aleks Leo, Vošnjakova 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1136183,
reg. št. 16062, izdala UE Ljubljana. gnv-134525
Vipotnik Borut, Kunaverjeva ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1611038, reg. št. 192847, izdala UE Ljubljana.
gns-134528
Virag Dragica, Panonska ulica 4, Beltinci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 29952.
gny-133922
Vlasak Darija, Cesta v Rošpoh 108/a, Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
800230, reg. št. 51854. gnr-134354
Vogrinc Peter, Heroja Marinclja 10, Kočevje,
vozniško dovoljenje, reg. št. 13729, izdala UE
Kočevje. gnh-134439
Vozel Blaž, Jablana 8, Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1424372, izdala UE Zagorje. gnm-134534
Vražič Matej, Lipa pri Frankolovem 4/a,
Frankolovo, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S 1159614, reg. št. 36183.
gny-134222
Zafran Borislav, Cesta na Vrhovce 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1611711, reg. št. 168025, izdala UE Ljubljana.
gni-134338
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Zagorc Gregor, Dunaj 2, Krško, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št.
65/2003. gnh-134289
Zalokar Rok, Utik 66, Vodice, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1367296, reg. št.
234602, izdala UE Ljubljana. gno-134332
Završek Srečko, Javorje 32, Gorica pri Slivnici, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
11869, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnm-134409
Zavšek Majda, Samova ulica 2, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3138. gnl-134185
Zorec Danijel, Cahova 10, Ankaran - Ankarano, vozniško dovoljenje, reg. št. 46643.
gnh-134114
Zver Marijan, Ulica Štefana Kovača 62, Turnišče, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
3202, izdala UE Lendava. gnn-134158
Žemva Meta, Podkraj 16/c, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 677398,
reg. št. 23877, izdala UE Velenje.
gno-134482
Žlender Jakob, Vinski vrh pri Šmarju 18,
Šmarje pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št. 1193, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnp-134281
Žniderčič Tomaž, Bilje 148, Renče, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 40540.
gnv-134275
Žolnir Aleksander, Podvin 2, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1446820, izdala
UE Žalec. gny-134472

Zavarovalne police
Assistance Coris d.o.o., Ljubljana, preklicuje police zdravstvenega zavarovanja v tujini z
asistenco CORIS: 0187585. Ob-103712
Bizjak Urška, Klanec 41/c, Komenda, zavarovalno polico, št. AO 330718, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnk-134461
Eberlinc Rudolf, Borova vas 1, Maribor, zavarovalno polico, št. 625858, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. m-2224
EMBAL d.o.o., Bišče 39, Domžale, zavarovalno polico, št. 630673, izdala zavarovalnica
Slovenica. gnl-133985
Florjančič Aleš, Prešernova cesta 37, Domžale, zavarovalno polico, št. 536346, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnr-133879
Frece Cvetka, Zaloška 39, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 481309, izdala zavarovalnica
Slovenica. gng-134540
Klemenc Danica, Britof 126, Kranj, zavarovalno polico, št. 925241, izdala zavarovalnica
Tilia. gnw-134024
Kostajnšek Slavko, Podlog v Sav. dolini 42,
Šempeter v Savinjski dolini, zavarovalno polico,
št. 593437, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnu-134451
Maltex d.o.o., Pavšičeva 34, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 548209, izdala zavarovalnica
Slovenica. gnn-133983
Movrin Peter, Breg 23, Stara Cerkev, zavarovalno polico, št. AO 1141095, izdala zavarovalnica Adiratic d.d. gnm-134009
Peček Urška, Trlično 16, Rogatec, zavarovalno polico, št. 00001186985 - kasko zavarovanje, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
m-2246
Rakuša Simona, Črešnjevci 156/a, Gornja
Radgona, zavarovalno polico, št. 598144, izdala zavarovalnica Slovenica. gnk-134465
Rezar Vesna, Strahinj 108, Naklo, zavarovalno polico, št. 327757, izdala zavarovalnica Slovenica. gne-134542

Rijavec Danijel, Linhartova cesta 15, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 961222, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gny-134522
Tošaj Matjaž, Kidričeva ulica 4, Kočevje,
zavarovalno polico, št. 1 - AO -2001 986672
in zelene karte, št. 0796886. gnq-134130
Valti Rok, Trg 3/b, Prevalje, zavarovalno polico, št. 00101598229, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnd-134018
Zavarovalna agencija Grafos d.o.o., Letališka 32, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
560864, izdala zavarovalnica Slovenica.
gno-133982
Zukić Senad, Cesta 15. aprila 27, Kisovec,
zavarovalno polico, št. 479276, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnv-134000
Župec Francka, Iška Loka54, Ig, zavarovalno polico, št. 544290, izdala zavarovalnica Slovenica. gnx-134448
Žvokelj Cvetka, Cesta zmage 105, Maribor,
zavarovalno polico, št. 0945033, izdala zavarovalnica Tilia d.d. m-2247

Spričevala
Alagić Mirzata, Titova 70, Jesenice, spričevalo od 1 do 3. letnika SŠEDU Kranj.
gne-134117
Andrejašič Matjaž, Ul. Ruške čete 9, Ruše,
spričevalo 4. letnika Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše, izdano leta 2002. m-2214
Andrejčič Sandi, Zloganje 33, Škocjan, spričevalo 1. in 3. letnika STZŠ Novo mesto, izdano
leta 1992 in 1994. gnr-134054
Arčon Andreja, Cesta na Markovec 17, Koper - Capodistria, spričevalo o končani OŠ Pinka Tomažič Koper, izdano leta 2002.
gnx-134023
Babelič Denney, Jadranska 10, Ankaran Ankarano, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala od 1. do 3. letnika Frizerske šole v Kopru. gnz-133896
Barbič Brigita, Brege 62, Leskovec pri Krškem, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole Brežice, izdano leta 1992, izdano na ime Srpčič Brigita. gnj-134187
Beg Mira, Valvasorjeva 58, Maribor, spričevalo 1. letnika Živilske šole Maribor, izdano leta
1999. m-2239
Bernard Romana, Tomšičeva 9, Slovenj Gradec, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
1. in 2. letnika Gimnazije Ravne na Koroškem,
izdano leta 1990, 1991 in 1995, izdano na ime
Pajenk Romana. gnf-134220
Bešić Iris, Pot v Bitnje 4, Kranj, maturitetno
spričevalo in obvestilo o uspehu na maturi Gimnazije Kranj. gnd-134268
Biderdžić Mišo, Medvedova 21/d, Maribor,
indeks, št. 81507849, izdala EPF Maribor.
m-2233
Bisilj Saša, Ul. Goce Delčeva 23, Maribor,
spričevalo 1. in 3. letnika SKSMŠ Maribor, izdano leta 1997/98 in 1999/00. m-2253
Blake Erik, Dolnji Zemon 91/a, Ilirska Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala od 1 do 4. letnika Srednje elektro šole v
Ljubljani, izdano leta 1987, 1988, 1989 in
1990, izdano na ime Rolih Branko.
gns-134503
Blažina Katja, Ulica Slavka Gruma 78, Novo
mesto, spričevalo 2. letnika Srednje frizerske
šole, izdano leta 2002. gnn-134008
Bornšek Maja, Borštnikova 100, Maribor,
maturitetno spričevalo I. gimnazije Maribor, izdano leta 1998. m-2255
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Breznik Gregor, Radehova 38, Lenart v
Slov.goricah, indeks, št. 61160493, izdala Pedagoška fakulteta. m-2245
Breznik Janko, Špindlerjeva 30, Slovenska
Bistrica, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje gradbene šole v Mariboru, izdano leta 1980 in 1981.
m-2226
Bucik Aleš, Emonska cesta 18, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske
šole v Ljubljani, izdano leta 1995. gng-134240
Car Darko, Brezovci 41/g, Puconci, indeks,
št. 93533046, izdala Fakulteta za strojništvo
Maribor. m-2254
Cesar Miha, Pod Graščino 10, Slovenj Gradec, spričevalo 1. letnika Srednje šole za pošto,
ekonomijo in telekomunikacije, izdano leta 1999.
gnn-133908
Čebular Mitja, Mala čolnarska ulica 4/c, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Vič, izdano leta 1978. gnw-134299
Černigoj Jošt, Gregorčičeva ulica 29, Ajdovščina, maturitetno spričevalo SETŠ Nova Gorica, izdano leta 2002. gnt-134427
Črnič Ana, Štula 17, Ljubljana, spričevalo 3.
letnika Gimnazije Šentvid, izdano leta 2002.
gne-134167
Derča Davor, Dolenja vas 73, Prebold, spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tehniške šole Celje, smer
strojni tehnik, izdano leta 1992, 1993 in 1994.
gnp-133931
Deumič Dijana, Titova 45, Jesenice, spričevalo Poklicne administrativne šole Kranj, izdano
leta 1979 in 1980. gnr-133904
Dovžan Tanja, Sp. Duplje 41/b, Duplje, spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje biotehnične
šole v Kranju - cvetličar. gnh-133914
Dragić Duško, Beblerjev trg 11, Ljubljana,
preklic maturitnega spričevala, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 97/2003. gnh-134389
Dreškovič Jure, Sv. Lovrenc 79, Prebold,
izkaz Srednje elektroračunalniške šole Velenje,
izdano leta 1997. gnh-133939
Dretnik Sabina, Stare sledi 38, Prevalje, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne in srednje
ekonomske šole v Slovenj Gradcu. gnc-134019
Fajdiga Jožef, Planina 166, Planina, spričevalo 3. letnika Srednje naravoslovno-matematične in kovinarsko-strojne šole Postojna, gimnazija Postojna, izdano leta 1981/82.
gns-134203
Fatimić Slađana, Podlubnik 152, Škofja
Loka, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta 1994, izdano na ime Budimir Slađana. gnz-134121
Fazarinc Uroš, Celjska cesta 24, Vojnik, diplomo I. gimnazije Celje, izdana leta 1982.
gns-134478
Fileš Nives, Kamnikarjeva 34, Škofljica, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne šole Litostroj, izdano leta
1978, 1979 in 1980, izdano na ime Doma Nives. gnr-134429
Fišer Klobučar Nevenka, Kidričevo n. 6, Radenci, spričevalo 1. letnika Gimnazije Juša Kramaja v Murski Soboti, izdano leta 1972, izdano
na ime Kobučar Nevenka. gnh-134264
Fojkar Tomaž, Bordarska ulica 13, Litija, spričevalo o zaključnem izpitu Ljudske univerze
Litija, ekonomska šola, izdano leta 2000.
gnu-134326
Gaber Polonca, Lutrje 34, Ponikva, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje frizerske, tekstilne, strojne šole Celje, smer frizer, izdano leta
1995. gnf-134241
Gašper Tomaž, Legen 25/a, Šmartno pri
Slov.Gradcu, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
strojno kovinarske šole Ravne, izdano leta
1994/95 in 1995/96. gnj-134037
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Gašperšič Jaka, Tesovnikova ulica 9/a, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 2002 in 2003. gng-134065
Gergeta Valter, Premančan 25, Ankaran Ankarano, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje pomorske šole, izdano leta 1978.
gnm-134284
Golob Damjana, Hrušica 102, Hrušica, spričevalo o zaključnem izpitu PTT SŠC Ljubljana.
gnv-134025
Gračner Mirko, Paridol 27, Gorica pri Slivnici, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje strokovne in poklicne šole Celje, smer mehanik vozil in voznih sredstev, izdano leta 1991/92.
gnq-134105
Hočevar Renato, Pot v Boršt 17, Ivančna
Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole tehniških strok Šiška, izdano leta 2001.
gnv-133925
Horvat Barbara, Aljaževa cesta 7, Bled, indeks, št. 20200669, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gns-133928
Horvat Ivan, Ulica Frana Kovačiča 4, Veržej, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1994.
gnz-134546
Horvat Staša, Miklošičeva 4/b, Domžale, spričevalo 1. letnika Srednje šole za gostinstvo in
turizem v Ljubljani, izdano leta 2002.
gnm-134363
Ilc Jasmin, Trška vas 33/d, Krška vas, indeks, št. 23001205, izdala Fakulteta za strojništvo
v Ljubljani, izdan na ime Tubeishat Jasmin.
gnn-133958
Ipavec David, Cankarjeva ulica 13, Nova Gorica, diplomo Srednje šole Jurij Vega v Idriji,
izdana leta 1986. gnm-134459
Ipavec Pavšič Nataša, Volče 21, Tolmin, spričevalo 2. letnika Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina - program šivilja, krojač. gnj-134112
Jantolek Uroš, Dolenja vas 21, Otočec, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Novo mesto,
izdano leta 1982 in 1983. gnd-134443
Jejčič Franc, Vilharjeva 43, Ajdovščina, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne strojno ključavničarske šole Branko Brelih Nova Gorica,
izdano leta 1977. gnp-133906
Jovanović Neja, Sketova 5, Ljubljana, indeks, izdala Srednje ekonomska šola v Ljubljani.
gno-134536
Jovičić Saša, Tomačevo 41, Ljubljana, spričevalo od 1 do 7. razreda OŠ Zvonka Runka v
Ljubljani. gne-134496
Juvanc Jure, Glinškova ploščad 2, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Šentvid, izdano
leta 2000/01. gny-133997
Južnič Gojmir Rudolf, Trška Gora 15/b,
Novo mesto, indeks, št. 50001160, izdala Teološka fakulteta. gnk-134086
Karlatec Jasna, Kidričeva 42, Laško, diplomo Srednje ekonomske šole Maribor, št.
I/1215, izdana 20. 6. 1989 na ime Kamensky
Jasna. gnp-133885
Kastelic Aleksandra, Trilerjeva ulica 13, Medvode, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 1997 in 1998. gnw-134424
Kastelic Ljumović Olga, Rožna dolina, Cesta
XV/20, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje upravno admnistrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 1982, izdano na ime Kastelic Olga.
gne-134317
Kavšek Aleš, Paderšičeva ulica 15, Novo mesto, spričevalo Srednje šole tehnične in zdravstvene usmeritve - avtomehanik, izdano leta 1991.
gne-133917
Klemenčič Nuša, Nova ulica 2, Beltinci, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za gostinstvo
in turizem Maribor, izdano leta 1999 in 2000.
m-2215

Kmet Gaja, Škrabčeva ulica 4, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta
2003. gny-134151
Knavs Katja, Sadinja vas, V Karlovce 13,
Ljubljana-Dobrunje, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3. in 4. letnika Srednje upravno admninistrativne šole v Ljubljani, izdano leta
2000 in 2001. gnv-134225
Koblar Mateja, Na otok 20, Kamnica, indeks, št. 11090019021, izdala Višja strokovna šola
za gostinstvo in turizem Maribor. m-2218
Kočan Damir, Zikova ulica 1, Kamnik, spričevalo o končani OŠ Radeče I, izdano leta 1997.
gne-133992
Kodrič Petra, Benčičeva 13, Sežana, spričevalo 3. letnika Ekonomske srednje šole.
gns-134128
Kojc Valter, Šercerjeve brigade 27, Lovrenc
na Dravskem polju, diplomo Srednje agroživilske šole Maribor, izdana leta 1989. m-2244
Kolar Kristijan, Kidričeva 5, Ruše, spričevalo
1., 2. in 3. letnika ter spričevalo o zaključnem
izpitu SŠGT Maribor, izdano od leta 1989 do
1992. m-2228
Kostov Tomaž, Rozmanova 7, Koper - Capodistria, indeks, št. 26102356, izdala FGG v Ljubljani. gnz-134146
Košenina Gašper, Bratov Jakopičev ulica 12,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene, geodetske in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 2002. gnn-134458
Košmrlj Sebastian, Travnik 86, Loški Potok,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Kočevje - oblikovalec kovin, izdano leta 1993. gnf-133991
Kožuh Kristian, Turjaško naselje 7, Kočevje,
spričevalo 3. letnika Srednje elektrotehniške
šole v Ljubljani, izdano leta 1991/92.
gnk-134036
Krajnc Boštjan, Hajdoše 29/a, Ptuj, indeks,
št. 81509063, izdala EPF Maribor. m-2213
Krajnc Goran, Rečica ob Paki 40, Šmartno
ob Paki, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Celju, smer natakar.
gny-134197
Krajnc Marjan, Prvomajska ulica 13, Spodnji
Duplek, spričevalo 8. razreda OŠ Bratov Greifov, Duplek, izdano leta 1993. m-2221
Kralj Darjan, Prešernova ulica 4, Logatec,
spričevalo 1. letnika Srednje šole tehničnih strok Šiška - obdelovalec kovin, izdano leta 2001.
gny-134247
Kravos Barbara, Moste 80/b, Komenda, spričevalo 3. letnika Srednje šole Rudolf Maister v
Kamniku, izdano leta 1992. gnm-133884
Križaj Andrej, Moste 11/a, Žirovnica, spričevalo 1. letnika Srednje šole Jesenice, izdano
leta 2002. gnd-133893
Kunič Darko, Sallaumines 9/a, Trbovlje, indeks Srednje šole rudarske usmeritve, izadno
leta 1986/87. gnj-134016
Kuzmanović Biljana, V dolini 41, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene šole v
Ljubljani, izdano leta 2002. gnn-134333
Kveder Matej, Vrbnje 31, Radovljica, maturitetno spričevalo in spričevalo 4. letnika Srednje
lesne šole v Ljubljani, izdano leta 1983.
gnt-133927
Madjar Leon, Gaberje, Spodnja ulica 48,
Lendava - Lendva, spričevalo 1. letnika SPTŠ
Murska Sobota - mehanik, izdano leta 2001.
gnk-133911
Madžarić Ivica, Nasipna 96, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene šole
Maribor, smer slikopleskar, izdano leta 1978.
m-2227
Mamhutagić Almira, Beljaška 10, Ljubljana,
spričevalo od 1 do 3. razreda OŠ Spodnja Šiška, izdano leta 2001. gnl-134510
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Margan Igor, Mlinska pot 23, Ljubljana, indeks 1. in 2. letnika Srednje grafične šole, izdano leta 1974 in 1975. gnx-134323
Martinčič Dejan, Griže 66, Griže, spričevalo
3. letnika in zaključno spričevalo SŠGT Celje,
smer natakar, izdano leta 1995/96. m-2251
Mauri Vladimira, Seniški breg 27, Kanal, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Nova
Gorica, smer zdravstveni tehnik, izdano leta
1995. gnf-134266
Mazovec Bogdan, Župančičeva ulica 1, Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gostinske šole v Ljubljani, izdano leta 1991.
gnv-133900
Medvešek Renata, Poklukarjeva ulica 10,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole tiska in papirja, izdano leta 1991/92.
gno-133932
Mlekuš Aleš, Meljski dol 25, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene
šole Maribor, izdano leta 1997/98. m-2242
Molk Marko, Savska 6, Kranj, spričevalo 3.
in 4. letnika ter spričevalo o poklicni maturi Srednje gostinske šole Radovljica, izdano leta 2001
in 2002. gng-134090
Mrak Alenka, Zabreznica 3/a, Žirovnica, spričevalo 3. letnika Srednje šole Jesenice - poslovni tajnik, izdano leta 2000. gnq-133905
Mušič Petra, Pod hribom 4, Bistrica ob Dravi, indeks, št. 81519842, izdala EPF. m-2252
Nikolić Petar, Rusjanov trg 1, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Centra za permanentno izobraževanje Cene Štupar, skrajšani program za pomočnika hotelskega receptorja, izdano leta 1998. gnm-134209
Oberžan Anton, Prožinska vas 22/e, Štore,
zaključno spričevalo PKMS Štore, izdano leta
1972. gnn-134133
Onič Adolf, Ob jezgonu 25, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje agroživilske šole
Maribor, izdano leta 1989. m-2237
Operčkal Andrej, Cesta Ceneta Štuparja
136, Ljubljana, indeks, št. 28010694, izdala
Fakulteta za matematiko in fiziko. gnr-133954
Palić Hidaet, Prisočka, Kotor Varoš, diplomo
Srednje gradbene šole v Kranju - gradbinec II,
zidar. gnh-134139
Pavlica Marija, Draga 5, Dornberk, spričevalo 1. letnika Poklicne gostinske šole v Celju.
gnf-134116
Pecman Leonida, Smrje 45, Prem, potrdilo
o opravljenem strokovnem izpitu za trgovskega
poslovodjo. gne-134267
Pečnik Boštjan, Bistrica ob Sotli 37/a, Bistrica ob Sotli, diplomo SKSMŠ Štore, št. 942,
izdana leta 1990. gnn-134508
Pehant Maja, Zg. Hoče 52, Hoče, spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole Maribor, aranžerski tehnik, izdano leta 1999/2000. m-2230
Pejovič Milan, Cankarjeva 24, Nova Gorica,
spričevalo o zaključnem izpitu št. 75-501/91,
poslovno finančna in trg. dejavnost, smer ekonomsko komercialni tehnik, izdano leta 1991.
gni-134263
Perme Zoran, Novo Polje, Cesta I/44, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Jožeta
Plečnika v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnb-134470
Petek Jure, Vrazova 40, Maribor, spričevalo
8. razreda OŠ Draga Kobala, izdano leta 1998.
m-2223
Pižent Jožko, Gradnikove brigade 3, Vipava,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 4.
letnika ŠC Vojvodina v Tolminu, Pedagoška gimnazija, izdano leta 1982. gne-134017
Plevnik Viljem, CKO 8, Senovo, spričevalo o
končani OŠ Stane Žagar, Kranj, izdano leta
1987. gnt-134127
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Podgornik Branko, Vesna 22, Portorož Portorose, spričevalo Cirila Kosmača, Piran,
izdano leta 1970. gng-134265
Primc Boštjan, Cesta na Kremenco 14, Postojna, maturitetno spričevalo Srednje šole Postojna, ekonomski tehnik, izdano leta 2000.
gng-134015
Pristavec Marina, Begunje na Gorenjskem
160, Begunje na Gorenjskem, spričevalo o zaključnem izpitu Centra strokovnih šol v Ljubljani, izdano leta 1982. gnl-134285
Radovič Mateja, Obrh 6, Dragatuš, spričevalo 3. letnika Ekonomske šole Novo mesto,
izdano leta 2002. gnt-134227
Ramšak Bernarda, Gortina 12, Muta, spričevalo 4. in 5. letnika SEŠ Slovenj Gradec,
ekonomska šola, izdano leta 1999 in 2000.
gno-134432
Reišel Janez, Radoslavci 39, Mala Nedelja,
spričevalo o končani OŠ Janko Ribič - Cezanjevci, izdano leta 1979. gnz-134021
Rep Klavdija, Meljska cesta 1, Maribor, maturitetno spričevalo Srednje ekonomske šole
Maribor, izdano leta 2000. m-2232
Rihtar Bojana, Dolenja vas 120, Prebold,
spričevalo 1. letnika Poklicne oblačilne šole Boris Kidrič Celje, izdano leta 1978/79, izdano
na ime Rihter Bojana. gnd-134068
Rihtar Bojana, Dolenja vas 120, Prebold,
spričevalo 2. letnika Poklicne oblačilne šole
Boris Kidrič Celje, izdano leta 1979/80, izdano na ime Rihter Bojana. gnc-134069
Rokavec Jože, Zg. Porčič 99, Lenart v
Slov.goricah, spričevalo za voznika motornih
vozil, izdala Strojna kmetijska šola v Mariboru
leta 1976/77. m-2250
Rus Igor, Cankarjeva 17, Nova Gorica, diplomo Družboslovne ekonomske šole v Novi Gorici, izdana leta 1987. gnu-133901
Rutnik David, Raduše 14, Slovenj Gradec,
spričevalo 1., 2., in 3. letnika Gostinske šole
Slovenj Gradec, izdano leta 1990 in 1993.
gnp-133956
Sekulič Saša, Goriška 20, Koper - Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu SGTŠ.
gnz-133921
Serdinšek Elizabeta, CMD 5, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu Poslovodske šole.
gnk-134261
Sever Zvonko, Stara Nova vas 61, Ljutomer, spričevalo o zaključnem izpitu EGŠC v
Mariboru, smer avtoelektrikar. m-2254
Stanojlović Borislav, Gospodinjska ulica 27,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Centra strokovnih šol Ljubljana, izdano leta 2000/2001.
gnk-134215
Sterle Uroš, Brest 68, Ig, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 2002. gno-133882
Stiplovšek Aleksander, Kozjanskega odreda 17, Rogaška Slatina, zaključno spričevalo
Gimnazije Miloša Zidanška v Mariboru.
gnl-134385
Strugar Janez, Ločka cesta 7, Črnomelj,
spričevalo 3. letnika gimnazije, izdala Srednja šola Črnomelj, izdano leta 2003.
gnj-134087
Susman Tanja, Preserje 32/c, Preserje,
maturitetno spričevalo Srednje ekonomske šole
v Ljubljani, izdano leta 1997. gnn-134283
Šepetavc Marjana, Zupelevec 41, Kapele,
diplomo Srednje šole Borisa Kidriča, št. 231,
izdana leta 1987. gnd-134118
Šere Jure, Kandijska cessta 37, Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu ŠC Novo
mesto, izdano leta 2000. gnj-134487
Šinko Samo, Krška vas 111, Krška vas, diplomo Kadetske šole za miličnike Ljubljana, izdana 18. 6. 1990. gnb-134020

Škapin Nadja, Veliko polje 10, Sežana, spričevalo 2. letnika Srednje šole tiska in papirja
v Ljubljani, izdano leta 1993. gnn-134183
Šolar Miha, Ovsiše 16, Podnart, indeks, št.
41044110, izdala Fakulteta za organizacijske
vede. gny-134030
Šorn Romana, Miklavška cesta 23, Orehova
vas, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje zdravstvene šole Juga Polak Maribor, izdano leta
1997. m-2220
Špelič Josip, Moša Pijade 2, Črnomelj, indeks št. 280/EKT-00-i, izdal ZIK Črnomelj.
gny-134022
Štebih Simona, Mezgovci 58, Dornava, spričevalo 1. letnika Srednje šole za gostinstvo in
turizem Maribor, izdano leta 1991. m-2241
Štepic Marija, Dvor 10, Dvor, spričevalo o
končani OŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, izdano leta 1986, izdano na ime Papež Marija.
gnh-134014
Štradjot Ana, Dolnja Košana 70, Košana,
indeks št. 1413, izdana Srednja šola za gostinstvo in turizem leta 1993/94 na ime Krebelj Ana.
gnw-134099
Tavčar Rudi, Mlekarska 31, Kranj, diplomo
Filozofske fakulteta, oddelek za psihologijo, izdana leta 1982. gnu-134376
Tomešič Jasna, Cesta talcev 8/b, Jesenice,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske
šole Kranj, trgovec-prodajalec, izdano leta 1983.
gnf-134066
Topič Magdalena, Bokalova 15, Jesenice,
spričevalo o zaključnem izpitu SETŠ Radovljica,
izdano leta 2003. gnb-134145
Toplak Karolina, Osojnikova 22, Ptuj, spričevalo 4. letnika Ekonomske šole Ptuj, izdano leta
2003. gne-134446
Trajković Elvis, Kogojeva 25, Portorož - Portorose, spričevalo 1., 2. letnika in obvestilo o
uspehu 3. letnika TSC Gorica. gnc-134444
Trišič Miodrag, Valjavčeva ulica 5, Kranj, spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne elektro šole v
Kranju, izdano leta 1978 in 1979. gnp-134306
Trišič Miodrag, Valjavčeva 5, Kranj, spričevalo o končani OŠ France Prešern, izdano leta
2003. gni-133913
Troha Andreja, Novi svet 10, Škofja Loka,
spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole Kranj. gnj-134262
Trstenjak Tadej, Užiška 9, Ljutomer, spričevalo 2. letnika SPTŠ Murska Sobota - avtomehanik, izdano leta 2001. gnx-133898
Trupina Stipe, Slavka Gruma 52, Novo mesto, spričevalo 1. letnika Srednje rudarske
šole Zagorje ob Savi, izdano leta 1977.
gnd-134518
Trupina Stipe, Slavka Gruma 52, Novo mesto, spričevalo 2. letnika Srednje rudarske šole
Zagorje ob Savi, izdano leta 1978. gnc-134519
Trupina Stipe, Slavka Gruma 52, Novo mesto, spričevalo 3. letnika in diplomo Srednje rudarske šole Zagorje ob Savi, izdano leta 1979.
gnb-134520
Urlep Darinka, Vas 50, Radlje ob Dravi, spričevalo 8. razreda OŠ Radlje - Remšnik.
gnh-133964
Varga Barbara, Puškinova ulica 9, Maribor,
indeks, št. 71105841, izdala Pravna fakulteta
Maribor. m-2240
Vidmar Dejan, Višnarjeva ulica 6, Medvode,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole v
Ljubljani, izdano leta 1998. gnu-134426
Vnuk Aleš, Zg. Velka 41/a, Zgornja Velka,
spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ v Mariboru, izdano leta 1996. m-2216
Vrabič Boštjan, Martjanci 59, Martjanci, spričevalo o končani OŠ I. Murska Sobota, št.
delovodnika 572/90. gne-134442
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Vrečko Martin, Studenška 7, Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika I. gimnazije v Mariboru,
izdano leta 1996 in 1997. m-2219
Vukobrat Boris, Ulica Metoda Mikuža 4, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Šentvid, izdano leta 1996. gnh-134364
Vuzem Urška, Betnavska cesta 94, Maribor,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje tekstilne šole, program frizer, izdano leta 1995 do 1998. m-2212
Weingerl Nataša, Borštnikova 11, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje gostinske šole Maribor, izdano leta 1999. m-2231
Zahirović Žaklina, Repnje 10/e, Vodice, maturitetno spričevalo Srednje gradbene, geodetske in ekonomske šole, izdano leta 1995/96.
gni-134238
Zajšek Andrej, Žikarce 93, Zgornja Korena,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje lesarske
šole Maribor, izdano leta 1993. m-2236
Zalokar Gregor, Glinškova ploščad 2, Ljubljana, indeks, št. 20980289, izdala Pravna fakulteta. gnq-134005
Zidar Aleksandra, Ložnica 20/a, Adlešiči, spričevalo Srednje šole tehniške in družboslovne
usmeritve v Velenju, izdano leta 1991.
gnw-134474
Zimic Gregor, Kardeljev trg 2, Velenje, indeks, št. 19370951, izdala Ekonomska fakulteta.
gnx-134098
Živković Žana, Sestranska vas 17, Gorenja
vas, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje frizerske
šole v Ljubljani, izdano leta 1996 in 1997.
gnh-134514
Žugman Mateja, Tugomerjeva ulica 4, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole za oblikovanje in fotografijo, izdano leta 1999.
gnr-134229

Ostali preklici
Antlej Aleš, Bodrišna vas 14, Grobelno, študentsko izkaznico, št. 0839, izdala Veterinarska
fakulteta v Ljubljani. gni-134538
Avtohiša Vič d.o.o., Tbilisijska 49, Ljubljana,
potrdilo za registracijo za vozilo Peugeot 206,
št. šasije VF32EKFWF43465112, ocarinjeno po
ECL K4 - 3934 z dne 29. 9. 2003. gnz-134075
Avtoprevozništvo Milan Maček s.p., Ulica
talcev 5, Šentjur, avstrijsko bilateralno dovolilnico št. D027627, izdana 30. 7. 2003.
gnk-134236
Bašin Saša, Pod gozdom 5, Sežana, študentsko izkaznico, št. 19359098, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnw-133878
Bernard Monja, Žibernik 24, Rogaška Slatina, delovno knjižico. gnv-134100
Bezlaj Tomaž, Zgornje Pirniče 124/a, Medvode, delovno knjižico. gnh-134189
Blažič Mateja, Moravška gora 77, Gabrovka, delovno knjižico. gno-134457
Bončina Iztok, Viška cesta 51, Ljubljana, delovno knjižico. gnw-134074
Cestnik Mitja, Trg bratstva 9, Piran - Pirano,
izkazni reševalca iz vode, št. 794, izdalo Ministrstvo za obrambo. gni-134513
Čulina Marjan, Ulica Ane Ziherlove 12, Ljubljana, delovno knjižico. gni-134488
Dimač Draženko, Frankovo naselje 69, Škofja Loka, delovno knjižico. gnm-134084
Dojer Tomaž, Prešernova 21, Celje, študentsko izkaznico, št. 18001234, izdala FF v Ljubljani. gnj-133987
Dolžan Mihael, Testenova ulica 71, Mengeš,
študentsko izkaznico, št. 19357800, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnk-134511
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Dubarič Tomaž, Frankovo naselje 73, Škofja
Loka, delovno knjižico. gnk-134136
Dumbo d.o.o., Kolodvorska 23/a, Ljubljana, rusko dovolilnico, št. 311255 in 311256,
ukrajinsko, št. 1571794, 1571793, 1571605 in
belorusko dovolilnico, št. 376747. gng-134290
Dušič Luka, Trnovska ulica 2, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 26104351, izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. gnc-134094
El-Ali Samira, Miklošičeva 2/c, Domžale, vozno karto, št. Š 360127, izdal KAM-BUS.
gnb-134345
Fazarinc Uroš, Celjska cesta 24, Vojnik, delovno knjižico, izdala UE Celje. gnx-134477
Forič Martin, Frankovci 38, Ormož, delovno
knjižico. gns-134253
Franinović Almir, IX. korpus 10, Piran - Pirano, delovno knjižico. št. A 0324970, izdala UE
Piran. gnz-134125
Gabršek Jure, Marokova 1/b, Moravče, študentsko izkaznico, št. 19818459, izdala Ekonomska fakulteta. gng-134115
Gligorević Željko, Potrčeva 20, Ljubljana, delovno knjižico. gno-134207
GLIHATRANS, Mirko Gliha s.p., Cesta 15,
Veliki Gaber, dovolilnico za prevoz blaga v mednarodnem cestnem prometu - Avstrijska maloobmejna dovolilnica D097615-011312, izdala
OZS. gnu-134476
Gregorič Mitja, Preloška cesta 3, Domžale,
dijaško mesečno vozovnico, št. 380161.
gnt-134452
Grgič Goran, Kokra 74, Preddvor, delovno
knjižico. gno-133907
Grilj Jože, Katarija 6/a, Moravče, študentsko izkaznico, št. 64020608, izdala Fakulteta
za elektrotehniko v Ljubljani. gnv-134425
Grujčič Vanja, Rogoška cesta 69, Miklavž
na Dravskem polju, študentsko izkaznico, št.
21017577, izdala FDV v Ljubljani. gnk-134336
Hmeljak Boštjan, Šmarje 43, Branik, delovno knjižico, reg. št. 17014. gnq-134255
Hodošček Lea, Nemčavci 25/a, Murska Sobota, študentsko izkaznico, št. 41970088, izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani. gnu-134526
Hollan Hana, Maistrova 58, Brežice, študentsko izkaznico, št. 41980137, izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani. gnf-134291
Jager Suzana, Selnica ob Muri 41/c, Ceršak, vozno karto, št. 85130, izdal Certus Maribor, relacija Maribor - Kozjak. m-2222
Kaiser Karmen, Lendavske gorice 431, Lendava - Lendva, delovno knjižico, izdala UE Lendava. gnf-134166
Klavčič Petra, Mlakarjeva ulica 22, Kranj,
delovno knjižico. gnz-133996
Koršič Boštjan, Šolska ulica 28, Solkan,
kmetijski vložek št. 2790. gnb-134320
Kotar transport , Vladimir Kotar s.p., Cesta
7, Veliki Gaber, mednarodne dovolilnice za Belgijo, št. 007137, Nemčijo, št. 023010 in Nizozemsko, št. 08547. gnv-134475
Kotnik Jure, Dobja vas 127, Ravne na Koroškem, študentsko izkaznico, št. 25006236, izdala Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani.
gnz-134296
Kovačič Veronika, Gradnikove brigade 51,
Nova Gorica, študentsko izkaznico, št.
01099209, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gny-133897
Kozijevič Bojan, Kidričeva 32/a, Koper - Capodistria, dovolinico za parkiranje v mestnem
jedru, št. 13717. gnm-134109
Kranjc Mateja, Svečane 21, Sladki Vrh, vozno karto, št. 89007, izdal Certus Maribor, relacija Maribor - Sladki Vrh. m-2243
Kremžar Bojana, Ul. Kirbiševih 69/e, Miklavž na Dravskem polju, delovno knjižico št.
17802, izdana leta 2001 v Mariboru. m-2249

Kristan Nevenka, Zg. otok 14, Radovljica,
delovno knjižico. gnc-133894
Krivec Franc, Modrič 10, Zgornja Ložnica,
delovno knjižico, št. 7218, ser. št. A 0367851,
izdala UE Slovenska Bistrica dne 14. 11. 1996.
m-2229
Kujundžić Teufik, Velagići 99, Ključ, delovno
knjižico. gnu-133926
Legat Roman, Selo 14, Žirovnica, delovno
knjižico. gne-133892
Lukman Matjaž, Farčnikova kolonija 64, Zagorje ob Savi, delovno knjižico. gnn-134533
Majc Dejan, Kerenčičeva ulica 4, Radenci,
študentsko izkaznico, št. 41970089, izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani. gnt-134527
MARBIRO d.o.o., Majeričeva 8, Maribor, licenco, št. 0000750/01036/260, ser. št. G
1986478, izdana 21. 3. 2003. gnx-134248
Marguč Ksenja, Draža vas 79, Loče pri Poljčanah, študentsko izkaznico, št. 41960106,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnl-134460
Martinšek Jasna, Ledinek 70, Sv.Ana v
Slov.goricah,
študentsko
izkaznico,
št.
18980483, izdala Filozofska fakulteta.
gni-134038
Matjašič Marko, Ulica Tuga Vidmarja 8, Kranj, delovno knjižico. gnm-134259
Mitić Đorđe, Gradišnikova ulica 12, Borovnica, delovno knjižico. gnv-134550
Mitrovič Goran, Rožna ulica 2/a, Idrija, študentsko izkaznico, št. 31220080, izdala Fakulteta za farmacijo. gnk-134286
Mlakar Andrej, Mrzli vrh 17, Spodnja Idrija,
delovno knjižico, št. A0383093, reg. št. 89.
gng-133965
Mlakar Marko, Cesta na stadion 18, Kočevje, študentsko izkaznico, št. 71020317, izdala
Biotehnična fakulteta v Ljubljani. gnp-134456
Mrzel Ana, Podgorska 15, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 01098302, izdala Pedagoška fakulteta. gnf-134141
Mužič Črtomir, Valvasorjeva ulica 1, Ljubljana, delovno knjižico. gnp-134031
Oberski Olga, Koroška vas 9, Zreče, delovno knjižico, ser. št. 946698, zap. št. 6703.
gng-133890
Osolnik Primož, Stolnik 8, Stahovica, vozno
karto, št. Š 320126, izdal KAM-BUS.
gnm-133909
Pajor Ajda, Zemljemerska ulica 4, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ledina.
gnm-134434
Petrič Andrej, Polje, Cesta XII/2a, Ljubljana,
delovno knjižico. gnd-134418
Plevnik Darko, Škerjančeva ulica 4, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 25005995, izdala
Fakulteta za arhitekturo. gns-134428
Polajnar Nina, Gorenjska cesta 33/a, Radovljica, študentsko izkaznico, št. 25006274, izdala Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani.
gnj-134512
Prebevšek Mladen, Vojkova ulica 37, Koper
- Capodistria, dovolilnico, št. 13376, veljavna do
31. 5. 2004. gnd-134447
Presker Andreja, Vena Pilona 7, Koper - Capodistria, delovno knjižico. gnf-133891
PRIGO d.o.o., Brezovica, Podpeška cesta
10, Brezovica pri Ljubljani, licenco št.
0003174/69, izdana 5. 1. 1999, za vozilo FAP
1317-42 KK, reg. oznaka LJ T1-80H.
gnb-133995
Prijatelj Jaka, Tugomerjeva 2, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19829824, izdala Ekonomska fakulteta. gnp-134006
Rezdevšek Damijan, Cerovec 19, Šmarje pri
Jelšah, študentsko izkaznico, št. 42199, izdala
Fakulteta za organizacijske vede v Kranju.
gnx-134223
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Rozman Ana, Smrtnikova 4, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 18040, izdala FDV v
Ljubljani. gnm-134509
Ruhitel Tanja, Pod gradom 43, Dravograd,
delovno knjižico. gni-134163
Sagadin Andreja, Ptujska cesta 111/a,
Rače, delovno knjižico št. 14619, izdana v
Mariboru. m-2210
Sagadin Polona, Župančičeva 39, Kranj,
dijaško izkaznico, izdala Škofijska klasična gimnazija v Ljubljani. gny-134072
Salkić David, Stantetova 32, Maribor, študentsko izkaznico, št. 61203280, izdala Pedagoška fakulteta Maribor. m-2235
Skok Matjaž, Za Pšato 6, Mengeš, vozno
karto, št. Š 330990. gnl-134260
Sky Star d.o.o., Herbesteinova 14, Ljubljana, izpis iz Registra zrakoplovov za letalo
PITTS S - 2B, reg. oznaka S5 - DDD, ser. št.
5268, leto izdelave 1992 pod št. vložka 246
v registrski zrakoplov. gnj-134437
Slapar Alja, Kekčeva 6, Ljubljana, vozno
karto, št. 1516 - 100 % popust, izdal LPP.
gnk-133936
Stojanović Ognjan, Slamnikarska 8, Mengeš, študentsko izkaznico, št. 23990342, izdala Fakulteta za strojništvo. gno-134107
Strupeh Aleksandra, Krmelj 28/a, Krmelj,
študentsko izkaznico, št. 19386610, izdala
Ekonomska fakulteta. gnb-134070
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Šantl Aleksander, Gregorčičeva 25, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 9551, izdana leta 1996
v Mariboru. m-2234
Šavle Sabrina, Na Pristavi 20, Šempeter pri
Gorici, delovno knjižico. gnc-134119
Šegota Goran, Lesničarjeva 4, Celje, študentsko izkaznico, št. 29012363, izdala Fakulteta
za gradbeništvo. m-2248
Šiker Darko, Recenjak 13, Lovrenc na Pohorju, delovno knjižico št. 35126, izdana leta
1978 v Mariboru. m-2217
Šketa Miran, Sovjak 8, Trnovska vas, delovno knjižico. gnp-134231
Šmitrans d.o.o., Preglov trg 13, Ljubljana, izvod licence, št. 0002588 za vozilo reg.
št. LJ P8 - 81R Citroen Jumper 2,5TDI.
gnf-134216
Špedicija Franci d.o.o., Herbesteinova 7,
Ljubljana, belgijsko univerzalno dovolilnico, št.
00852 za kamionske prevoze pod oznako
056/01 za leto 2003. gnb-134245
Špedicija Franci d.o.o., Herbesteinova 7,
Ljubljana, avstrijsko bilateralno dovolilnico, št.
005218 za kamionske prevoze pod oznako
040/02 za leto 2003. gnz-134246
Štajer Martina, Vaše 2/b, Medvode, preklic
indeksa, objavljen v Ur. l. RS, št. 76/2002.
gno-134257
Štefin Anita, Vojkova cesta 91, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 21012884, izdala FDV v
Ljubljani. gnl-134535

Štukelj Matija, Janežičeva 15, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 23990346, izdala
Fakulteta za strojništvo. gnx-134152
Šturm Katarina, Česnikova 14, Medvode,
študentsko izkaznico, št. 21752, izdala Visoka upravna šola. gno-134007
Tarča Anton, Zupančičeva 9, Domžale,
delovno knjižico. gnu-134026
Teran Maša, Britof 414, Kranj, delovno
knjižico. gnw-134449
Transonic d.o.o., Brilejeva 12, Ljubljana,
italijansko dovolilnico, št. 2003/030327.
gns-134328
Vujović Damir, Pohorski odred 3, Slovenska Bistrica, delovno knjižico, reg. št. 8936,
serijska št. A 491055, izdana 10. 1. 2001
pri UE Slovenska Bistrica. m-2211
Zafran Borislav, Cesta na Vrhovce 4, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-1661-94. gng-134340
Zager Jana, Ulica Matije Tomca 4, Domžale, vozno karto, št. 380354, izdal Kam
Bus. gnd-134143
Zimic Gregor, Kardeljev trg 2, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 19370951, izdala
Ekonomska fakulteta. gny-134097
Zver Marko, Ravenska ulica 36, Odranci,
vozno karto, št. 942, za šolsko leto
2003/04, izdal Avtobusni promet v Murski
Soboti. gnp-134481

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

6033
6033
6050
6054
6061
6066
6070
6072

Objava sklepov skupščin

6105

Izvršbe in zavarovanja

6105

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

6109
6109
6114
6114
6114

Javni razpisi

6073

Javne dražbe

6092

Razpisi delovnih mest

6094

Druge objave

6096

Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
CELJE
LJUBLJANA
MARIBOR
MURSKA SOBOTA

6115
6115
6115
6115
6115
6115

Razglasi in objave
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP

6098
6098

Odločbe in sklepi po ZPOmK

6098

Objave po Zakonu o gradbenih proizvodih

6099

Objave gospodarskih družb

6099
6099
6099
6100

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

6115
6115
6115
6116
6116
6118
6120
6120
6123

Odkupi poslovnih deležev družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
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