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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
ZJN-11
Zahteva za objavo
predhodnega razpisa
Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa
Št. 90
Ob-104807
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
02/449-23-05 in telefaks 02/449-23-79.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: čiščenje poslovnih
prostorov Pošte Slovenije, d.o.o., PE Celje, PE Maribor, PE Kranj, PE Novo mesto, PE Murska Sobota.
4. Kraj dobave: Slovenija.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: oktober 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Sektor za investicije in nabavo - Alenka Mihurko - tel. 02/449-23-05 .
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 10. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 110-1/03
Ob-104990
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. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: izvedba sidrane pilotne stene za sanacijo plazu na stranskem odvzemu na odseku HC Razdrto –
Vipava, Rebernice, ki obsega naslednja
dela:
– izgradnjo večkrat sidrane pilotne stene v dolžini 340 m,
– izdelavo sidrane armiranobetonske
brane na brežini nad delom pilotne stene in
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– izdelavo globokih drenažnih reber v
brežini nad globokim vkopom.
4. Kraj dobave: HC Razdrto-Vipava; Rebernice.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: v novembru 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana – AC Projekt 3, Gorenjska, Mlekarska
ulica 13, 4000 Kranj, Robert Oblak, tel.
04/280-88-06, faks 04/280-88-09.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: oddaja del in podpis pogodbe v februarju 2004. Gradnja se bo
predvidoma pričela v marcu 2004. Rok za
izvedbo del bo predvidoma 12 mesecev.
Izvedba obravnavanih del se bo financirala
iz lastnih sredstev DARS d.d. in kredita Republike Italije.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 10. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
blaga po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga po
odprtem postopku
Zavrnitev vseh ponudb
Št. 3511-4/ 2002-254
Ob-104788
V postopku oddaje javnega naročila:
“Dobava in montaža standardne medicinske opreme za Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška c. 2, Ljubljana“, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 82-83 z dne 22. 8.
2003, Ob-100641, se vse ponudbe zavrnejo.
Ministrstvo za zdravje
Popravek
Ob-104787
V javnem razpisu za dobavo stroja za
tlačno litje aluminijevih zlitin z avtomatsko
napravo za doziranje AL taline v livno pušo,
napravo za avtomatsko brizganje orodja in
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temperirno napravo za segrevanje livnih orodij, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 96
z dne 3. 10. 2003, Ob-103063, se spremenijo naslednje točke:
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predožiti ponudbo: do 25. 11. 2003
do 14. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 11. 2003 ob 11. uri v sejni
sobi na naslovu naročnika.
14. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: po potrditvi predloga o
sprejemu ponudbe s strani upravnega
odbora in ustanovitelja JGZ-ja.
JGZ Pohorje Mirna
Št. 126
Ob-104757
1. Naročnik: Osnovna šola Šentvid, Prušnikova 98, 1210 Ljubljana, Šentvid.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Šentvid, Prušnikova 98, 1210 Ljubljana Šentvid, tel. 01/50-00-320, tel. ravnateljice
50-00-322, faks 01/50-00-329.
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 (možnost oddaje tudi samo posameznega živila znotraj
sklopa):
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zmrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Šentvid,
Prušnikova 98, 1210 Ljubljana Šentvid.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
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: Osnovna šola
Šentvid, Prušnikova 98, 1210 Ljubljana
Šentvid – v tajništvu šole od dneva objave
javnega razpisa dalje vsak delovni dan od
10. do 12. ure do dneva in ure, predvidene
za oddajo ponudb, dodatna pojasnila in informacije ponudniki dobijo pri Vilmi Kovač
na tel. 01/50-00-330 ali 01/50-00-320,
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faks 01/50-00-329, prav tako vsak delovni
dan od 10. do 12. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 24. 11. 2003
do 9. ure, v tajništvu šole od dneva objave
razpisa do dneva in ure, predvidene za oddajo ponudb, vsak delovni dan od 10. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT in 20% DDV, znesek
ponudniki nakažejo na TRR račun šole št.
01261-6030664116.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 11. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Šentvid, Prušnikova 98, 1210 Ljubljana Šentvid.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 11. 2003 ob 11. uri v prostorih
Osnovne šole Šentvid, Prušnikova 98, 1210
Ljubljana Šentvid.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje računov, računi pa se izdajajo zbirno
enkrat mesečno.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odprtem postopku za sukcesivno dobavo živil se
lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o
javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za
izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. členom Zakona o javnih naročilih in kot je še
posebej določeno v pogojih iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 12. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 60 točk,
– lastna proizvodnja – 10 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 10 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 10. 2003.
Osnovna šola Šentvid, Ljubljana
Št. 20/2003
Ob-104789
1. Naročnik: OŠ Mihe Pintarja – Toleda
Velenje, Kidričeva 21, 3320 Velenje.
2. Naslov naročnika: OŠ Mihe Pintarja – Toleda Velenje, Kidričeva 21, 3320
Velenje,
tel.
03/898-33-68,
faks
03/898-33-63.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago.
(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:
– skupina A/1 – sadje južno,
– skupina A/2 – sadje domače,
– skupina A/3 – zelenjava,
– skupina B/1 – kruh,
– skupina B/2 – pekovsko pecivo,
– skupina C – testenine in mlevski izdelki,
– skupina D/1 – meso,
– skupina D/2 – mesni izdelki,
– skupina E – mleko in mlečni izdelki,
– skupina F – vložena zelenjava in
sadje,
– skupina G – zamrznjena zelenjava in
izdelki,
– skupina H – sokovi in sirupi,
– skupina I – jajca,
– skupina J – splošno prehrambeno
blago.
4. Kraj dobave: OŠ Mihe Pintarja – Toleda Velenje, Kidričeva 21, 3320 Velenje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
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: razpisna dokumentacija in dodatne informacije so na
razpolago po predhodni najavi na naslovu
naročnika vsak delovni dan od 8. do 14.
ure, v računovodstvu šole pri Zori Grilec,
tel. 03/898-33-68.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti vsak delovni
dan, vključno do 3. 12. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 7.200 SIT z vključenim 20% DDV.
Potrdilo o vplačilu na transakcijski račun naročnika štev. 01333-6030685517 je treba
predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 4. 12. 2003
do 14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: OŠ Mihe Pintarja – Toleda Velenje, Kidričeva 21, tajništvo.
Ponudbo je potrebno predložiti v zapečateni kuverti, ki mora biti označena z napisom “Ne odpiraj – ponudba na javni razpis.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo na naslovu naročnika dne 5. 12. 2003 ob 9. uri.
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 (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ni predvidena.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne

in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 3. 2004. Predvideni datum odločitve o izbiri najugodnejše ponudbe: do
10. 12. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico, da za
posamezne sklope izbere več ponudnikov.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve na objavo: 23. 10. 2003.
OŠ Mihe Pintarja – Toleda Velenje
Št. 20/2003-7021
Ob-104790
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ul.
15, 1518 Ljubljana, telefaks 01/23-20-374,
tel. 01/47-45-661.
3. (a) Vrsta in količina blaga: drobni
potrošni pisarniški material.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ne.
4. Kraj dobave: lokacije naročnika:
– Ljubljana, Kolodvorska ul. 15,
– Ljubljana, Tomačevska 1,
– Celje, Gregorčičeva 5a,
– Koper, Pristaniška 12,
– Kranj, Stara cesta 11,
– Maribor, Sodna ulica 15,
– Murska Sobota, Kocljeva 12b,
– Nova Gorica, Kidričeva 13,
– Novo mesto, Prešernov trg 9,
– Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 4,
– Jesenice, Titova 73,
– Trbovlje, Sallaumines 2,
– Velenje, Prešernova 7.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek –
takoj po podpisu pogodbe; trajanje dobave
– eno leto.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: za osebni prevzem je razpisna dokumentacija na razpolago na ZPIZ Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, v vložišču.
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 na naslovu naročnika
ali telefaksu 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 20. 11.
2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 1.200 SIT (DDV je že vključen v ce-
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ni). Potrdilo o vplačilu na transakcijski račun št.: 01100-6030264023 predloži prevzemnik razpisne dokumentacije, ob prevzemu oziroma s pisno zahtevo, s tem, da
takrat naročniku posreduje tudi podatke o
popolnem in točnem naslovu firme in davčno številko.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 21. 11. 2003
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 21. 11. 2003 ob 12. uri, ZPIZ Slovenije, Kolodvorska ul. 15, mala sejna soba v
VIII. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2% od ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva izstavitve računa, izstavljenega po dobavi materiala.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ne.
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. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali likvidacijski postopek; ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
3. da mu v zadnjih petih letih pred objavo 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 je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
4. da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve, določene z zakonom, ki ga izda Davčna uprava RS, Davčni urad;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega razpisa;
6. da je finančno in poslovno sposoben;
7. da ni dal zavajajočih podatkov glede
zahtev razpisne dokumentacije;
8. da bo dostava fco skladišče naročnika – razloženo oziroma na lokacije, navedene v 4. točki te objave;
9. da dobavni rok ni daljši od 7 dni od
dneva naročila s strani naročnika;
10. da rok za rešitev reklamacije ni daljši
od 3 dni od prejema pisnega obvestila o
reklamaciji;
11. da ima v obdobju enega leta pred
pričetkom naročila ves čas pravočasno in v
celoti poravnane vse svoje zapadle poslovne obveznosti;
12. da predloži izjavo, da bo dobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
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13. da vse predložene fotokopije ustrezajo originalom;
14. da sprejema vse pogoje razpisne dokumentacije;
15. da zagotavlja stalne zaloge ponujenih artiklov;
16. da v primeru, da ne nastopa s podizvajalci, predloži ustrezno izjavo;
17. da v primeru, da nastopa s podizvajalci, tudi za njih predloži vse, v razpisni
dokumentaciji, zahtevane dokumente;
18. da priloži vse v razpisni dokumentaciji zahtevane vzorce blaga;
19. da priloži veljavni cenik prodajnih artiklov.
14. 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;
26. 11. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 10. 2003.
ZPIZ Slovenije
Št. 4172
Ob-104791
1. Naročnik: Mestna občina Celje in Javne naprave d.o.o.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27,
3000 Celje; 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: drobilec
odpadkov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: vse skupaj.
4. Kraj dobave: Odlagališče Bukovžlak,
Teharje, Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
je dva meseca.
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
(v tajništvu), dodatne informacije: Janez
Karo ali Meta Širca (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 24. 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: 25. 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: 26. 11. 2003 ob 12. uri v sejni sobi
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Komunalne direkcije, Prešernova 27, 3000
Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v znesku
5% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo do
28. 2. 2004.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ponudbena cena je fiksna, račun je plačljiv v
roku 60 do 90 dni po izstavitvi računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
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 podrobneje
navedene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 28. 2. 2004, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 25. 12.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
50%, tehnične karakteristike 40% in pogoji
ponudnika 10%.
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: 23. 10. 2003.
Mestna občina Celje
Komunalna direkcija
in
Javne naprave d.o.o.
Št. 88
Ob-104792
1. Naročnik: OŠ Gustava Šiliha Velenje,
Vodnikova 3, 3320 Velenje.
2. Naslov naročnika: OŠ Gustava Šiliha
Velenje, Vodnikova 3, 3320 Velenje, tel.
03/898-42-26, faks 03/898-42-30.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago.
(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:
– skupina A/1 – sadje južno,
– skupina A/2 – sadje domače,
– skupina A/3 – zelenjava,
– skupina B/1 – kruh,
– skupina B/2 – pekovsko pecivo,
– skupina C – testenine in mlevski izdelki,
– skupina D/1 – meso,
– skupina D/2 – mesni izdelki,
– skupina E – mleko in mlečni izdelki,
– skupina F – vložena zelenjava in sadje,
– skupina G – zamrznjena zelenjava in
izdelki,
– skupina H – sokovi in sirupi,
– skupina I – jajca,
– skupina J – splošno prehrambeno
blago.
4. Kraj dobave: OŠ Gustava Šiliha Velenje, Vodnikova 3, 3320 Velenje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.

Stran

6452 / Št. 106 / 30. 10. 2003

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: razpisna dokumentacija in dodatne informacije so na
razpolago po predhodni najavi na naslovu
naročnika vsak delovni dan od 8. do 14.
ure, v računovodstvu šole pri Zdenki Kmetec, tel. 03/898-42-26.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti vsak delovni
dan, vključno do 3. 12. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 7.200 SIT z vključenim 20% DDV. Potrdilo o vplačilu na transakcijski račun naročnika
št. 01333-6030685614 je treba predložiti ob
prevzemu razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 4. 12. 2003
do 14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: OŠ Gustava Šiliha Velenje, Vodnikova 3, tajništvo.
Ponudbo je potrebno predložiti v zapečateni kuverti, ki mora biti označena z napisom “Ne odpiraj – ponudba na javni razpis“. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo na naslovu naročnika dne 8. 12. 2003 ob 9. uri.
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 (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ni predvidena.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 3. 2004. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: do 10. 12. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico, da za
posamezne sklope izbere več ponudnikov.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve na objavo: 23. 10. 2003.
OŠ Gustava Šiliha Velenje
Ob-104793
1. Naročnik: Osnovna šola Božidarja
Jakca, Nusdorferjeva 10, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Božidarja Jakca, Nusdorferjeva 10, 1000 Ljubljana, tel. 01/520-66-50, 520-66-51, faks
01/520-66-60.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil.
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(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 (možnost oddaje tudi samo posameznega živila znotraj
sklopa):
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zmrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Božidarja
Jakca, Nusdorferjeva 10, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
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: Osnovna šola
Božidarja Jakca, Nusdorferjeva 10, 1000
Ljubljana – v tajništvu šole od dneva objave
javnega razpisa dalje, vsak delovni dan od
10. do 12. ure, do dneva in ure, predvidene za oddajo ponudb, dodatna pojasnila in
informacije ponudniki dobijo pri Dragici Polajnar – vodji kuhinje na tel. 01/520-66-54,
prav tako vsak delovni dan od 10. do
12. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 25. 11. 2003
do 9. ure, v tajništvu šole od dneva objave
razpisa do dneva in ure, predvidene za oddajo ponudb, vsak delovni dan od 10. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT in 20% DDV, znesek
ponudniki nakažejo na TRR račun šole št.
01261-6030663437.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 11. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Božidarja Jakca,
Nusdorferjeva 10, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 11. 2003 ob 10. uri v prostorih
Osnovne šole Božidarja Jakca, Nusdorferjeva 10, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje računov, računi pa se izdajajo zbirno
1x mesečno.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona

o javnih naročilih: na javni razpis po odprtem postopku za sukcesivno dobavo živil se
lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o
javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za
izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. členom Zakona o javnih naročilih in kot je še
posebej določeno v pogojih iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 12. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 60 točk,
– lastna proizvodnja – 10 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 10 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 10. 2003.
Osnovna šola Božidarja Jakca
Ljubljana
Ob-104794
1. Naročnik: Dom starejših Logatec.
2. Naslov naročnika: Gubčeva 8a,
1370 Logatec, tel. 01/750-80-80 ali
01/750-80-82, faks 01/750-80-90, elektronska pošta: alja.horvat@moj.net.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil v skupni orientacijski vrednosti 87,155.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. skupina: konzervirani izdelki,
2. skupina: sokovi,
3. skupina: meso in mesni izdelki,
4. skupina: perutnina,
5. skupina: mleko, masla in namazi,
6. skupina: mlečni izdelki,
7. skupina: kruh in pekovski izdelki,
8. skupina: sadje, zelenjava in stročnice,
9. skupina: zamrznjeni izdelki iz testa,
10. skupina: zamrznjena zelenjava, sladoled, ribe,
11. skupina: vina,
12. skupina: jajca,
13. skupina: ostalo prehrambeno blago,
14. skupina: začimbe, dišave in čaji,
15. skupina: mlevski izdelki,
16. skupina: artikli za potrebe bifeja,
17. skupina: sladoled za potrebe bifeja,
18. skupna: splošno blago za kuhinjo.
Ponudniki lahko predložijo ponudbe za
celotno javno naročilo ali za posamezne
skupine živil.
4. Kraj dobave: Dom starejših Logatec,
Gubčeva 8a, 1370 Logatec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2005.
7. (a) Naslov in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
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Dom starejših Logatec, tel. 750-80-82 –
Alja Horvat ali po elektronski pošti: alja.horvat@moj.net ali na recepciji Doma starejših
Logatec, tel. 01/750-80-80.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan,
od ponedeljka do petka od 8. do 11. ure, v
tajništvu ali na recepciji Doma, do vključno
3. decembra 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 6.000 SIT (DDV je vštet v
ceno). Potrdilo o vplačilu na račun
01100-6030266933, sklic 00 26697, 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
bodo prispele najkasneje do 3. decembra
2003, do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Dom starejših Logatec, Gubčeva 8a, 1370 Logatec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 3. decembra 2003, ob 14. uri, na naslovu Dom
starejših Logatec, Gubčeva 8a, 1370 Logatec, v dvorani v 3. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik, ki bo v kumulativi dal ponudbo višjo
od 30,000.000 SIT, mora ponudbi predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 5% neto pogodbene vrednosti. Za ponudnike, ki bodo v kumulativi dali ponudbo
nižjo od 30,000.000 SIT, bančna garancija
za resnost ponudbe 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 (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): posebna pravna oblika povezave skupine ponudnikov ni
zahtevana. Naročnik bo s skupino izbranih
ponudnikov sklenil pogodbo za določen
čas, vzorec pogodbe je del razpisne dokumentacije. Skupina izbranih ponudnikov odgovarja 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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do 15.
januarja 2004, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 16. december 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 85 točk, strokovna priporočila do 5 točk,
plačilni pogoji do 5 točk, odzivni čas za
interventna naročila do 5 točk, skupaj možnih 100 točk. Način ocenjevanja je naveden v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. oktober 2003.
Dom starejših Logatec

Št.

Št. 63/10
Ob-104795
1. Naročnik: Osnovna šola Miklavž na
Dravskem polju, Cesta v Dobrovce 21,
2204 Miklavž na Dravskem polju.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju, Cesta v Dobrovce
21, 2204 Miklavž na Dravskem polju, tel.
02/62-90-242, faks 02/62-90-241.
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 (možnost oddaje tudi samo posameznega živila znotraj
sklopa):
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zmrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Miklavž
na Dravskem polju, Cesta v Dobrovce 21,
2204 Miklavž na Dravskem polju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
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: Osnovna šola
Miklavž na Dravskem polju, Cesta v Dobrovce 21, 2204 Miklavž na Dravskem polju – v računovodstvu šole od dneva objave
javnega razpisa dalje, vsak delovni dan od
10. do 12. ure, do dneva in ure, predvidene za oddajo ponudb, dodatna pojasnila in
informacije ponudniki dobijo pri Aniti Kožel,
računovodji šole na tel. 02/62-90-242, faks
02/62-90-241, prav tako vsak delovni dan
od 10. do 12. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 21. 11. 2003
do 9. ure, v računovodstvu šole od dneva
objave razpisa do dneva in ure, predvidene
za oddajo ponudb, vsak delovni dan od
10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT in 20% DDV, znesek
ponudniki nakažejo na TRR račun šole št.
01369-6030670076.
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 Miklavž na Dravskem polju, Cesta v Dobrovce 21, 2204
Miklavž na Dravskem polju.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 21. 11. 2003 ob 9.30, v prostorih
Osnovne šole Miklavž na Dravskem polju,
Cesta v Dobrovce 21, 2204 Miklavž na
Dravskem polju.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje računov, računi pa se izdajajo zbirno
1x mesečno.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odprtem postopku za sukcesivno dobavo živil se
lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o
javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za
izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. členom Zakona o javnih naročilih in kot je še
posebej določeno v pogojih iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 12. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 60 točk,
– lastna proizvodnja – 10 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 10 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 10. 2003.
Osnovna šola Miklavž
na Dravskem polju
Ob-104796
1. Naročnik: Osnovna šola Bibe Röcka.
2. Naslov naročnika: Kajuhova 8,
3325 Šoštanj, tel. 03/58-81-050, faks
03/58-81-050,
elektronska
pošta:
o.br-sostanj@guest.arnes.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil, v skupni orientacijski vrednosti 22,105.828 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj:
1. skupina: meso in mesni izdelki,
2. skupina: ribe,
3. skupina: mleko in mlečni izdelki,
4. skupina: kruh, pekovski izdelki in slaščice,
5. skupina: žito in mlevski izdelki,
6. skupina: sadje, zelenjava in stročnice,
7. skupina: konzervirani izdelki,
8. skupina: zmrznjeni izdelki,
9. skupina: sadni sokovi, sirupi in ostale
brezalkoholne pijače,
10. skupina: olja in izdelki,
11. skupina: ostalo prehrambeno blago.
Ponudniki lahko predložijo ponudbo za
celotno javno naročilo, za posamezne skupine živil ali za posamezna živila.
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4. Kraj dobave: Osnovna šola Bibe
Röcka, Kajuhova 8, 3325 Šoštanj.
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 2005.
7. (a) Naslov službe ali oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo in dodatne informacije v pisni obliki lahko ponudniki zahtevajo na naslovu: Osnovna šola Bibe Röcka, Kajuhova 8, 3325 Šoštanj, tel. 03/89-11-070 ali
03/58-82-155, faks 03/58-81-050, pri
Jukič Stanislavi in Klanfer Karmen.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od ponedeljka do petka, med 8. in
12. uro, do vključno 4. decembra 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 7.000 SIT (DDV je vštet v ceno).
Potrdilo o vplačilu na transakcijski račun
01326-6030683435, sklic na številko
120300-2003, po modelu 00, Osnovna šola Bibe Röcka Šoštanj, 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
bodo prispele najkasneje do 4. decembra
2003, do 12. ure.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Osnovna šola Bibe Röcka, Kajuhova 8, 3325 Šoštanj.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 4. decembra 2003, ob 15. uri, na naslovu
Osnovne šole Bibe Röcka, Kajuhova 8,
3325 Šoštanj.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če je 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): naročnik bo z
izbranimi ponudniki sklenil pogodbo 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. in 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. decembra 2003, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 15. december 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 85 točk, strokovna priporočila/reference do 5 točk, lastna proizvodnja do 2 točki, plačilni pogoji do 5 točk, odzivni čas za
interventna naročila do 3 točke. Način ocenjevanja je naveden v razpisni dokumentaciji.
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 10. 2003.
Osnovna šola Bibe Röcka Šoštanj
Št. 132/03
Ob-104797
1. Naročnik: Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, Trg svobode 42, 8290 Sevnica.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, Trg svobode 42,
8290 Sevnica, tel. 07/816-35-10, faks
07/816-35-12.
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 (možnost
oddaje tudi posameznega živila znotraj
sklopa):
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zmrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, Trg svobode 42, 8290 Sevnica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
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: Osnovna šola
Sava Kladnika Sevnica, Trg svobode 42,
8290 Sevnica – v tajništvu šole, od dneva
objave javnega razpisa dalje, vsak delovni
dan od 10. do 12. ure, do dneva in ure,
predvidene za oddajo ponudb, dodatna pojasnila in informacije ponudniki dobijo pri
Kristini Prijatelj, vodji šolske prehrane na
tel. 07/816-35-10, vsak delovni dan od 11.
do 12. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 27. 11. 2003
do 9. ure, v tajništvu šole od dneva objave
razpisa do dneva in ure, predvidene za oddajo ponudb, vsak delovni dan od 10. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT in 20% DDV, znesek
ponudniki nakažejo na TRR račun šole št.
01310-6030678690.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 11. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Sava Kladnika
Sevnica, Trg svobode 42, 8290 Sevnica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 11. 2003 ob 9.30, v prostorih
Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, Trg
svobode 42, 8290 Sevnica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje računov, računi pa se izdajajo zbirno
1x mesečno.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odprtem postopku za sukcesivno dobavo živil se
lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o
javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za
izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. členom Zakona o javnih naročilih in kot je še
posebej določeno v pogojih iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 12. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 60 točk,
– lastna proizvodnja – 10 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 10 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 10. 2003.
Osnovna šola Sava Kladnika,
Sevnica
Št. 1/03
Ob-104798
1. Naročnik: Vrtci občine Moravske Toplice.
2. Naslov naročnika: Vrtci občine Moravske Toplice, Levstikova ul. 11, 9226 Moravske Toplice, tel. 02/538-14-70.
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. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. perutninsko meso in izdelki,
4. kruh in pekovsko pecivo,
5. zmrznjene ribe in zmrznjena zelenjava,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. jabolka,
8. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: naveden v razpisni dokumentaciji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
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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 dodatne informacije: Vrtci občine Moravske Toplice, Levstikova ul. 11, 9226 Moravske Toplice, Marija Bogdan Molnar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do konca razpisa, vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 10.000 SIT (v ceni je
vključen 20% DDV) na TRR št. 01278 –
6030639615.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prišle na naslov Vrtci
občine Moravske Toplice, Levstikova ul.
11, 9226 Moravske Toplice, na upravo, do
1. decembra 2003, do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo oddajte v zapečateni
ovojnici, katera mora biti na naslovni strani
opremljena z naslovom: Vrtci občine Moravske Toplice, Levstikova ul. 11, 9226 Moravske Toplice.
V spodnjem levem kotu mora biti oznaka
“Ne odpiraj – ponudba“.
Na hrbtni strani ovojnice mora označen
naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. decembra 2003 ob 8. uri, na upravi Vrtcev občine Moravske Toplice, Levstikova ul. 11, 9226 Moravske Toplice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so 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 (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: na javni razpis po odprtem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetnik ter kmetje), ki izpolnjujejo pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 31. 12. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 70 točk,
– dostava – 20 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 10. 2003.
Vrtci občine Moravske Toplice
Št. 175
Ob-104803
1. Naročnik: Osnovna šola Dobrovo.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Dobrovo, Trg 25. maja 9, 5212 Dobrovo, tel.

Št.

05/398-80-00, faks 05/398-80-28, e-naslov: os.dobrovo-tajnistvo@guest.arnes.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega naročila je sukcesivna dobava živil v vrednosti: 60,000.000 SIT v obdobju
dveh let.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj:
1. meso in mesni izdelki: 16,000.000
SIT,
2. mleko in mlečni izdelki: 6,000.000
SIT,
3. kruh in slaščice: 11,600.000 SIT,
4. sadje in zelenjava: 7,800.000 SIT,
5. ribe in zmrznjene jedi: 1,600.000 SIT,
6. sadni sokovi: 3,000.000 SIT,
7. žita, mlevski izdelki in testenine:
2,000.000 SIT,
8. ostali
prehrambeni
izdelki:
12,000.000 SIT.
Cene veljajo za razpisano obdobje.
Dobavitelji lahko predložijo ponudbo za
celotno javno naročilo ali samo za posamezne sklope.
Količine posameznih živil so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Naročnik si pridružuje pravico do sprememb količine nabave, glede na spremembe obsega dela in dejanskih potreb.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Dobrovo,
Trg 25. maja 9, 5212 Dobrova.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka trajanja dobave: dobava blaga
od predvidoma od 1. 1. 2004 do 31. 12.
2005.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokunetacijo
in dodatne informacije: Osnovna šola Dobrovo, Trg 25. maja 9, 5212 Dobrovo –
tajništvo šole. Kontaktna oseba Peter Stres,
tel. 05/398-80-00.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od objave razpisa do 24. 11. 2003 do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 10.000 SIT (v ceno je vključen 20% DDV. Plačilo z virmanom na TRR:
01-207-603-06-44840).
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 8. 12. 2003 do 12. ure, oziroma, ki
bodo do istega časa kako drugače prispele
do naročnika.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Dobrovo, Trg 25.
maja 9, 5212 Dobrovo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 11. 12.
2003 ob 13. uri v prostorih naročnika, na
naslovu: Osnovna šola Dobrovo, Trg 25.
maja 9, 5212 Dobrovo.
Odpiranja ponudb se lahko udeležijo
predstavniki ponudnikov s pisnimi pooblastili za zastopanje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: lastna bianko menica s
pooblastilom za unovčenje do višine 5% ponujene vrednosti, “brez protestov“.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo se financira v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS, navodili o izvrševanju proračuna in v skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije. Plačilni roki so 45 dni
od prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša:
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:
– izjavo o zagotovitvi zahtevanih količin
– izjavo o organizirani službi za kontrolo
kakovosti, oziroma da mu kvaliteto kontrolira pooblaščeni Zavod,
– izjavo o plačilnem roku, dostavi, odzivnem času,
– izjavo o ustreznosti prehrambenih izdelkov minimalnim pogojem, ki jih predpisuje zakonodaja, ki je veljavna v RS,
– predložitev zahtevanih referenc,
– vse ostale dokumente, predpisane v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:
– veljavnost ponudbe: 60 dni od datuma odpiranja ponudb,
– predvideni datum odločitve: 17. 12.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
je najnižja cena za enak artikel ob zagotovljeni kvaliteti.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po datumu in uri za javno odpiranje
ponudb.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: dne 23. 10. 2003.
Osnovna šola Dobrovo
Ob-104858
1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko društvo Semič.
2. Naslov naročnika: Črnomaljska cesta 3, 8333 Semič.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
šasije za izdelavo gasilskega vozila GVC
16/25. Ocenjena vrednost 13,500.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja sklopov ni predvidena.
4. Kraj dobave: Prostovoljno gasilsko
društvo Semič, Črnomaljska cesta 3, 8333
Semič.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: najkasneje
90 dni po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina
Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, tel.
07/356-53-60, Polona Kambič, kontaktna oseba: Marjan Tomaževič, tel.
041/358-214.
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(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 za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo na podlagi izdanega računa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: četrtek, 27. 11.
2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Semič, Štefanov trg
9, 8333 Semič, oseba: Renata Bukovec –
tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v četrtek, 27. 11.
2003 ob 13. uri, v sejni sobi Občine Semič.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe je potrebno predložiti bančno garancijo v višini 1,000.000 SIT in mora veljati 60 dni od dneva odpiranja ponudb. Ostala zavarovanja se priložijo v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z določili vzorca pogodbe in zakona o
izvrševanju državnega proračuna.
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: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 60 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 5. 12. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: v skladu z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: v skladu z razpisno dokumentacijo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 10. 2003.
Prostovoljno gasilsko društvo Semič
Št. 2/04
Ob-104866
1. Naročnik: Snaga, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,
1000 Ljubljana, telefaks 01/477-97-13, tel.
01/477-96-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
osebne varovalne opreme.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: predmeta naročila sta dva. Ponudnik
lahko ponudi samo en predmet naročila,
vendar mora le ta vsebovati vse zahtevane
artikle.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivno
2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: Snaga, d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana, kontaktna
oseba Olga Okorn, soba številka 114, tel.
01/477-96-28.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumenacija se lahko prevzame med 8. in 12.
uro, oziroma po predhodni najavi kontaktni
osebi. Ob dvigu razpisne dokumentacije
je potrebno predložiti dokazilo o vplačilu
stroškov razpisne dokumentacije in davčno številko.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT, ki jih zainteresirani ponudnik
plača na TRR številka 02924-0020286671
pri NLB d.d. oziroma na blagajni Snaga Javno
podjetje d.o.o., na Povšetovi ulici 6 v Ljubljani, s pripisom JR B2/04.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 2. 12. 2003 do 12. ure. Ponudbe morajo biti dostavljene v tajništvo podjetja v zaprti kuverti (ovitku) z navedbo naslova ponudnika in z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za
dobavo osebne varovalne opreme – JR B
2/04“. Ovitek ponudbe mora biti zaprt tako, da se na odpiranju lahko nedvoumno
ugotovi, da še ni bil odpiran.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Snaga Javno podjetje d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana, prevzemnik tajništvo podjetja Marjeta Bambič, soba številka 118, I. nadstropje, tel. 01/477-96-20,
faks 01/477-97-13.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 3. 12.
2003 ob 9. uri v sejni sobi številka 200, II.
nadstropje, na naslovu Snaga, d.o.o. Povšetova ulica 6, Ljubljana. Na odpiranju ponudb lahko sodelujejo samo predstavniki
ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki so svoja
pooblastila komisiji oddali pred odpiranjem.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora poleg ponudbe priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
5% od ponudbene vrednosti na priloženem
obrazcu kot varščino, da bo v primeru, da
bo izbran kot najugodnejši ponudnik pod
pogoji tega razpisa sklenil pogodbo. Izbrani
ponudnik se bo moral v roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri odzvati na poziv k podpisu pogodbe in jo najkasneje v roku 15 dni
po prejemu obvestila o izbiri podpisati, sicer se bo štelo, da je od ponudbe odstopil,
naročnik pa bo unovčil bančno garancijo za
resnost ponudbe. Bančna garancija bo izbranemu ponudniku vrnjena po podpisu pogodbe in po predložitvi bančne garancije za
dobro izvedbo posla, ostalim ponudnikom
pa bo naročnik vrnil bančno garancijo za
resnost ponudbe po podpisu pogodbe z
izbranim ponudnikom.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po pogodbi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
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: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ki je
določen za javno odpiranje ponudb. O izbiri
najugodnejšega ponudnika bo naročnik z
obvestilom obvestil vse ponudnike v roku
15 dni po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
brez DDV 60%, plačilni pogoji 20%, dobavni rok 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji
sme ponudnik zahtevati osebno ali telefonsko pri kontaktni osebi Ivan Erklavec,
tel. 01/477-97-11, odgovore na vsebinska
vprašanja v zvezi z javnim razpisom pa le
pisno na naslov Snaga d.o.o., Povšetova
ulica 6, Ljubljana. Sestanka s ponudniki ne
bo. Skrajni rok do katerega lahko ponudniki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z
razpisno dokumentacijo in javnim razpisom
je 5 dni pred rokom za oddajo ponudbe.
Odgovori pomembni za vse kandidate, bodo poslani na naslove vseh kandidatov, ki
bodo prevzeli razpisno dokumentacijo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 10. 2003.
Snaga, d.o.o.
Št. 13/02
Ob-104867
1. Naročnik: Snaga, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,
1000 Ljubljana, telefaks 01/477-97-13, tel.
01/477-96-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
pisarniškega materiala.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: predmeta naročila sta dva. Ponudnik
lahko ponudi samo en predmet naročila,
vendar mora le ta vsebovati vse zahtevane
artikle.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivno
2004 in 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Snaga
d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, kontaktna oseba Olga Okorn, soba številka
114, tel. 01/477-96-28.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumenacija se lahko prevzame med 8. in 12.
uro, oziroma po predhodni najavi kontaktni
osebi. Ob dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o vplačilu stroškov razpisne dokumentacije in davčno številko.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT, ki jih zainteresirani ponudnik
plača na TRR številka 02924-0020286671
pri NLB d.d. oziroma na blagajni Snaga d.o.o.
s pripisom JR B1/04.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 1. 12. 2003 do 12. ure. Ponudbe morajo biti dostavljene v tajništvo podjetja v zaprti kuverti (ovitku) z navedbo naslova ponudnika in z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za
dobavo pisrniškega materiala – JR B1/04“.
Ovitek ponudbe mora biti zaprt tako, da se
na odpiranju lahko nedvoumno ugotovi, da
še ni bil odpiran.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, prevzemnik tajništvo podjetja Marjeta Bambič, soba številka 118,
I. nadstropje, tel. 01/477-96-20, faks
01/477-97-13.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 2. 12.
2003 ob 9. uri v sejni sobi številka 200, II.
nadstropje, na Snaga d.o.o. Povšetova ulica 6, Ljubljana. Na odpiranju ponudb lahko
sodelujejo samo predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki so svoja pooblastila komisiji oddali pred odpiranjem.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora poleg ponudbe priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
400.000 SIT na priloženem obrazcu kot varščino, da bo v primeru, da bo izbran kot
najugodnejši ponudnik pod pogoji tega razpisa sklenil pogodbo. Izbrani ponudnik se
bo moral v roku 8 dni po prejemu obvestila
o izbiri odzvati na poziv k podpisu pogodbe
in jo najkasneje v roku 15 dni po prejemu
obvestila o izbiri podpisati, sicer se bo štelo, da je od ponudbe odstopil, naročnik pa
bo unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe. Bančna garancija bo izbranemu ponudniku vrnjena po podpisu pogodbe in po
predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo posla, ostalim ponudnikom pa bo naročnik vrnil bančno garancijo za resnost ponudbe po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po pogodbi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
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: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ki je
določen za javno odpiranje ponudb. O izbiri
najugodnejšega ponudnika bo naročnik z
obvestilom obvestil vse ponudnike v roku
15 dni po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
60%, plačilni pogoji 20%, dobavni rok 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji
sme ponudnik zahtevati osebno ali telefonsko pri kontaktni osebi Ivan Erklavec, tel.
01/477-97-11, odgovore na vsebinska

Št.

vprašanja v zvezi z javnim razpisom pa le
pisno na naslov Snaga d.o.o., Povšetova
ulica 6, Ljubljana. Sestanka s ponudniki ne
bo. Skrajni rok do katerega lahko ponudniki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z
razpisno dokumentacijo in javnim razpisom
je 5 dni pred rokom za oddajo ponudbe.
Odgovori pomembni za vse kandidate, bodo poslani na naslove vseh kandidatov, ki
bodo prevzeli razpisno dokumentacijo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 10. 2003.
Snaga d.o.o.
Št. 30-336-205/03
Ob-104894
1. Naročnik: Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo.
2. Naslov naročnika: Linhartova 51,
1000 Ljubljana, tel. 01/47-58-100, faks
01/43-72-070,
e-mail:
melita.dolensek@mail.ir-rs.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava medicinskega materiala za
bolnišnično lekarno po skupinah.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: skupine plenice, rokavice in osebna
zaščitna sredstva, vrečke za umivanje,
obloge za rane, povoji, izdelki iz gaze, ponudbe so sprejemljive za en, dva ali več
sklopov skupaj.
4. Kraj dobave: Ljubljana – Linhartova
51.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 15. 12.
2003 do 14. 12. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Inštitut za
rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana, dodatne informacije Melita Dolenšek, tel.
01/47-58-418; razpisna dokumentacija se
lahko zahteva osebno ali pisno na naslovu
naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave vsak
delovni dan od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT (DDV je
vključen), negotovinsko na TRR št.
01100-6030278088 pri Banki Slovenije,
s pripisom razpisna dokumentacija medicinski material, s priložitvijo fotokopije potrdila o zavezancu za DDV.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. november
2003 do 11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Inštitut za rehabilitacijo, Linhartova 51, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. november 2003 ob 12. uri v prostorih Inštituta za rehabilitacijo, Ljubljana,
Linhartova 51.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco menica v velikosti 10% razpisane vrednosti z menično izjavo in nalogom za plačilo
do 25,000.000 SIT razpisanih vrednosti,
bančna garancija za resnost ponudbe v ve-
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likosti 10% razpisanih vrednosti nad
25,000.000 SIT razpisanih vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni rok je 45 dni.
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: so določeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 2. 2004, predvideni datum odločitve
o ponudbi je 2. 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: 24. 10. 2003.
Inštitut za rehabilitacijo Ljubljana
Št. 513-126/2003
Ob-104921
1. Naročnik: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana, Tržaška cesta 16, telefaks 01/425-67-46, tel.
01/477-41-86.
3. (a) Vrsta in količina blaga: štiri skupine računalniške opreme: a) osebni
računalniki (dve podskupini: 50 in 10
kosov), b) mrežni strežniki (dve podskupini: 12 in 1 kos), c) monitorji (dve
podskupini: 50 in 10 kosov), d) diskovno polje, cluster strežnik in programska oprema (štiri podskupine: 1, 2, 1 in
1 kos).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba je lahko dana za posamezno
podskupino, za vse podskupine v okviru
skupine ali za celoten obseg.
4. Kraj dobave: 13 organizacijskih enot
naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
največ 2 variantni ponudbi za vsako podskupino.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek dobave predvidoma v mesecu decembru, zaključek pa najkasneje do 23. 1. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence
in storitve, Ljubljana, Tržaška cesta 16, tel.
01/477-41-86.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno (po elektronski
pošti: jr2003@ajpes.si).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 2. 12. 2003
do 10. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve, Ljubljana, Tržaška cesta 16 (vložišče).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 12. 2003 ob 11. uri, v prostorih
AJPES na Tržaški cesti 16 v Ljubljani.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: menica v
višini 10% ponudbene vrednosti posamezne
podskupine, za katero daje ponudbo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
najmanj 60 dni, odločitev bo predvidoma
sprejeta do 17. 12. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, servis in tehnične lastnosti, vse
kot v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 10. 2003.
Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve
Št. 91
Ob-104922
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o. Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
02/449-23-05, telefaks 02/449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
strežnikov za časovno žigosanje, CA in
elektronsko arhiviranje;
– sklop 1: strežnik za varno arhiviranje,
– sklop 2: strežnik za časovno žigosanje,
– sklop 3: strežnik za CA.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja po sklopih.
4. Kraj dobave: Franco Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 30 dni po
podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Sektor za investicije in nabavo – Alenka Mihurko – tel.
02/449-23-05.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure. Razpisno dokumentacijo pošljemo tudi po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.000 SIT na TRR
90672-0000040025 sklic 00 0000-17. Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu odkupnine za razpisno dokumentacijo in vaš točen
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naslov ter davčno številko, posredujete po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo številko
in naziv javnega naročila, številko telefaksa in
kontaktno osebo zainteresiranega ponudnika.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 11. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o. Sektor
za investicije in nabavo – nabavna služba,
Slomškov trg 10 v Mariboru, če odda ponudnik ponudbo osebno oziroma Pošta Slovenije, d.o.o. Sektor za investicije in nabavo – nabavna služba, 2500 Maribor, če ponudnik ponudbo pošlje po pošti.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 11. 2003 ob 10. uri, v prostorih
Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10 v
Mariboru.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancije.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora biti registriran pri pristojenem državnem organu
za dejavnost, ki je predmet razpisa; proti
ponudniku ne sme biti uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; ponudniku v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni smela biti izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem oziroma
ni smela biti izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ponudnik mora
predložiti lastno izjavo, s katero potrjuje svojo nekaznovanost; ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s
predpisi v RS; ponudnik v zadnjih šestih
mesecih poslovanja ni smel imeti blokiran
račun več kot 5 dni skupaj; ponudnik v letu
2002 ni smel imeti promet manjši od mnogokratnika 5 skupne ponudbene vrednosti;
potrjen vzorec pogodbe; ponudba mora biti
veljavna najmanj 75 dni od dneva odpiranja
ponudb; ponudnik ne sme dati zavajajočih
podatkov, glede zahtev iz te točke; ponudnik mora priložiti vse dokumente, ki jih naročnik zahteva zase, svoje partnerje (v primeru predložitve skupne ponudbe); ponudnik mora predložiti izjavo, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije. Ponudnik
mora imeti ustrezen status na nivoju sistemeskega distributerja ali intergratorja za
opremo, ki jo ponuja v ponudbi, ponudnik
mora imeti status pooblaščenega serviserja
za opremo, ki jo ponuja, ponudnik mora
imeti vsaj enega redno zaposlenega delavca s certificiranim tehničnim znanjem na področju postavitve in servisiranja opreme, ki
jo ponuja in vsaj enega redno zaposlenega
delavca c certifikatom na področju diskovnih podsistemov.

14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 75 dni od dneva odpiranja ponudb; predvideni datum odločitve
9. 12. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
75%, tehnične in funkcionalne lastnosti
20%, strokovnost – kader 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 10. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 2023
Ob-104923
1. Naročnik: Javno podjetje Ljubljanski
potniški promet d.o.o.
2. Naslov naročnika: Celovška cesta
160, 1000 Ljubljana, tel. 01/58-22-500,
faks 01/58-22-550, e-pošta: Mail@LPP.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
49 avtobusov, in sicer:
A) 5 enojnih nizkopodnih mestnih avtobusov,
B) 22 zgibnih nizkopodnih mestnih avtobusov,
C) 10 enojnih primestnih avtobusov za
linijski promet,
D) 10 primestnih avtobusov za linijske in
turistične prevoze,
E) 2 turistična avtobusa.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: sklopi so navedeni v točki 3.a. Ponudniki lahko predložijo ponudbe za posamezni sklop ali vse sklope skupaj.
4. Kraj dobave: Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška cesta
160, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik lahko v posameznem sklopu ponudi samo en tip avtobusa. Variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava mora biti izvršena v 6 mesecih od dneva podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: na sedežu Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet,
d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana, v tajništvu, II. nadstropje, soba št. 211,
Silva Papež.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od objave dalje od 9. do 12. ure, ob predložitvi dokazila o plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na transakcijski račun št. 03100 1005605502, z namenom nakazila “plačilo razpisne dokumentacije za JN 09/03 – Ponudba za avtobuse
LPP“ ali na glavni blagajni Javnega podjetja
Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana, III. nadstropje, vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba predložiti do 9. 12. 2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Ljubljanski pot-
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niški promet, d.o.o., Celovška cesta 160,
1000 Ljubljana, v primeru neposredne
predložitve pa Silvi Papež v tajništvu naročnika, v sobi 211, v II. nadstropju poslovne
stavbe na sedežu naročnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
9. 12. 2003 ob 12.30 v sejni sobi LPP,
d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana, V. nadstropje. Na odpiranje so vabljeni
predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
razpisu.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahtevana je bančna garancija za resnost ponudbe v višini:
– za sklop A (mestni enojni avtobusi): –
– 12,000.000 SIT,
– za sklop B (mestni zgibni avtobusi): –
– 70,000.000 SIT,
– za sklop C (primestni linijski avtobusi):
– 20,000.000 SIT,
– za sklop D (primestni linijsko – turistični avtobusi): 22,500.000 SIT,
– za sklop E (turistična avtobusa): –
5,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: pogoji financiranja in plačila so določeni v
razpisni dokumentaciji in v vzorcu prodajne pogodbe.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba o skupni izvedbi naročila.
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. da zagotavlja servisiranje avtobusov
na lokaciji naročnika 12 let od dokončnega
prevzema avtobusov v skladu s prodajno
pogodbo,
2. da bo dobavil potrebne originalne rezervne dele za vzdrževanje avtobusov najkasneje v 3 delovnih dneh od pisnega naročila,
3. da zagotovi usposabljanje voznikov in
vzdrževalcev avtobusov pred dokončnim
prevzemom avtobusov,
4. da zagotavlja garancijo za dobavljene
avtobuse najmanj 2 leti za celoten avtobus,
dodatno pa še:
– 3 letno garancijo oziroma 300.000
prevoženih kilometrov (kar nastopi prej) za
pogonski sklop (motor, menjalnik, prenosnik moči in zadnja os),
– 8 letno garancijo proti prerjavenju,
– 10 letno garancijo za nosilnost nosilne
konstrukcije avtobusa pri statičnih in dinamičnih obremenitvah, ki nastopajo pri obratovanju na progah LPP,
– 8 letno garancijo za vodoodporne plošče,
5. da avtobusi v celoti izpolnjujejo vse
obvezne tehnične zahteve, navedene v petem poglavju razpisne dokumentacije “Tehnična specifikacija“,
6. da so avtobusi v redni proizvodnji,
7. da zagotavlja, da bodo avtobusi dobavljeni v roku 6 mesecev od dneva podpisa pogodbe,

Št.

8. da zagotavlja dokumentacijo, navodila, izobraževanje in poprodajne storitve v
slovenskem jeziku,
9. da ima proizvajalec avtobusov certifikat ISO 9001:1994 ali ISO 9002:1994 ali
ISO 9001:2000 ali drug enakovreden mednarodni certifikat,
10. da so ponudbi priloženi vsi dokumenti, navedeni v šestem poglavju te razpisne dokumentacije, razen neobveznih dokumentov za vrednotenje meril (točka 6.4.).
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 4. 2004, predvideni datum odločitve pa je 15. 1. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: izbrana
bo ekonomsko najugodnejša ponudba,
upoštevana pa bodo naslednja merila: ponujena cena, tehnična ocena, garancijski
pogoji, reference in ravnanje z okoljem.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: so v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 29 z dne
21. 3. 2003.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 10. 2003.
Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet d.o.o.
Št. 502/2-18/2003
Ob-104925
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Valdoltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, tel. 05/66-96-100, faks
05/65-27-185.
3. (a) Vrsta in količina blaga: zdravila:
1. sklop: raztopine za intravensko infundiranje in izpiranje – plastenke,
2. sklop: raztopine za intravensko infundiranje in izpiranje – steklenice,
3. sklop: kontrastna sredstva.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik lahko odda ponudbo za en
sklop, več sklopov ali za celoten predmet
naročila.
4. Kraj dobave: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: eno leto.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, Vodopivec Alenka, tel.
05/66-96-218, faks 05/65-27-185.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
dalje vsak delovni dan med 9. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (DDV je vključen) na podračun enotnega zakladniškega
računa 01100-6030277312 odprt pri Banki Slovenije, z navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 12. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, upravna stavba, pisarna JN, Alenka Vodopivec.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 12. 2003 ob 11. uri, v sejni sobi
nad lekarno Ortopedske bolnišnice Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 2% ponudbene vrednosti, garancija za dobro izvedbo posla v višini 5% pogodbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 1. 2004, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe 18. 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: 24. 10. 2003.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Ob-104927
1. Naročnik: Dom upokojencev Vrhnika.
2. Naslov naročnika: Idrijska cesta 13,
1360 Vrhnika, tel. 01/750-44-00,
01/750-51-68.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava čistil, papirne galanterije,
sredstev za osebno higieno in ostalih
izdelkov, v skupni orientacijski vrednosti
31,900.000 SIT .
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: 1. sklop: čistila, 2. sklop: papirna galanterija, 3. sklop: sredstva za osebno higieno, 4. sklop: ostali izdelki.
4. Kraj dobave: Dom upokojencev
Vrhnika, Idrijska cesta 12, 1360 Vrhnika.
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 2005.
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 ali Alenki Grabeljšek. Dodatne informacije o javnem razpisu ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: Altus consulting d.o.o., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, fax. 01/421-90-45 ali
elektronska pošta: altus.con@siol.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
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mentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od ponedeljka do petka, med 9. in
13. uro, do vključno 26. novembra 2003,
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 6.600 SIT (DDV je vštet v ceno).
Potrdilo o vplačilu na poslovni račun
02083-0053787157,
sklic
na
št.
0331-2003, po modelu 00, Altus consulting d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti
ob prevzemu razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 26. 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 26. novembra
2003, ob 16. uri, na naslovu Dom upokojencev Vrhnika, Idrijska cesta 13, 1360 Vrhnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe morajo ponudniki predložiti
menico v višini 100.000 SIT, z menično izjavo, z oznako “brez protesta“. Menica mora veljati do 31. decembra 2003.
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 pogodbo 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 31. decembra 2003, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 15. december 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
fiksnost cen, plačilni rok, strokovna priporočila, 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: 25. 10. 2003.
Dom upokojencev Vrhnika
Ob-104930
1. Naročnik: Dom upokojencev Vrhnika.
2. Naslov naročnika: Idrijska cesta 13,
1360 Vrhnika, tel. 01/750-44-00,
01/750-51-68.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil, v skupni orientacijski vrednosti 149,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
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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, 6. sklop: sadje, zelenjava in stročnice,
7. sklop: konzervirani izdelki, 8. sklop: zamrznjena živila, 9. sklop: sadni sokovi, sirupi in ostale pijače, 10. sklop: ostala živila.
4. Kraj dobave: Dom upokojencev
Vrhnika, Idrijska cesta 12, 1360 Vrhnika.
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 2005.
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 ali Alenki Grabeljšek. 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 26. 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.
033-2003, po modelu 00, Altus consulting d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti
ob prevzemu razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 26. 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 26. novembra 2003, ob 14. uri, na naslovu Dom
upokojencev Vrhnika, Idrijska cesta 13,
1360 Vrhnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe morajo ponudniki predložiti
menico v višini 150.000 SIT, z menično izjavo, z oznako “brez protesta“. Menica mora veljati do 31. decembra 2003.
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 pogodbo 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 31. decembra 2003, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 15. 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: 25. 10. 2003.
Dom upokojencev Vrhnika
Ob-104932
1. Naročnik: JVIZ Občine Mozirje, Vrtec
Mozirje.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 25,
3330 Mozirje, tel. 05/583-33-15.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil, v skupni orientacijski vrednosti 37,300.000 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, 6. sklop: sadje, zelenjava in stročnice,
7. sklop: konzervirani izdelki, 8. sklop: zamrznjena živila, 9. sklop: sadni sokovi, sirupi in ostale pijače, 10. sklop: ostala živila.
4. Kraj dobave: JVIZ Občine Mozirje, Vrtec Mozirje, Šolska ulica 25, 3330 Mozirje.
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 2005.
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 ali Alenki Grabeljšek. 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 ponedeljka do petka, med 9. in
13. uro, do vključno 1. decembra 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.
031-2003, po modelu 00, Altus consulting d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti
ob prevzemu razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 1. decembra 2003,
do 11. ure.
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(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 1. decembra 2003, ob 14. uri, na naslovu JVIZ
Občine Mozirje, Vrtec Mozirje, Šolska ulica
25, 3330 Mozirje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe morajo ponudniki predložiti
menico v višini 150.000 SIT, z menično izjavo, z oznako “brez protesta“. Menica mora veljati do 31. decembra 2003.
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 pogodbo 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 31. decembra 2003, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 15. 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: 25. 10. 2003.
JVIZ Občine Mozirje, Vrtec Mozirje
Št. 1.7./4986
Ob-104935
1. Naročnik: Holding Slovenske železnice, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: paketi gumi vzmeti za
vlečno in odbojno napravo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali vse skupaj:
– sklop A – 700 kosov paket gumi vzmeti vlečne naprave,
– sklop B – 1400 kosov gumi vzmeti
odbojne naprave.
Ponudnik lahko konkurira tudi le za en
sklop.
4. Kraj dobave: po dispoziciji kupca 1
lokacija (predvidoma Dobova).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: začetek:
15. 2. 2004, konec: 15. 11. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-

Št.

cijo in dodatne informacije: Holding Slovenske železnice d.o.o., Center za nabavo,
Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, faks
00386(0)1/29-14-833.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 9. ure (možen predhoden pregled
razpisne dokumentacije).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT + 1.600 SIT (DDV)
na transakcijski račun št. 02923-0019346887
pri Novi Ljubljanski banki, tuji ponudnik pa
35,00 EUR na devizni račun NLB
01000-0000200097-900-7100-59384/4.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu
o plačilu (znesek se lahko nakaže preko
Teledom-a, Klika itd.) Poleg dokazila je potrebno poslati tudi registracijo podjetja z
davčno številko s pripisano kontaktno osebo in številko faksa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 26. 11. 2003 do
11. ure v tajništvo Centra za nabavo.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Holding Slovenske železnice
d.o.o., Center za nabavo, Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 11. 2003 ob 12. uri, sejna soba
št. 606, Kolodvorska 11.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija z izjavo banke v višini 3% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo 90 dni od odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/sklicevanje na določila v predpisih: minimalni
rok plačila je 90 dni od nastanka obveznosti.
12. Pravna oblika povezave ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem, ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev fi.nančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. členu do 43. člena
Zakona o javnih naročilih:
– je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali je prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne določbe;
– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali druga pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
– da ima poravnave davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– da je finančno in poslovno sposoben;
– da za izdelke razpolaga s certifikati
oziroma potrdili o homologaciji vzmeti, z
rezultati opravljenih meritev, skladno z zahtevami objav UIC 520, UIC 526-1, UIC
827-1 in UIC 843-2; homologacija mora
biti izvršena s strani mednarodno pooblaščene institucije;
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– da je dal resnične podatke glede izpolnjevanja obveznih pogojev.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum določitve o
sprejemu ponudbe:
– veljavnost ponudbe 90 dni od odpiranja ponudb,
– predvideni izbor do 10. 12. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni rok.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: Center za nabavo, faks
01/29-14-833,
e-pošta:
tatjana.kajin@slo-zeleznice.si.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 10. 2003.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-104942
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-11-300, faks
04/28-11-301, e-pošta: komunala@komunala-kranj.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: komunalni traktor. Vse tehnične zahteve so razvidne iz razpisne dokumentacije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Kranj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave:
90 dni od sklenitve pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1,
4000 Kranj; kontaktna oseba: Viljem Frelih,
tel. 04/28-11-300, 041/343-136.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT na transakcijski
račun št. 07000-0000464429 pri Gorenjski banki d.d. Kranj.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 15. 12. 2003
do 11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000
Kranj.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 12. 2003 ob 12. uri v sejni sobi
na naslovu naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija ali menica z menično izjavo in
pooblastilom za izpolnitev v višini 10% od
ocenjene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je najmanj 30 dni od dneva prevzema vozila, cena mora biti fiksna.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): če ponudbo
predloži skupina ponudnikov, mora predlo-
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žiti tudi medsebojno pogodbo, v kateri so
opredeljene pravice in obveznosti ponudnikov, predvsem pa odgovornost posameznega ponudnika za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljati vsaj do 1. 2. 2004; naročnik bo odločitev sprejel najkasneje do 30. 12. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: tehnične zmogljivosti, cena, garancija, plačilni
pogoji, rok dobave. Merila so podrobneje
opisana in vrednotena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 10. 2003.
Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o.
Št. 1
Ob-104948
1. Naročnik: Republika Slovenija, Upravna enota Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto, Ue.novomesto@gov.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: potrošni
pisarniški in računalniški material.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja javnega naročila po posameznih sklopih ni predvidena.
4. Kraj dobave: Republika Slovenija,
Upravna enota Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Oddelek za
občo upravo in gospodarstvo, Kettejev drevored 3, Novo mesto, Jože Kastelic, tel.
07/393-91-40.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko prevzame do roka za
predložitev ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 11. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Upravna enota Novo mesto,
Oddelek za občo upravo in gospodarstvo,
Kettejev drevored 3, 8000 Novo mesto.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 11. 2003 ob 13. uri na Upravni
enoti Novo mesto, Kettejev drevored 3, 1.
nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skladu s 15. členom Zakona o izvrševanju pro-
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računa RS za leto 2003 in 2004 (ZIPRS0304, Uradni list RS, št. 118/02 in
63/03) se inštrumenti zavarovanja ne zahtevajo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z vzorcem pogodbe, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): 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: pismena dokazila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so navedena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
do 31. 1. 2004, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 4. 12. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: kvaliteta materiala, cena, dobavni roki.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: sklenitev pogodbe za celotno obdobje (do 31. 12. 2004) je pogojna, v celoti se bo izvedla le, če bodo na voljo predvidena proračunska sredstva. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko pridobite
pri vodji javnega naročila Jožetu Kastelicu,
na tel. 07/393-91-40 ali Josko.Kastelic@gov.si.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 10. 2003.
Republika Slovenija,
Upravna enota Novo mesto
Su 040801/2003-11
Ob-104985
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Novem
mestu.
2. Naslov naročnika: Jerebova 2, 8000
Novo mesto, tel. 07/33-81-100, faks
07/33-22-058.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
pisarniškega in drugega potrošnega materiala.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni predvidena.
4. Kraj dobave: Okrožno sodišče v Novem mestu in Okrajna sodišča v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
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: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova 2, 8000 Novo mesto (sekretar sodišča: Janez Grden).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8.30 do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni predvideno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 8. 12. 2003 do 9.

ure, ne glede na način prenosa pošiljke. Ponudba mora biti oddana v zaprti in žigosani
ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika, navedeno številko javnega razpisa v
Uradnem listu RS in z obveznim pripisom
“Ne odpiraj – Ponudba – Javni razpis za
dobavo pisarniškega materiala“.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Okrožno sodišče v Novem
mestu, Jerebova 2, 8000 Novo mesto –
vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 12. 2003 ob 10. uri v sobi št. 116
na Okrožnem sodišču v Novem mestu, Jerebova 2.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z vzorcem pogodbe, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): 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: določeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
odločitev o sprejemu ponudbe bo predvidoma sprejeta v roku 7 dni po datumu javnega odpiranja prispelih ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Janez Grden, sekretar sodišča, naslov kot v 2. točki, tel. 07/33-81-258, vsak
delovni dan od 8.30 do 10. ure.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 10. 2003.
Okrožno sodišče v Novem mestu
Št. 3168/03
Ob-105013
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/23-04-000, telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
transformatorjev
110/21/10,5
kV,
YNyn6(d5), 20 MVA (po specifikaciji v
razpisni dokumentaciji).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba mora biti celovita, ev. delne
ponudbe za samo del razpisnega blaga ne
bodo upoštevane.
4. Kraj dobave: dostavna dispozicija za
razpisana transformatorja je RTP Ribnica
razloženo na temelj transformatorjev.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: ponudnik
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mora ponuditi čimkrajši dobavni rok od podpisa pogodbe. Predvideni rok dobave je največ 6 mesecev od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Ireni Homovc Gačnik, tel. 01/23-04-320,
v sobi št. 16, na naslovu Elektro Ljubljana,
d.d., Slovenska cesta 56/VI, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 27. 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: 23003371-41-03, z obvezno navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti predložene najkasneje do 27. 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
41/03 – Ponudba za dobavo transformatorjev 110/21/10,5 kV, YNyn(d5), 20 MVA
– Ne odpiraj“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 27. 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.
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 izda-
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na 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,
– 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 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 predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisno izjavo ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij in zagotovitvi garancij,
– pisno izjavo ponudnika o usposobljenosti in sposobnosti,
– pisno izjavo ponudnika o prevzemu odgovornosti v zvezi s servisiranjem ponujene
opreme,
– pisno izjavo ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih podatkih,
– pisno izjavo ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa,
– dokazilo, da je v preteklem 3-letnem
obdobju uspešno dobavil kupcem transformatorje 110/SN kV ali drugo primarno opremo 110 kV ali SN napetostnega nivoja v
skupni vrednosti vsaj enake ali večje kot je
razpisanih transformatorjev,
– dokazilo, da so bili v preteklem 10-letnem obdobju vsaj 3 transformatorji 110/SN
z načinom hlajenja ONAN proizvajalca ponujenega transformatorja uspešno vgrajeni
v objekte z indirektno ozemljeno SN nevtralno točko v Sloveniji,
– 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:
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– skupna ponudbena vrednost (84%
delež),
– garancijski rok (6% delež),
– certifikat kakovosti ISO 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 21. novembra 2003.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 27. oktobra 2003.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 7044/03
Ob-105019
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117
Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
vozil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj:
1. sklop – 2 – kombinirano vozilo – 3
kose,
2. sklop – 3 – osebno vozilo – 4 kose;
detajli posameznih sklopov so v razpisni
dokumentaciji. Ponudnik lahko da ponudbo
za en sklop ali za oba sklopa skupaj.
4. Kraj dobave: poslovne enote – AC
baze v Republiki Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: december
2003 – februar 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o., komercialna
služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/51-88-362, faks 01/51-88-303, Milan
Stevanovič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo:. osebno vsak dan
od 8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.500 tolarjev; 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: 26. 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: 27. 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: naroč-
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nik financira naročilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem
pogodbe, kateri je priložen razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih):
– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;
– ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev. Skupina izvajalcev mora predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila z opredeljeno odgovornostjo posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
25. 2. 2004; datum odločitve do 11. 12.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, ustreznost blaga, kompletnost
ponudbe. Teža in način uporabe meril je
podan v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je delno ponovljen.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 91 z dne
19. 9. 2003, Ob-101953.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 10. 2003.
Podjetje za vzdrževanje avtocest
d.o.o.

ZJN-12.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila gradenj po
odprtem postopku
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
Ob-105021
V Uradnem listu RS, št. 92 z dne 26. 9.
2003 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za “Sanacija v.v. nasipov Drnice
od izliva v morje do rudnika v Sečovljah (od
km 0,00 do km 3,70) 1. faza – dostopna
pot ob nasipu Drnice od letališča do izliva v
morje“ (Ob-102387).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00 in 102/00) podaljšujemo rok za
predložitev ponudb na 12. 11. 2003 do
12. ure. Odpiranje ponudb bo dne 12. 11.
2003 ob 13. uri. Kraj predložitve in odpiranja ponudb ostane nespremenjen.
Agencija RS za okolje

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Zavrnitev vseh ponudb

Ob-104984
Na podlagi prvega odstavka 77. člena
ZJN naročnika Nepremičnine Celje d.o.o.,
Trg Celjskih knezov 8, Celje in Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, objavljata, da sta sprejela odločitev o
zavrnitvi vseh ponudb v postopku oddaje
javnega naročila za gradnjo objekta varovanih stanovanj ob Kajuhovi ulici v Celju –
objava v Uradnem listu RS, št. 80-81 z dne
18. 8. 2003, Ob-100310.
Nepremičnine Celje d.o.o.
Razveljavitev
Št. 404-01-184/2003
Ob-104940
Naročnik, Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport, je postopek oddaje javnega naročila za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter zunanje ureditve po načelu “ključ v roke“ za Srednjo zdravstveno
šolo Celje, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 82-83 z dne 22. 8. 2003,
Ob-100563, razveljavil.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 404-01-221/2003
Ob-104941
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana, Urad za investicije, tel.
01/24-41-176, faks 01/24-41-269.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbenih, obrtniških in instalacijskih del
ter zunanje ureditve po načelu “ključ v
roke“ za Srednjo zdravstveno šolo Celje.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik bo oddal najugodnejšemu ponudniku celotno javno naročilo.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
naročnik bo upošteval samo ponudbo za
varianto, ki je navedena z razpisno dokumentacijo.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del takoj po podpisu pogodbe, dokončanje november 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: LIZ-inženiring d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana; dodatne informacije: Janez Sitar, udig, tel.
01/23-44-032, faks 01/23-44-050.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
naprej, vsak delavnik od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 10.000 SIT, virmansko plačilo na
transakcijski račun: 19100-0010023743,
pred dvigom razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 1. 12. 2003, do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za šolstvo, znanost

in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, vložišče – soba št. 201.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 12. 2003 ob 13. uri v prostorih
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
Urad za investicije, Trubarjeva 3/V, Ljubljana, sejna soba št. 40.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, z veljavnostjo skladno z opcijo ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo plačeval izvršena dela na osnovi začasnih mesečnih situacij, z zamikom 60 dni
od uradnega prejetja potrjene situacije.
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 pogojev iz 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: skladno z določili
pogojev iz razpisne dokumentacije.
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 – december 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponovni javni razpis.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 78, z dne
6. 9. 2002, Ob-76828.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 10. 2003.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport
Št. 404-01-220/2003
Ob-104943
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana, Urad za investicije, tel.
01/24-41-176, faks 01/24-41-269.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbenih, obrtniških in instalacijskih
del za Morsko biološko središče Piran –
II. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Piran.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek takoj po
podpisu pogodbe – dokončanje konec avgusta 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: LIZ-inženiring, d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana,
dodatne informacije: Janez Sitar, udig., tel.
01/23-44-032, faks 01/23-44-050.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
naprej, od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 5.000 SIT, virmansko plačilo na
transakcijski račun 19100-0010023743,
pred dvigom razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: (datum prispetja)
1. 12. 2003, do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, vložišče – soba št. 201.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 12. 2003, ob 10. uri v prostorih
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
Urad za investicije, Trubarjeva 3/V, Ljubljana, sejna soba št. 40.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo
skladno z opcijo ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
naročnik bo plačeval izvršena dela na
osnovi začasnih mesečnih situacij, z zamikom 60 dni od uradnega prejetja potrjene
situacije.
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 pogojev iz 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: skladno z določili pogojev iz razpisne dokumentacije.
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 – december 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponovni javni razpis.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 15 z dne
14. 2. 2003, Ob-87819.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 10. 2003.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 2/2003
Ob-104756
1. Naročnik: Občina Bohinj.
2. Naslov naročnika: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica,
tel. 04/577-01-00, faks 04/572-18-64;
tel. režijski obrat: 04/572-13-14, faks
04/574-77-50.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
sanitarnega kanalizacijskega zbiralnika
Ukanc I. in II. gradbena faza; kanali U1,
U2, U3 in U4 s priključkoma A in B in
sanacijo odseka 1. Dela se bodo izvajala
po fazah in odsekih v letu 2003 in 2004.
Investitor ima pravico sam določiti zaporedje in faze gradnje.
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(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: sprejemljiva je samo ponudba
po fazah in odsekih iz popisa del.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projektna dokumentacija ni predmet ponudbe.
4. Kraj izvedbe: Ukanc v Bohinju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: I. faza: začetek
del december 2003, čas izvedbe 75 koledarskih dni; II. faza se izvede po dokončanju gradnje I. faze. Posebni pogoj: gradnja
v času letne turistične sezone od aprila do
septembra ni dovoljena.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Bohinj: režijski obrat Bohinj, Rožna ulica št.
18, vodja obrata Franci Langus.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro po predhodnem plačilu in
najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 18.000 SIT. Plačilo se nakaže na
račun Občine Bohinj, 01204-0100008048,
sklic na št. 7141, odprt pri Banki Slovenije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: veljavne so ponudbe, ki bodo prispele na naročnikov naslov ali bodo naročniku osebno izročene do
11. ure, 14. novembra 2003.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, z navedbo: Ne odpiraj! Ponudba za gradnjo sanitarnega kanalizacijskega zbiralnika Ukanc v
Bohinju.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 14. 11. 2003 ob 12. uri, Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, Bohinjska Bistrica, sejna soba, v II. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti javnega naročila.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo v roku najmanj 60 dni od uradne potrditve situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudnik iz javnega razpisa ne more sodelovati kot podizvajalec, če obseg podizvajalskih del presega 25% skupne vrednosti pogodbenih del.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora predložiti sklep o registraciji, potrdilo, da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali likvidacija, dokazilo,
da ponudnik ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge odločbe, da v zadnjih 5 letih proti njemu ni bila izdana pravnomočna odločba za storjeno kaznivo dejanje
ali odločba, ki prepoveduje opravljati dejav-
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nost, ki je predmet tega javnega naročila.
Nadalje mora ponudnik dokazati, da ima
poravnane davke, prispevke ali druge obvezne dajatve, predložiti mora veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, dokazilo o finančni in poslovni
sposobnosti na obrazcu BON1, BON2 ali
BON3, potrjenem pri inštituciji, kjer ima ponudnik odprt transakcijski račun. Obrazec
ne sme biti starejši od 30 dni. Ponudnik
mora predložiti tudi dokazilo o zadostni
tehnični opremljenosti z referenčnimi gradnjami, potrjenimi s strani naročnikov. Ponudnik mora priložiti tudi izjavo banke, da mu
bo banka izdala garancijo za dobro izvedbo
posla in garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, vsako v višini 10% pogodbene vrednosti, če ju bo naročnik del pred
sklenitvijo posla ali po opravljenem prevzemu izvedenih del zahteval.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 150 dni. Predviden datum odločitve je 18. november 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70 točk, garancijski pogoji 5 točk, reference 10 točk in 15 točk rok izvedbe, vse v
skladu z razpisnimi pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Režijski obrat občine Bohinj, kontaktna oseba vodja obrata Franci Langus,
tel. 04/572-13-14, faks 04/574-77-50.
Občina si pridržuje pravico, da ne izbere
nobenega od ponudnikov oziroma pravico
do ponovnega razpisa.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: brez predhodnega razpisa.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. oktober 2003.
Občina Bohinj
Št. 1008/03
Ob-104802
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Žalec d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nade Cilenšek 5,
3310 Žalec.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
“Regionalnega rezervoarja Vindija“ s povezovalnim cevovodom za Občine Vransko, Braslovče in Polzela.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni možna oddaja v sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Prekopa, Občina Vransko.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu pogodbe; rok dokončanja glede na finančna sredstva investitorja, predvidoma v
letu 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Nade Cilenšek 5, Žalec – Danijel Arčan, univ. dipl.
inž., 03/713-67-66.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po predhodni
najavi.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob predložitvi potrdila o
plačilu materialnih stroškov v višini 20.000
SIT na transakcijski račun št. 06000 –
0045266125 odprt pri Banki Celje d.d., s
pripisom: Razpis – Rezervoar Vindija.
Priloženo mora biti tudi potrdilo o registraciji ter davčna številka podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 11. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
tel. 03/713-67-50; faks 03/713-67-70.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 11. 2003 ob 12. uri v prostorih
Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora v ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT, kar je 2,5% od ocenjene
vrednosti. Trajanje garancije je do 23. 1.
2004.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: glavni
pogoji glede financiranja in plačila so
detajlno opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: vsebina listin, ki jih
mora predložiti ponudnik za dokončanje
pogojev, je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum, do katerega
mora veljati ponudba: 23. 1. 2004. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
3. 12. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 70%,
– reference 20%,
– usposobljenost, roki 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: najnižja ponujena cena še ne predstavlja najugodnejše ponudbe. Naročnik si
pridružuje pravico določiti eventualno manjši
obseg del od razpisanega oziroma na razpoložljiva finančna sredstva, ali odstopiti od
podpisa pogodbe, pridržuje pa si tudi pravico, da dela ne odda nobenemu ponudniku.
V nobenem primeru ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 10. 2003.
Javno komunalno podjetje Žalec
d.o.o.
Št. 03-388/1
Ob-104928
1. Naročnik: OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.,
Zdraviliški trg 13, 3250 Rogaška Slatina.
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2. Naslov naročnika: OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Zdraviliški trg 13, 3250 Rogaška Slatina, tel. 03/81-21-400, faks
03/81-21-415.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija obstoječe mehansko biološke
čistilne naprave – II. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Podčetrtek.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del
15. 12. 2003, dokončanje del 1. 7. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: OKP Javno
podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Zdraviliški trg 13, 3250 Rogaška Slatina, Zlatko Kvesič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
do 26. 11. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, nakazilo na TR
OKP Javno podjetje za komunalne storitve
Rogaška Slatina d.o.o., Rogaška Slatina,
št. 06000-0029105634, s pripisom za razpisno dokumentacijo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 12. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Zdraviliški trg 13, 3250 Rogaška Slatina.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 12. 2003 ob 12. uri, OKP Javno
podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Zdraviliški trg 13, Rogaška Slatina.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% ocenjene vrednosti del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 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): skupina ponudnikov mora predložiti pravni akt o skupni
izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: splošni pogoji po 41. do
43. členu ZJN-1.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 1. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80%, plačilni pogoji 10%, garancija 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 10. 2003.
OKP Javno podjetje
za komunalne storitve
Rogaška Slatina d.o.o.
Ob-104982
1. Naročnik: Občina Zreče.
2. Naslov naročnika: Cesta na Roglo
13/b, 3214 Zreče, tel. 03/757-17-00, faks
03/576-24-98.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja ločenega sistema kanalizacije v Radani vasi.
(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: Rudniška cesta, Radana vas.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 2 meseca po
sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13/b, 3214 Zreče, tel.
03/757-17-00, faks 03/576-24-98.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur
Občine Zreče, od objave tega razpisa, do
roka za predložitev ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na T.R. račun
01344-0100003613.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 11. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Zreče, Cesta na Roglo
13/b, 3214 Zreče, tel. 03/757-17-00, faks
03/576-24-98, tajništvo občine.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 24. 11.
2003 ob 11. uri v sejni sobi Občine Zreče,
Cesta na Roglo 13/b, 3214 Zreče.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 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): pogodba 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: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni po odpiranju, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 9 dni po odpiranju ponudb.
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15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena 60%, najugodnejši plačilni pogoji 40%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 10. 2003.
Občina Zreče
Št. 04/2003
Ob-104983
1. Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
in Nepremičninski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nepremičnine
Celje, d.o.o., Trg celjskih knezov 8, 3000
Celje,
tel.
03/42-65-100,
faks
03/42-65-134, e-mail: nepremicnine@celje.si, Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o.,
Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, tel.
01/300-88-11, faks 01/431-83-32.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena, obrtniška in inštalacijska dela ter
zunanja ureditev s priključki na objektu
varovanih stanovanj.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročilo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: ob Kajuhovi ulici v
Celju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: začetek
december 2003, dokončanje november
2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Nepremičnine
Celje, d.o.o., Trg celjskih knezov 8, 3000
Celje, tehnična služba, Janko Arnuš, univ.
dipl. inž. gradb., tel. 03/426-51-30.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 5. 11. 2003
do 26. 11. 2003 od 8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 20.000 SIT, transakcijski račun: 24300-900-4305631 pri Krekovi banki.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do
3. 12. 2003 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Nepremičnine Celje d.o.o., Trg
celjskih knezov 8, 3000 Celje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 12. 2003 ob 13. uri na sedežu
naročnika Nepremičnine Celje, d.o.o., Trg
celjskih knezov 8, Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
15 mio SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
način plačevanja in roki so določeni v pogodbi kot obvezni prilogi razpisne dokumentacije.
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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): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: ponudnik mora zagotavljati vsaj 30% lastnih kadrov, redno
zaposlenega s polnim delovnim časom mora imeti vsaj enega pooblaščenega inženirja s sedmo stopnjo izobrazbe gradbene
smeri, ponudnik je moral izgraditi vsaj tri
poslovne ali stanovanjske ali poslovno-stanovanjske objekte velikosti vsaj 1000 m2
neto površine, s tem, da eden od teh presega 1500 m2 neto površine (veljajo objekti, ki so bili zgrajeni v največ 15 mesecih v obdobju zadnjih treh let pred oddajo
ponudbe – opomba: čas izgranje velja za
posamezni objekt, za dokončanje izgradnje se šteje datum uspešno opravljenega
tehničnega pregleda).
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 1. 2004, predvideni datum odločitve
je 15. 12. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: orientacijska vrednost naročila je
270 mio SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 21/03.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 10. 2003.
Nepremičnine Celje d.o.o.
Št. 110-1/03
Ob-104989
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: nadgradnja varnostnih naprav v enocevnem predoru Karavanke.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: predor Karavanke.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 60 dni po prejemu obvestila inženirja,
da lahko prične z deli.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na
naslovu: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna oseba je Marjana Logar, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje Andrej Borko, univ. dipl. inž. el. – DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženi-
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ring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, tel.
01/30-68-114, faks 01/30-68-251.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od
8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 50.000 SIT stroškov
razpisne dokumentacije lahko ponudniki
poravnajo na blagajni DDC (soba 1.03)
oziroma z virmanom na TRR št.
02923-0014562265 pri Novi Ljubljanski
banki d.d. v korist DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., s pripisom “za razpisno dokumentacijo“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 4. 12. 2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
4. 12. 2003 ob 11. uri v prostorih DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba 1.18.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 9,000.000 SIT in veljavnostjo najmanj 172 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo se financira iz lastnih sredstev DARS
d.d. Način plačevanja z roki je določen v
vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
je 142 dni po preteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe. Predvideni datum
odločitev o sprejemu ponudbe je 13. 1.
2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev
razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 92 z dne 26. 9.
2003.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 10. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
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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
Popravek
Ob-105091
V javnem razpisu, št. 2003/33, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 102-103 z
dne 24. 10. 2003, za izbiro izvajalca izdelave projekta za izvedbo (PZI) in projekta
izvedenih del (PID) za gradbena dela akumulacijskega bazena lot A3 hidroelektrarne
Boštanj, se 17. točka pravilno glasi:
17. Merila za ocenitev ponudbe:
– cena in
– reference.
Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
Razveljavitev
Ob-104934
Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, javni sklad, Trg republike 3, 1000
Ljubljana, razveljavlja postopek oddaje javnih naročil za “storitev revidiranja računovodskih izkazov Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, terjatev sklada, namenskega premoženja in
sredstev za delo in po potrebi posameznih
računov, ki jih vodi sklad, za obdobje 2003
– 2006“, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 71-72 z dne 25. 7. 2003,
Ob-98532.
Ponovni razpis bo objavljen v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, javni sklad
Št. 2/03-105
Ob-104938
1. Naročnik: Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, javni sklad.
2. Naslov naročnika: Trg republike 3,
1000 Ljubljana, tel. 01/241-48-20, faks
01/241-48-60.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: storitev revidiranja računovodskih izkazov Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, javnega
sklada,
terjatev
sklada,
namenskega premoženja in sredstev za
delo in po potrebi posameznih računov,
ki jih vodi sklad, za obdobje 2003 –
2006, priloga 1A, št. kategorije 9, z odložnim pogojem.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: storitev iz javnega naročila se odda kot
celota, z odložnim pogojem zagotovitve finančnih sredstev za drugi del.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
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6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
sprejemljivo.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek januarja
2004, zaključek izvedbe aprila 2007.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ekološko
razvojni sklad Republike Slovenije, javni
sklad, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, tel.
01/241-48-20, telefaks 01/241-48-60.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni
dan od 9. do 12. ure oziroma pošljemo po
pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 11. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, javni sklad, Trg republike 3,
1000 Ljubljana, tajništvo.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 11. 2003 ob 13. uri, v sejni sobi
Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, Trg republike 3,
1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 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): 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 – Revizijska družba.
(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: 120 dni od odpiranja,
predvideni datum odločitve je 8. 12. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
storitve: 70 točk, reference ponudnika: 30
točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 10. 2003.
Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, javni sklad
Št. 126
Ob-104758
1. Naročnik: Osnovna šola Šentvid, Prušnikova 98, 1210 Ljubljana Šentvid.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola
Šentvid, Prušnikova 98, 1210 Ljubljana

Šentvid, tel. 01/50-00-320, tel. ravnateljice 50-00-322, faks 01/50-00-329.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: storitve čiščenja
za površino 4060 m2.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: Osnovna šola Šentvid,
Prušnikova 98, 1210 Ljubljana Šentvid.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2004
do 31. 12. 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Osnovna
šola Šentvid, Prušnikova 98, 1210 Ljubljana Šentvid - v tajništvu šole od dneva objave javnega razpisa dalje vsak delovni dan
od 10. do 12. ure do dneva in ure predvidene za oddajo ponudb, dodatna pojasnila in informacije ponudniki dobijo pri ravnateljici šole na tel. 01/50-00-320, faks
01/50-00-329, prav tako vsak delovni dan
od 10. do 12. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 24. 11. 2003
do 9. ure, v tajništvu šole od dneva objave
razpisa do dneva in ure, predvidene za oddajo ponudb, vsak delovni dan od 10. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT in 20% DDV, znesek
ponudniki nakažejo na TRR račun šole št.
01261-6030664116.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 11. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Šentvid, Prušnikova 98, 1210 Ljubljana Šentvid.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 11. 2003 ob 10. uri v prostorih
Osnovne šole Šentvid, Prušnikova 98, 1210
Ljubljana Šentvid.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje računov, računi pa se izdajajo zbirno
enkrat mesečno.
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 javni razpis po
odprtem postopku za storitve čiščenja se
lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in samostojni podjetniki), ki morajo izpolnjevati
pogoje po 41. členu Zakona o javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. členom Zakona
o javnih naročilih, ki so registrirani za
opravljanje tovrstne dejavnosti, imajo ozi-
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roma razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
imajo stalno zaposlene delavce ter ostale
strokovne delavce.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 12. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 60 točk,
– dosedanje izkušnje, reference –
20 točk,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 10 točk,
– plačilni rok – 10 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 10. 2003.
Osnovna šola Šentvid, Ljubljana
Št. 83487/03-818
Ob-104799
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance.
2. Naslov naročnika: p.p. 644, 1001
Ljubljana, faks 01/478-56-82, tel.
01/478-52-52.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: storitve varovanja poslovnih prostorov (Priloga 1B: 23 –
preiskovalne in varovalne storitve, razen storitev varovanja z oklepnimi vozili).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo se ne oddaja po sklopih.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek del je 1. 1. 2004, čas izvedbe 12
mesecev.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Prežihova 4,
Ljubljana, Finančna služba, II. nadstropje,
soba 204, Vesna Zupančič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti vsak delovni dan
med 9. in 15. uro. Za prejem oziroma dvig
dokumentacije je potrebno poslati ali prinesti pisno zaprosilo z navedbo kontaktne osebe, naslova, št. telefona in št. telefaksa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisne dokumentacije ni
potrebno plačati.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do ponedeljka, 24. 11. 2003
do vključno 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za finance, Preži-

Št.

hova 4, Ljubljana, Finančna služba, II. nadstropje, soba 204 ali po pošti na naslov:
Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 11. 2003 ob 10.15, v poslovnih
prostorih ministrstva na Prežihovi 4, sejna
soba (kletni prostori).
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema računa.
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: pogoji so podrobno
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj do 31. 1. 2004, predviden datum odločitve o sprejemu ponudbe je 28. 11. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, prisotnost ISO standarda.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 10. 2003.
Ministrstvo za finance
Št. 03101-1/2001
Ob-104800
1. Naročnik: Občina Mislinja.
2. Naslov naročnika: Šolska cesta 34,
2382 Mislinja, tel. 02/88-57-342, faks
02/88-57-340.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve v prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izdelava tenderja.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: v 45 dneh po
podpisu pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
v času razpisa od 8. do 10. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 25. 11. 2003
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Mislinja, Šolska cesta
34, 2382 Mislinja. Ponudba mora biti v zapečateni kuverti z označenim imenom ponudnika in naročnika z navedbo “Ne odpiraj
– ponudba, Tender“, ter številko Uradnega
lista RS in datum objave.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 11. 2003 ob 13. uri, v sejni sobi
Občine Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% skupne končne
ponudbene cene.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo po opravljenem delu v zakonitem roku.
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 nastopu, iz katere je razvidno, kdo je
nosilec posla in kakšna so njihova medsebojna razmerja.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
15. 1. 2004, datum odločitve predvidoma
do 10. 12. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena: 70,
– reference: 30.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobene ponudbe, če nobena ponudba kljub popolnosti vsebinsko ali cenovno
ne ustreza. V tem primeru naročnik tudi ne
prevzame odškodninske odgovornosti.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 10. 2003.
Občina Mislinja
Ob-104801
1. Naročnik: Psihiatrična klinika Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Studenec 48,
1260 Ljubljana Polje, tel. 01/58-72-100,
faks 01/52-84-618, e-mail: alja.jancar@psih-klinika.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: zavarovanja PKL
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(priloga IA ZJN-1, št. kat. 6 a – zavarovalniške storitve).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba mora biti oddana za celoten
predmet javnega naročila.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2004
do 31. 12. 2008.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Psihiatrična klinika Ljubljana, pravna služba, Alja Jančar,
Studenec 48, 1260 Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki lahko zahtevajo razpisno dokumentacijo od dneva objave tega javnega razpisa
do dneva določenega za oddajo ponudb.
Zainteresirani ponudniki zahtevo za razpisno
dokumentacijo pošljejo po faksu ali elektronski pošti. Razpisna dokumentacija bo zainteresiranim ponudnikom poslana po pošti v roku najkasneje dveh dni po prejemu zahteve.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je na voljo
brezplačno.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 3. 12. 2003 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
v originalu in eni kopiji v zapečatenih ovojnicah z jasno oznako “Ne odpiraj – ponudba-Zavarovanja“ osebno na sedež naročnika ali pa priporočeno s povratnico na naslov Psihiatrična klinika Ljubljana, tajništvo
direktorice za splošne zadeve, Studenec
48, 1260 Ljubljana Polje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 3. 12. 2003
ob 14. uri v sejni sobi upravne zgradbe
(I. nadstropje) Psihiatrične klinike Ljubljana,
Studenec 48, Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahtevana je bančna garancija za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mesečna plačila v roku 30 dni od prejema računa, skladno z določili pogodbe.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): v primeru oddaje skupne ponudbe več ponudnikov mora skupina izvajalcev predložiti pravni akt o
skupni izvedbi naročila, če 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, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora imeti dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za
opravljanje zavarovalnih poslov.
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15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ponudnik mora biti registriran za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o zavarovalništvu in podzakonski predpisi, sprejeti na njegovi podlagi.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 90 dni po javnem odpiranju ponudb. O
sprejemu ponudbe bo odločeno predvidoma v roku 15 dni po javnem odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: po mnenju naročnika je pred pripravo ponudbe potreben ogled lokacij, ki so
predmet zavarovanj.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 10. 2003.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Št. 4397
Ob-104848
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve.
2. Naslov naročnika: Zavod RS za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel.
589-73-00, faks 01/589-73-47.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: revidiranje računovodskih izkazov Zavoda RS za blagovne rezerve za leto 2003, 1A9.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso možne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek: december 2003, dokončanje do 20. 4.
2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki
dvignejo v sobi št. 1 Zavoda RS za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana,
oziroma jo lahko pošljemo po pošti.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. novembra
2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod RS za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, pisno v zaprti
ovojnici s pripisom “Ponudba za revidiranje
- Ne odpiraj!“ - z navedbo številke objave
javnega razpisa.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. novembra 2003 ob 14. uri v prostorih Zavoda RS za blagovne rezerve, Dunajska 106, v sejni sobi v VII. nadstropju, v
Ljubljani.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco menica z menično izjavo v vrednosti
500.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
od prevzema računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ni predvidena.
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: Zakon o blagovnih rezervah (Ur. l. RS,
št. 60/95, 38/99).
(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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 28. 1. 2004, 28. 11.
2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena in
reference.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 10. 2003
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 961-11/03
Ob-104860
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje.
2. Naslov naročnika: Zavod RS za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana;
www.ess.gov.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izbira izvajalcev
za izdelavo osnutkov drugostopenjskih
odločb v zvezi z reševanjem pritožb in
opravljanje odvetniških storitev; sklic po
prilogi 1A in 1B - 21 pravne storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: sklop A: priprava osnutkov drugostopenjskih odločb v zvezi z reševanjem pritožb v upravnem postopku s področja štipendiranja (dva izvajalca); sklop B: priprava osnutkov drugostopenjskih odločb v
zvezi z reševanjem pritožb v upravnem postopku s področja socialne varnosti in vodenja uradnih evidenc (dva izvajalca); sklop
C: opravljanje odvetniških storitev (trije izvajalci). Ponudnik lahko odda ponudbo sa-
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mo za en sklop ali za več sklopov skupaj (v
eni ponudbi), kar mora biti jasno razvidno
iz ponudbe.
5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2004
do 31. 12. 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod RS za
zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana,
vložišče - soba št. 04 (klet), vsak dan med
9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija je na
voljo tudi na spletnih straneh ZRSZ:
www.ess.gov.si. Dodatne informacije lahko
ponudniki dobijo na pisno zahtevo, na zgoraj navedeni naslov, vendar najkasneje pet
dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do datuma in ure,
ki je določen za odpiranje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 25. 11. 2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana,
v vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 11. 2003 ob 11. uri, v sejni sobi
na Glinški 12 v Ljubljani.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o izvrševanju proračuna RS.
13. 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.
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: izvajalec mora biti po
poklicu univerzitetni diplomirani pravnik z
opravljenim pravniškim državnim izpitom.
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 zaposlovanju in zavarovanju
za primer brezposelnosti.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. marca 2004; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 8. december
2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: za sklopa A in B: cena 60 točk, reference 20 točk,
hitrost odločanja 10 točk in delovne izkušnje 10 točk; za sklop C: cena 80 točk in
reference 20 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /

Št.

19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 10. 2003.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 4/2003
Ob-104919
1. Naročnik: Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kranj.
2. Naslov naročnika: Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj, tel.
04/23-74-262,
faks
04/23-74-299;
e-pošta: dekanat@fov.uni-mb.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: tiskarske storitve, 1A-15.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na naslednje sklope:
– tiskanje knjig in skript,
– tiskanje revije Organizacija,
– priprava in izdelava zgoščenk,
– tiskanje biltena, dopisov ipd.
5. Kraj izvedbe: Kranj.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od januarja 2004
do decembra 2006.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Fakulteta za
organizacijske vede Kranj, tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
27. 11. 2003 vsak delovni dan med 8. in
12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT na transakcijski račun št. 01100-6095916533.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 12. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Univerza v Mariboru, Fakulteta
za organizacijske vede, Kidričeva cesta
55a, 4000 Kranj.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 12. 2003 ob 14. uri, soba 604.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v znesku
en milijon SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejše (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo od ponudnikov je pooblaščen za
podpis pogodbe in kakšna so njihova medsebojna razmerja.
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:
– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega transakcijskega računa,
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– da je ponudnik v zadnjih treh letih izvedel vsaj pet tovrstnih storitev,
– da ima ponudnik ustrezne tehnične kapacitete za izvedbo storitve,
– da ponudnik zagotavlja digitalno tehniko tiska knjig, skript, revije,
– da je ponudnik sposoben izvajati storitev z lastnimi delavci,
– da se ponudnik zaveže izvesti storitve
strokovno, kvalitetno in v dogovorjenih
rokih.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ni predpisana.
(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 storitev: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 1. 2004, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 20. 12. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena storitve – 70 točk,
2. izkušnje – 20 točk,
3. rok izvedbe – 10 točk.
Merila so podrobno izdelana v razpisni
dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Jožica Novak, tajnik fakultete, tel.
04/23-74-262.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 10. 2003.
Univerza v Mariboru
Fakulteta za organizacijske vede
Kranj
Št. 241/03
Ob-104947
1. Naročnik: Občina Miklavž na Dravskem polju.
2. Naslov naročnika: Nad izviri 6,
2204 Miklavž na Dravskem polju, tel.
02/629-68-20 faks 02/629-68-28, e-mail: obcina.miklavz@miklavz.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izdelava idejnih projektov in investicijske dokumentacije za izgradnjo kanalizacije v naseljih Dobrovce, Dravski dvor in Skoke,
storitve A 12.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudbo je mogoče oddati samo za
celoto, ni predvidenih sklopov.
5. Kraj izvedbe: Občina Miklavž na Dravskem polju.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
predvidenih variantnih ponudb.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: december
2003–november 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumentacija, tajništvo Občinske uprave občine Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2004
Miklavž na Dravskem polju, dodatna pojasni-
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la: Ana Juvan, za vprašanja iz projektne naloge, Francka Pegan, dipl. upr. org., za vsa
ostala vprašanja.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 15. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 15.000 SIT na
transakcijski račun občine, številka
01369-0100009566, elektronsko plačilo
ali s plačilnim nalogom.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno
25. 11. 2003, do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Miklavž na Dravskem
polju. Nad Izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 11. 2003 ob 14. uri, na sedežu
naročnika Nad Izviri 6, Miklavž na Dravskem polju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v vrednosti 1 mio SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvidni 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): ponudniki morajo predložiti pogodbo o skupnem nastopu, iz katere so razvidna njihova medsebojna razmerja in kdo je podpisnik pogodbe.
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 ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega računa,
2. da ni dal zavajajoče podatke;
3. da ima redno zaposlena najmanj dva
projektanta, ki izpolnjujeta pogoje po
45. členu ZGO-1 za projektiranje zahtevanih objektov in da je odgovorni projektant v
zadnjih petih letih projektiral najmanj 2 objekta kanalizacij, kjer je vrednost investicij
300 mio SIT in več;
4. da izpolnjuje obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo v ponudbi;
5. da ponudnik upošteva obveznosti, ki
izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih
pri delu in da izplačuje plače v skladu s
kolektivno pogodbo dejavnosti;
6. da ima ponudnik zavarovano projektantsko odgovornost po 33. členu ZGO-1
pri zavarovalnici;
7. da je sposoben opraviti prevezo naročilo v roku enega leta od podpisa pogodbe.
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: 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: ponudba mora biti veljavna do 30. 12. 2003. Predvideni datum
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sprejema odločitve v izbiri najugodnejšega
ponudnika je 1. 12. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena, največ 60% točk,
2. reference ponudnika pri projektiranju kanalizacij, s katerimi je naročnik kandidiral za sofinanciranje iz skladov EU, največ 40% točk.
Način uporabe meril je razviden iz razpisne dokumentacije.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 10. 2003.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Št. 110-1/03
Ob-104991
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvajanje strokovno tehničnih svetovalnih storitev pri
gradnji AC v Republiki Sloveniji.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: razpis predvideva izvajanje strokovno tehničnih svetovalnih
storitev za obdobje 36 mesecev po sklenitvi pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna oseba je Marjana Logar, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje Lado Kavčič,
inž. grad. – DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o, Ljubljana, Kotnikova 40, tel. 01/30-68-304,
faks 01/30-68-307.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od
8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT stroškov razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na
blagajni DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o. oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o. Ljubljana, s pripisom “za razpisno dokumentacijo“.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 3. 12. 2003 do 10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: DARS d.d., Družba za avtoce-

ste v Republiki Sloveniji, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
3. 12. 2003 ob 11. uri na naslovu DARS
d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 1,800.000 SIT in veljavnostjo najmanj 210 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
180 dni po preteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Prevideni datum odločitev
o sprejemu ponudbe je 12. 1. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbe se ocenjujejo v skladu s točko D3 razpisne dokumentacije. Ocenjuje se: strokovna
usposobljenost ponudnika, izkušenost in zanesljivost ponudnika in ponudbena cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 10. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 90
Ob-105025
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
02/449-02-000, telefaks 02/449-23-79.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: čiščenje poslovnih prostorov Pošte Slovenije d.o.o., in sicer:
1. sklop: PE Celje,
2. sklop: PE Kranj,
3. sklop PE Maribor,
4. sklop PE Novo mesto,
5. sklop: PE Murska Sobota.
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4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja po sklopih.
5. Kraj izvedbe: poslovni prostori na območju Celja, Maribora, Kranja, Murske Sobote, Novega mesta.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: datum začetka:
takoj po podpisu pogodbe, datum zaključka: 30. 4. 2006.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor za investicije in nabavo,
Alenka Mihurko, tel. 02/449-23-05.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure. Razpisno dokumentacijo pošljemo tudi po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na TRR
90672-0000040025, sklic 00 0000-17.
Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu
odkupnine za razpisno dokumentacijo in vaš
točen naslov ter davčno številko, posredujete po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila, številko telefaksa in kontaktno osebo zainteresiranega ponudnika.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 11. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor
za investicije in nabavo, Nabavna služba,
Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 11. 2003 ob 10. uri v prostorih
Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, v
Mariboru.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mesečno – 30 dni po opravljeni storitvi.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora biti registriran pri pristojnem državnem organu za
dejavnost, ki je predmet razpisa; proti ponudniku ne sme biti uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; ponudniku v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni smela biti izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem oziroma
ni smela biti izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ponudnik mora
predložiti lastno izjavo, s katero potrjuje svojo nekaznovanost; ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s

Št.

spredpisi v RS; ponudnik v zadnjih šestih
mesecih poslovanja ni smel imeti blokiran
račun več kot 5 dni skupaj; ponudnik v letu
2002 ni smel imeti promet manjši od mnogokratnika 3 ponudbene vrednosti; potrjen
vzorec pogodbe; ponudba mora biti veljavna najmanj 75 dni od dneva odpiranja ponudb; ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov, glede zahtev iz te točke; ponudnik
mora priložiti vse dokumente, ki jih naročnik zahteva; ponudnik mora predložiti izjavo, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije, naročnik ne dovoljuje opravljanja del s podizvajalci.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 75 dni od odpiranja
ponudb in predvideni datum določitve 5. 12.
2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: sklopi
1, 2 in 4: cena 90%, reference 10%, sklopi
3 in 5: cena 80%, reference 10%, sklenitev
delovnega razmerja z delavkami iz seznama
naročnika 10%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo posredoval pisna pojasnila na pisne zahtevke. Zahtevke morajo
zainteresirani ponudniki posredovati obvezno pisno.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: poslan v objavo 21. 10.
2003.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 10. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za blago po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku
Podaljšanje roka
za predložitev prijav
Ob-104892
V Uradnem listu RS, št. 96 z dne 3. 10.
2003 je bila objavljena uradna objava za
prvo fazo javnega razpisa za oddajo
naročila za blago po omejenem postopku
za dobavo dializno potrošnega materiala
(Ob-102833).
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Naročnik podaljšuje rok za predložitev
oziroma sprejem prijav tako, da se prijave
sprejemajo do 11. 11. 2003 do 12. ure.
Ostala določila uradne objave ostanejo nespremenjena.
Splošna bolnišnica Celje
Popravek
Ob-105092
V javnem razpisu za prehrambeno blago, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 103
z dne 24. 10. 2003, Ob-104530, se 3. (c)
točka pravilno glasi:
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na naslednje sklope oziroma skupine:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso,
3. mesni izdelki,
4. ribe in konzervirane ribe,
5. jajca,
6. olja in izdelki,
7. zmrznjena zelenjava,
8. konzervirana zelenjava,
9. sadni sokovi,
10. žita in mlevski izdelki,
11. testenine,
12. kruh in pekovsko pecivo,
13. sadje,
14. konzervirano sadje,
15. slaščičarski izdelki,
16. sveža zelenjava in suhe stročnice,
17. zamrznjeni izdelki iz testa,
18. ostalo prehrambeno blago.
Naročnik bo sposobnost priznal ponudnikom za eno skupino, več skupin ali vse
skupaj.
Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani
Št. 050/2003-2
Ob-104805
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup kaset različnih formatov za obdobje dveh
let – po sklopih.
(b) Kraj dobave: Ljubljana.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: predvidenih je 6 sklopov, sprejemljive bodo prijave za vsak posamezen sklop
ali za celoto.
1. sklop: Digital Betacam in MPEG IMX
kasete – ca. 19.600 kosov,
2. sklop: Betacam SP kasete – ca.
1.600 kosov,
3. sklop: DVCAM kasete – ca. 5.700
kosov,
4. sklop: DVC PRO kasete – ca. 7.200
kosov,
5. sklop: VHS kasete – ca. 15.000 kosov,
6. sklop: avdio nosilci (DAT, kasete) –
ca. 14.500 kosov.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: kandidati
bodo usposobljeni za enkratno ali sukcesivno dobavo razpisanega blaga za največ
2 leti.
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5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Radiotelevizija
Slovenija, javni zavod, Kolodvorska 2, Služba za komercialne zadeve in javna naročila
– Alenka Rome, faks 01/475-21-86 ali preko interneta na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi, pod oznako
RTV 050/2003 – Kasete.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 3. 11. 2003
dalje, preko interneta na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi, pod oznako
RTV 050/2003 – Kasete ali vsak delovni
dan med 9. in 10. uro, do roka oddaje
ponudb, po predhodni najavi na faks
01/475-21-86.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija, poslana preko interneta, je brezplačna. Razpisna dokumentacija v pisni obliki pa bo na
razpolago za 6.000 SIT z vključenim DDV po
enodnevni predhodni najavi po telefaksu
01/475-21-86 in na podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na podračun EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska 25, št.
podračuna: 01100-6030355106, sklic na
številko 00-51-634-566 z oznako predmeta
plačila (RTV 050/2003-2L-OME/B) in z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 16. 12. 2003, do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo:: RTV Slovenija – vložišče, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, s pripisom: “Ne
odpiraj – Za razpis – Prijava za razpis RTV
050/2003-2L-OME/B-Kasete.“ Na ovojnici mora biti nalepljen izpolnjen obrazec prijave (Priloga G/2).
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bančni garanciji za resnost ponudbe in za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bosta
zahtevani v II. (ponudbeni) fazi javnega naročila, če bodo za to izpolnjeni zakonski
pogoji.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): podpis pravnega akta o skupni izvedbi JN.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: za prvo izbvedbo II. (ponudbene) faze
javnega naročila: predvidoma 23. 1. 2004
in 29. 1. 2004.
12. Merila za ocenitev ponudb: bodo
navedena v II. fazi javnega naročila.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 94-96 z
dne 3. 10. 2003, Ob-102785.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 10. 2003.
RTV Slovenija, javni zavod
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Ob-104806
1. Naročnik: Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta Cirila Tavčarja 21, 4270 Jesenice, telefaks
04/58-60-018, tel. 04/58-36-740.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil za potrebe naročnika –
vrsta, opis in ocenjene količine živil so navedene v razpisni dokumentaciji.
(b) Kraj dobave: fco razloženo Centralna kuhinja Vzgojnovarstvene enote Cilke Zupančič, Koroška Bela, Cankarjeva 4e, 4270
Jesenice.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: sprejemljive so ponudbe, ki se nanašajo na dobavo vseh artiklov v celoti (sklopi od 1 do 8), posamezne sklope v celoti ali
posamezne podsklope, kjer so določeni.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 5. 1.
2004 do 31. 12. 2004.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Janes Nepremičnine, Janez Slevec
s.p., Cesta m. Tita 86, 4270 Jesenice; razpisno dokumentacijo se lahko zahteva od
Jerala Marije, tel. 04/58-63-871.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 3. 11. 2003
do 27. 11. 2003 do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: pred dvigom razpisne dokumentacije je potrebno na faks
04/58-63-871 posredovati dokazilo o
vplačilu 9.000 SIT in potrdilo davčne uprave, iz katerega je razvidna davčna številka.
Znesek se nakaže na transakcijski račun
pri A Banka Vipa d.d., Exp. Jesenice,št.
05100-8011094270.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 27. 11. 2003, do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice, Cesta C. Tavčarja 21, Jesenice,
uprava – I. nadstropje.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: /
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: fakturiranje dobavljenega blaga zadnji delovni
dan v mesecu, plačilo v 30 dneh po prejemu listine, ki je podlaga za plačilo.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ni zahtevana.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik ne sme biti v
zadnjih 6 mesecih blokiran več kot 3 dni
skupaj.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 27. 11. 2003, do 12.30, datum odločitve o sprejemu ponudbe: do 3. 12. 2003.
12. Merila za ocenitev ponudb: ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev je edino merilo najugodnejša cena.

13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 10. 2003.
Vzgojnovarstvena organizacija
Jesenice

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
Ob-104809
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, faks 02/22-00-107, tel.
02/22-00-000.
3. Datum izbire: 15. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave, ki ga je potrebno dobaviti: tovorni avtomobili, dobava na skladišče naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop 1: Dumida
d.o.o., Lenart, Kidričeva ulica 16, 2230 Lenart.
7. Pogodbena vrednost: 32,636.800
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 33,985.000 SIT, 31,223.800 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 10. 2003.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor
Ob-104810
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
faks 02/22-00-107, tel. 02/22-00-000.
3. Datum izbire: 15. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj
dobave, ki ga je potrebno dobaviti:
tovorni avtomobili, dobava na skladišče
naročnika.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop 2: AC-Intercar
d.o.o. PSC Maribor, Ptujska cesta 132,
2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 28,803.738
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 28,900.000 SIT, 28,803.738 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 10. 2003.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor
Ob-104811
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor,
faks
02/22-00-107,
tel.
02/22-00-000.
3. Datum izbire: 18. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave, ki ga je potrebno dobaviti: VN kabli
10, 20 kV, dobava na gradbišče in skladišče naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop B: Elektronabava d.o.o., Ljubljana, Cesta 24. junija 3,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 21,850.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,364.500 SIT, 21,850.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 10. 2003.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor
Ob-104812
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor,
faks
02/22-00-107,
tel.
02/22-00-000.

Št.

3. Datum izbire: 18. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave, ki ga je potrebno dobaviti: VN kabli
10, 20 kV, dobava na gradbišče in skladišče naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop A: Elektronabava d.o.o., Ljubljana, Cesta 24. junija 3,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 19,473.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,155.500 SIT, 19,473.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 10. 2003.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor
Ob-104813
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor,
faks
02/22-00-107,
tel.
02/22-00-000.
3. Datum izbire: 2. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave, ki ga je potrebno dobaviti: NN kabli
do 1kV, dobava na gradbišče in skladišče
naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop D: Elektronabava d.o.o., Ljubljana, Cesta 24. junija 3,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 10,680.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,712.900 SIT, 10,680.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 10. 2003.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor
Ob-104814
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
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2. Naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor,
faks
02/22-00-107,
tel.
02/22-00-000.
3. Datum izbire: 2. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave, ki ga je potrebno dobaviti: NN kabli
do 1kV, dobava na gradbišče in skladišče
naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop C: Elektronabava d.o.o., Ljubljana, Cesta 24. junija 3,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 86,773.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 109,316.600 SIT, 86,773.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 10. 2003.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor
Ob-104815
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor,
faks
02/22-00-107,
tel.
02/22-00-000.
3. Datum izbire: 2. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave, ki ga je potrebno dobaviti: NN kabli
do 1kV, dobava na gradbišče in skladišče
naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop B: Eltima d.o.o.,
Ljubljana, Šlandrova ul. 8A, 1231 Ljubljana-Črnuče.
7. Pogodbena vrednost: 6,158.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,828.000 SIT, 6,158.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 10. 2003.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor

Stran
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Ob-104816
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor,
faks
02/22-00-107,
tel.
02/22-00-000.
3. Datum izbire: 2. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave, ki ga je potrebno dobaviti: NN kabli
do 1kV, dobava na gradbišče in skladišče
naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop A: Elektronabava d.o.o., Ljubljana, Cesta 24. junija 3,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 5,085.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,760.800 SIT, 5,085.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 10. 2003.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor
Št. 1002-66/03
Ob-104817
1. Naročnik: Dom upokojencev Izola/Casa del pensionato Isola.
2. Naslov naročnika: Kosovelova 22,
6310 Izola.
3. Datum izbire: 6. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila – po skupinah:
– mleko in mlečni izdelki,
– sveža zelenjava in sadje,
– zamrznjena zelenjava,
– sadni sokovi,
– krompir,
– meso,
– perutnine,
– mesni izdelki,
– sveže ribe,
– zamrznjene ribe in mehkužci,
– čaji in začimbe,
– jajčne testenine.
Kraj dobave je Izola, Kosovelova 22.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena – najnižja vrednost
skupine blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– mleko in mlečni izdelki – Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,
– sveža zelenjava in sadje – KZ Agraria
Koper z.o.o., Ul. 15. maja 17, 6000 Koper,
– zamrznjena zelenjava – Brumec – Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,
– sadni sokovi – Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina,
– krompir – KZ Agraria Koper z.o.o., Ul.
15. maja 17, 6000 Koper,
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– meso – Celjske mesnine d.d., Cesta v
Trnovlje 17, 3000 Celje,
– perutnine – Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10, 2250 Ptuj,
– mesni izdelki – Kras d.d., Šepulje 31,
6210 Sežana,
– sveže ribe – Mariva Marikultura d.o.o.,
Liminjanska 111, 6320 Portorož,
– zamrznjene ribe in mehkužci – Delmar
d.o.o. Izola, Industrijska cesta 12, 6310 Izola,
– čaji in začimbe – Droga d.d., Industrijska cesta 21, 6310 Izola,
– jajčne testenine – Pekarna Pečjak
d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica.
7. Pogodbena vrednost: po skupinah živil:
– mleko
in
mlečni
izdelki
–
4,557.926,60 SIT,
– sveža zelenjava in sadje – 3,742.350
SIT,
– zamrznjena zelenjava – 388.501,50
SIT,
– sadni sokovi – 232.140,40 SIT,
– krompir – 1,225.000 SIT,
– meso – 8,340.267,80 SIT,
– perutnine – 3,735.096,20 SIT,
– mesni izdelki – 5,257.821,90 SIT,
– sveže ribe – 1,542.421 SIT,
– zamrznjene ribe in mehkužci –
1,160.516 SIT,
– čaji in začimbe – 1,153.987,21 SIT,
– jajčne testenine – 594.756,86 SIT.
V vrednost je vključen DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 27.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– mleko in mlečni izdelki – 6,957.173,70
SIT, 4,557.926,60 SIT,
– sveža zelenjava in sadje – 4,640.545
SIT, 3,742.350 SIT,
– zamrznjena zelenjava – 445.504,96
SIT, 388.501,50 SIT,
– sadni sokovi – 248.868,60 SIT,
232.140,40 SIT,
– krompir – 1,690.000 SIT, 1,225.000
SIT,
– meso
–
8,712.646,80
SIT,
8,340.267,80 SIT,
– perutnine – 4,309.968,80 SIT,
3,735.096,20 SIT,
– mesni izdelki – 5,832.250 SIT,
5,257.821.90 SIT,
– sveže ribe – 1,609.597,50 SIT,
1,542.421 SIT,
– zamrznjene ribe in mehkužci –
1,399.161,80 SIT, 1,160.516 SIT,
– čaji in začimbe – 1,218.808,33 SIT,
1,153.987,21 SIT,
– jajčne testenine – 601.956,90 SIT,
594.756,86 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: za razpisane skupine živil:
– zamrznjeni polizdelki slaščic in testa,
– kruh in pekovsko pecivo,
– jajca ter
– ostalo prehrambeno blago,
je naročnik prejel samo po eno ponudbo, zato je navedene skupine živil oddal po
postopku oddaje naročil male vrednosti v
skladu s 125. členom ZJN in internim aktom o oddaji naročil male vrednosti.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 50 z dne 7. 6. 2002.

13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 10. 2003.
Dom upokojencev Izola
Št. 06/2003
Ob-104818
1. Naročnik: Žale javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Med hmeljniki 2,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 21. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava pogrebne na način, kot je to navedeno v razpisni dokumentaciji. Postopek s pogajanji na podlagi
1. točke drugega odstavka 20. člena ZJN-1.
Kraj dobave: Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo najnižja cena ponovljenega postopka za sklop D - osnovne
žare.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Ino d.o.o., Zaloška
167, 1000 Ljubljana, s ponudbeno ceno
9,512.000 SIT.
7. Pogodbena vrednost: 9,512.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,512.000 SIT, 10,192.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: (
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum podposlanja zahteve za objavo: /
Žale, d.o.o. Ljubljana
Št. 06/2003
Ob-104819
1. Naročnik: Žale javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Med hmeljniki 2,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 21. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava pogrebne na način, kot je to navedeno v razpisni dokumentaciji. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo najnižja cena. V sklopu D naročnik ni oddal javnega naročila,
ker skladno s 76. členom ZJN-1 ni prejel
dveh pravilnih ponudb.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– sklop A: Menina proizvodnja pogrebne
opreme d.d., Trg padlih borcev 3, 1241 Kamnik, s ponudbeno ceno 17,941.300 SIT;
– sklop B: Žagar Marjeta, s.p.,
Masarykova 25, 1230 Domžale, s ponudbeno ceno 1,244.000 SIT,
– sklop C: Menina proizvodnja pogrebne opreme d.d., Trg padlih borcev 3, 1241
Kamnik, s ponudbeno ceno 5,125.000 SIT.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop A: 17,941.300 SIT,
– sklop B: 1,244.000 SIT,
– sklop C: 5,125.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
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– sklop A: 18,799.350 SIT, 17,941.300
SIT,
– sklop B: 1,419.500 SIT, 1,244.000
SIT,
– sklop C: 5,375.000 SIT, 5,125.000
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum podposlanja zahteve za objavo: 21. 10. 2003.
Žale, d.o.o. Ljubljana
Št. 41405-00025/2003 0400 01 Ob-104820
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, tel. 02/22-010, faks
01/22-01-293.
3. Datum izbire: 12. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža prekucne ponve
za potrebe Vrtca Koroška vrata Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena in reference (podrobneje je bilo opredeljeno v razpisni dokumentaciji).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
dodeljeno naročilo: Winterhalter Gastronom d.o.o., Adamičeva 40, Grosuplje.
7. Pogodbena vrednost: 757.260 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: prejetih je
bilo pet ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 951.964,80 SIT; 757.260 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: za štiri razpisane sklope za dobavo
in montažo kuhinjske opreme (OŠ Rada Robiča Limbuš, OŠ Borisa Kidriča Maribor,
OŠ Martina Konšaka Maribor in Vrtec Studenci Maribor) naročnik ni oddal naročila
nobenemu ponudniku. Za razpisan sklop za
dobavo in montažo kuhinjske opreme za
potrebe Vrtca Tezno Maribor je prispela samo ena ponudba.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 10. 2003.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Št. 404-08-360/2002-21
Ob-104821
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, tel. 01/433-11-11, faks
01/431-90-35.
3. Datum izbire: 28. 3. 2003.
4. Datum sklenitve pogodbe: 15. 5.
2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 53 osebnih vozil.
Lokacija izročitve: Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena – do 70 točk,

Št.

– kvalitetno in pravočasno opravljene dobave vozil v zadnjih treh letih pred oddajo
ponudbe – do 10 točk,
– seznam lastnih in pooblaščenih serviserjev – do 10 točk,
– garancijski rok – do 5 točk,
– rok dobave – do 5 točk.
Skupno število možnih točk je 100. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki je dosegel
najvišje število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Renault Slovenija
d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 135,360.000
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Morebitne druge informacije o naročilu: /
11. Datum in številka objave razpisa:
Uradni list RS, št. 16-18 z dne 21. 2. 2003.
12. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 11 z dne 31. 1. 2003.
13. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 10. 2003.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-360/2002-20
Ob-104823
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, tel. 01/433-11-11, faks
01/431-90-35.
4. Datum izbire: 12. 5. 2003.
Datum sklenitve pogodbe: 6. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 15 osebnih vozil.
Lokacija izročitve: Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena – do 70 točk,
– kvalitetno in pravočasno opravljene dobave vozil v zadnjih treh letih pred oddajo
ponudbe – do 10 točk,
– seznam lastnih in pooblaščenih serviserjev – do 10 točk,
– garancijski rok – do 5 točk,
– rok dobave – do 5 točk,
– skupno število možnih točk je 100.
Najugodnejši ponudnik je tisti, ki je dosegel
najvišje število točk.
8. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Nissan Adria d.o.o.,
Slovenska c. 54, 1000 Ljubljana.
9. Pogodbena vrednost: 83,550.000
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Morebitne druge informacije o naročilu: /
11. Datum in številka objave razpisa: /
12. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 11 z dne 31. 1.
2003.
13. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 10. 2003.
Ministrstvo za obrambo
Ob-104822
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Gerbičeva 60,
1000 Ljubljana, tel.01/477-91-00, telefaks
01/283-22-43.
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3. Datum izbire: /
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup univerzalnega rentgenskega sistema za radiografijo in fluoroskopijo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik v postopku oddaje javnega naročila, v skladu s 76. členom
ZJN-1 ni izbral ponudnika, ker je v roku za
oddajo ponudb prejel samo eno ponudbo.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 10. 2003.
Univerza v Ljubljani, Veterinarska
fakulteta
Št. 3167
Ob-104824
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/23-04-000, telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 21. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava osebnih vozil.
Kraj dobave je v avtopark naročnika
Elektro Ljubljana, d.d. na Glavarjevi ulici 14
v Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika na podlagi naslednjih meril:
– skupna ponudbena vrednost (76%
delež),
– servisna mreža (14% delež),
– garancijski rok (5% delež)
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Renault Slovenija d.o.o.,
Dunajska 22, 1511 Ljubljana, s proizvajalcem Renault.
7. Pogodbena vrednost: 60,780.000SIT
(z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2 pravilni ponudbi in 1 nepravilna ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 53,743.510 SIT (brez DDV),
50,650.000 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 10. 2003.
Elektro Ljubljana,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
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Št. 034/2003
Ob-104825
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 10. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: audio preklopna matrika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena - 60%, garancijska doba - 10%, tehnična ustreznost - 30%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Audio Video Consulting GmbH, Munchner Bundesstrasse
121a, Salzburg, Avstrija.
7. Pogodbena
vrednost:
EUR
221.894,83 CIP Ljubljana (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 461.621,70 EUR, 221.894,83 EUR.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: Ponudbe ponudnikov Studer AG,
Salzbrenner Stagetec GmbH in Lawo AG
so bile formalno nepravilne.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 10. 2003.
Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod
Št. 2003-1
Ob-104826
1. Naročnik: Višja strokovna šola za gostinstvo Maribor.
2. Naslov naročnika: 2000 Maribor, Zagrebška c. 18, tel. 02/32-02-300.
3. Datum izbire: 19. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in priklop računalniške opreme za Višjo strokovno šolo za gostinsto
Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 80 %, garancijski rok 8 %, reference 6 %, ponudbeni rok 6 %.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Marand inženiring
d.o.o., Ljubljana, Podružnica Maribor, Gospejna 14-16, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 17,359.151,12
SIT.
8. Vrednost, ki jo je ponudnik oddal
podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5, od tega
1 ponudba zaradi neizpolnjevanja pogojev
ni bila ocenjena.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18,375.504 SIT, 16,066.660,60 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 68-70 z dne 18. 7.
2003, Ob-98351.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 10. 2003.
Višja strokovna šola za gostinstvo
Maribor
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Št. 04/2003
Ob-104827
1. Naročnik: Univerza v Mariboru.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 15,
2000 Maribor, tel. 02/23-55-391, faks
02/23-55-237.
3. Datum izbire: 29. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: ekstra lahko kurilno olje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– sposobnost in usposobljenost (v
I. fazi),
– cena (v II. fazi).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 55,883.520
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 57,271.200 SIT, 55,883.520 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 50 z dne 15. 6. 2001, Ob-50351.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 10. 2003.
Univerza v Mariboru
Št. 5/2001
Ob-104828
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg Osvobodilne fronte 13, Ljubljana.
3. Datum izbire: 11. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 4 strežniki, 5 preklopnikov in 7
sistemov za neprekinjeno napajanje,
Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Marand Inženiring
d.o.o., Cesta v Mestni Log 55, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 12,803.282
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,803.282 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 43-44 z dne 1. 6. 2001, Ob-49777.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 10. 2003.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 16/3642/2003
Ob-104849
1. Naročnik: Elektro - Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-23-12.
3. Datum izbire: 3. 10. 2003.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava po sklopih: osebnih računalnikov in prenosnih računalnikov, windows terminalov, zaslonov, tiskalnikov
in strežnikov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Avtenta.SI, d.o.o.,
Šmartinska 106, 1000 Ljubljana; Simt,
d.o.o., Industrijska c.5, 1000 Ljubljana;
ECS, d.o.o.; Motnica 7, 1236 Trzin; Marand inženiring, d.d. Cesta v Mestni Log
55, 1000 Ljubljana; Hermes Plus, d.d.,
Šlandrova 2, 1231 Ljubljana - Črnuče;
Perftech, d.o.o., Pot na Lisce 4, 4260
Bled; ITS, d.o.o., Leskovškova 6, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: Avtenta.SI,
d.o.o.; 92.723,40 SIT; Simt, d.o.o.:
1,834.800 SIT; ECS, d.o.o.: 3,105.074,40
SIT; Marand inženiring, d.d.: 216.300 SIT;
Hermes Plus, d.d., 18,685.519,20 SIT,
Perftech, d.o.o.: 10,295.078,40 SIT; ITS,
d.o.o.: 9,509.628 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 0 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 36,246.870 IST, 7,898.295 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni ist
RS, št. 48 z dne 23. 5. 2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 10. 2003.
Elektro - Slovenija, d.o.o.
Splošni sektor
Št. 333-03-01/2003-64
Ob-104856
1. Naročnik: Občina Semič.
2. Naslov naročnika: Štefanov trg 9,
8333 Semič, tel. 07/356-53-60, faks
07/356-53-65, e-mail: obcina.semic@siol.net.
3. Datum izbire: 19. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nabava snežnih topov za dodatno
zasneževanje – 2 kompleta, smučišče
SRC Rog Črmošnjice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izpolnjevanje razpisnih pogojev; postopek za dodelitev naročila se zaključuje brez dodelitve naročila, ker nista
bili pridobljeni dve pravilni ponudbi.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
bilo naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
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: 23. 10. 2003.
Občina Semič
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Št. 020562
Ob-104885
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, tel. 01/58-08-100,
faks 01/58-08-302.
3. Datum izbire: 29. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nabava osebnih, delovno servisnih
in kombiniranega vozila za potrebe Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija
d.o.o.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, št. pooblaščenih serviserjev, garancijski rok, reference ter rok
dobave.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Renault Slovenija
d.o.o., Dunajska c. 22, 1511 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 52,102.600
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 54,541.205,98 SIT (brez DDV),
52,102.600 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 10. 2003.
Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija d.o.o.

Št.

2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica
5, 2000 Maribor.
3. Datum izbire: 2. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vrsta: obvezilni material in embalaža:
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. Medinova, d.o.o., Masarykova 17,
1000 Ljubljana,
2. Profarmakon International, d.o.o.,
Preradovičeva ulica 20a, 2000 Maribor.
7 Pogodbena vrednost: Medinova:
5,103.228 SIT; Profarmakon International:
115.661 SIT.
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: naročnik je v prvi fazi priznal sposobnost in usposobljenost prijaviteljem za posamezno vrsto blaga.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 74 z dne 16. 8. 2002, Ob-75860.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 10. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 020562
Ob-104887
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodovodna cesta
90, 1000 Ljubljana, tel. 01/58-08-100,
faks 01/58-08-302.
3. Datum izbire: 5. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nabava osebnih računalnikov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference ter zmogljivost opreme.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Anni d.o.o., Podutiška
92, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 10,257.500
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,791.818,50 SIT (brez DDV),
10,257.500 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 10. 2003.
Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija d.o.o.

Št. 47/2003
Ob-104931
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: dobava varnostne opreme za stolpe.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračunov.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Ahthron d.o.o., Mirna
pot 6, 6310 Izola.
7. Pogodbena vrednost: 5,957.704,38
SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,454.272,54 SIT, 5,957.704,38 SIT.
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: naročnik je izvedel drugo fazo
javnega naročila RTV 183/2001 – Dobava
varnostne opreme za stolpe za obdobje
3 let.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št 44 z dne 1. 6. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 10. 2003.
Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod

Št. 22-10/03
Ob-104895
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.

Št. 404-01-162/2003
Ob-104944
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
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2. Naslov naročnika: Trg OF 13,
1000 Ljubljana, tel. 01/24-41-176, faks
01/24-41-269.
3. Datum izbire: 9. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža opreme za Študentske domove VIII, IX in X v Rožni dolini v Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Svea inženiring d.o.o.,
Cesta 20. julija, 1410 Zagorje ob Savi.
7. Pogodbena vrednost: 49,997.778 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 73,237.500 SIT, 49,997.778 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 10. 2003.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport
Št. 6/03
Ob-104963
1. Naročnik: Snaga, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,
1000 Ljubljana, faks 01/477-97-13, tel.
01/477-96-00.
3. Datum izbire: 6. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava, montaža, zagon in servisiranje plinskega motorja z generatorjem
na odlagališču nenevarnih odpadkov
Barje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: IMP Inženiring, montaža, proizvodnja d.d., Dunajska cesta 7,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 149,000.000
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: javno naročilo je bilo oddano po postopku s pogajanji brez predhodne objave
(20. člen ZJN-1).
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 10. 2003.
Snaga, d.o.o.
Št. 036/2003-1
Ob-105024
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 10. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup osebne varovalne opreme po
sklopih:
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– sklop A: zimska oblačila;
– sklop B: osebna in skupna varovalna
oprema;
– sklop C: osebna in druga oprema za
VPD.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomska cena – 95 točk,
plačilni pogoji – 5 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– sklop A: Kroj Ljubljana d.d., Tržaška
118, 1000 Ljubljana;
– sklop B: Gasilska oprema d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop A: 8,758.092 SIT (z DDV);
– sklop B: 3,742.963,99 SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop A: 9,058.266,66 SIT, 8,758.092
SIT;
– sklop
B:
4,557.734,40
SIT,
3,742.963,99 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: na sklop C ni prispela nobena ponudba.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 10. 2003.
Radiotelevizija Slovenija, javni
zavod
Št. 17123-04-403-43/2003 Ob-105026
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. 01/472-40-54, faks
01/472-57-91.
3. Datum izbire: 9. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: predmet javnega razpisa se deli v dva
sklopa, in sicer:
– sklop 1: dopplerski merilnik hitrosti, 1 komplet,
– sklop 2: sistemi za slikovno dokumentacijo prekrškov na osnovi dopplerskega merilnika hitrosti tipa Multanova
6F, 3 kompleti.
Predmet obeh sklopov je dobava naprav z
dodatno opremo in priborom ter izvedba servisno-tehničnega in uporabniškega šolanja.
Kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na javni razpis so pravočasno prispele ponudbe treh ponudnikov. Naročnik je pri analizi ponudb ugotovil, da ena
ponudba v celoti in ena ponudba za sklop
2, ne ustrezata vsem zahtevam iz razpisne
dokumentacije, zato sta bili le-ti izločeni iz
nadaljnjega postopka. Naročnik je na podlagi merila cena in garancijski rok izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo za sklop 1,
kot je navedeno v 6. točki te objave. Javni
razpis za sklop 2 ni uspel, ker za ta sklop
naročnik ni pridobil dveh pravilnih ponudb.
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– za sklop 1: DAT-CON d.o.o., Polzela
136a, 3313 Polzela,
– za sklop 2: javni razpis ni uspel.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost za sklop 1 je 12,247.140 SIT z
DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: za sklop 1: 13,667.400 SIT z DDV,
12,247.140 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 48 z dne 23. 5. 2003,
Ob-94492.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 10. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve

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. 361-9891/01
Ob-104829
1. Naročnik: Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zarnikova 3, 1000
Ljubljana, tel. 01/306-14-36, faks
01/306-15-78, e-mail olga.funa@ljubljana.si.
3. Datum izbire: 18. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za obnovo 4.
nadstropja objekta na Litostrojski ulici
10 v Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbe so bile vrednotene in ocenjene na podlagi merila iz razpisne dokumentacije:
– ponudbena cena – 100%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Lesnina inženiring d.d.,
Parmova 53, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 77,575.821,31
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 107,851.916,87 SIT, 77,575.821,31 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 75 z dne 1. 8.
2003, Ob-99334.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 10. 2003.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana
Št. 82/2003
Ob-104830
1. Naročnik: Občina Šmartno ob Paki.
2. Naslov naročnika: Šmartno ob Paki
72, 3327 Šmartno ob Paki, tel.
03/898-46-50, faks 03/898-46-60, obcina.smartno@siol.net.
3. Datum izbire: 16. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: prizidava k osnovni šoli
v Šmartno ob Paki.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: po razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradis GP Celje d.d., Bukovžlak 71, 3221 Teharje.
7. Pogodbena vrednost: 141,287.563
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 151,285.767,50 SIT, 141,287.563 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 10. 2003.
Občina Šmartno ob Paki
Št. 35203-2/02-03
Ob-104854
1. Naročnik: Občina Piran.
2. Naslov naročnika: Tartinijev trg 2,
6330 Piran, tel. 05/671-03-51, faks
05/671-03-39.
3. Datum izbire: 27. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: novoletna osvetlitev Pirana, Portoroža in Lucije – izvedba
gradbenih in elektroinštalacijskih del,
zagotovitev novoletnega okrasja ter
montaža in demontaža novoletnega
okrasja v obdobju petih novoletnih sezon (2003/04, 2004/05, 2005/06,
2006/07, 2007/08).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
I. ponudbena cena – maks. 70 točk,
II. cena najema z letnimi stroški montaže
in demontaže opreme – maks. 30 točk,
III. reference ponudnika – pogoj za kandidaturo na razpisu je izvedba vsaj enega
projekta s predmeta razpisa.
Izbrani ponudnik je pridobil največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vetus d.o.o. Koper, Pobeška cesta 47, 6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost: 79,857.258
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 24,981.990,96 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 88,891.052,40 SIT, 79,857.258 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. 45, z dne 16. 5.
2003 Ob-93805.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 10. 2003.
Občina Piran
Št. 333-03-01/2003-65
Ob-104857
1. Naročnik: Občina Semič.
2. Naslov naročnika: Štefanov trg 9,
8333 Semič, tel. 07/356-53-60, faks
07/356-53-65, e-mail: obcina.semic@siol.net.
3. Datum izbire: 22. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja zasneževalnega sistema, garaže za shranjevanje
opreme in povečanje parkirnega prostora za 300 parkirnih mest na smučišču
SRC Rog Črmošnjice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izpolnjevanje razpisnih pogojev; ponudnik je na osnovi vrednotenja
objavljenih meril zbral najvišje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Cestno in gradbeno
podjetje d.d., Ljubljanska cesta 47, 8000
Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 81,842.210,40
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 90,010.564,65 SIT, 81,842.210,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 10. 2003.
Občina Semič
Ob-104924
1. Naročnik: RRA – Celje, d.o.o.; Rits
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Cesta v Trnovlje
7, 3000 Celje.
3. Datum izbire: 8. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih, obrtnih in instalacijskih del ter zunanja ureditev objekta Razvojno inovacijsko in tehnološko središče Savinjske regije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena: 70%, reference ponudnika: 10%, reference odgovornega vodje del: 10%, nudena garancijska doba: 10%. Izbran je bil ponudnik, ki je
v postopku ocenjevanja po postavljenih merilih zbral najvišje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vegrad d.d., Velenje.
7. Pogodbena vrednost: 868,609.116
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

Št.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 997,797.807,60 z DDV, 868,609.116
SIT 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. 66-67 z dne 11. 7.
2003, Št. 006/2003.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 10. 2003.
RRA – Celje, d.o.o.
Št. 465-10-0008/2003-200 Ob-104937
1. Naročnik: Občina Slovenske Konjice.
2. Naslov naročnika: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske
Konjice.
3. Datum izbire: 10. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja druge faze ureditve centra za ravnanje z odpadki v Občini Slovenske Konjice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v skladu z razpisno dokumentacijo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: VGP Drava Ptuj d.d, Žnidaričevo nabrežje 11, 2250 Ptuj.
7. Pogodbena
vrednost:
203,556.378,70 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 259,909.771,71 SIT, 243,166.769,52
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 10. 2003.
Občina Slovenske Konjice
Št. 185/03
Ob-105089
1. Naročnik: Občina Brežice.
2. Naslov naročnika: Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
3. Datum izbire: 11. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: adaptacija prostorov za
potrebe Knjižnice Brežice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena (85%), garancijska doba (10%), druge ugodnosti
(5%).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: KOP d.d. Brežice, CPB
9, 8250 Brežice.
7. Pogodbena
vrednost:
95,044.397,16 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 95,044.397,16 SIT, 94,225.120,81 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: 23. 10. 2003.
Občina Brežice
Št. 179/03
Ob-105090
1. Naročnik: Občina Brežice.
2. Naslov naročnika: Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
3. Datum izbire: 2. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja podružnične
OŠ Kapele, Kapele.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena (85%),
garancijska doba (10%), druge ugodnosti
(5%).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SL-inženiring Boršt,
d.o.o., Boršt 12b, 8263 Cerklje ob Krki.
7. Pogodbena vrednost: 272,338.901,21
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 272,680.548,03 SIT, 267,148.994
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 10. 2003.
Občina Brežice

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. 17123-04-403-11/2003 Ob-104760
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 28. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: predmet javnega naročila je izvedba obdobnih zdravstvenih pregledov ter zdravstvenih storitev za potrebe ambulante medicine dela MNZ – Policije, in sicer:
– sklop 1: zdravstveni pregledi delavcev
Policijske uprave Nova Gorica,
– sklop 3: zdravstvene storitve za potrebe ambulante medicine dela Ministrstva za
notranje zadeve – Policije.
Kraj izvedbe: storitve se bodo izvajale
na lokaciji ponudnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je v skladu z
20. členom ZJN-1 in na podlagi obvestila o
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izidu naročila, pozval 6 kandidatov k sodelovanju. Na predmetni poziv se je odzvalo
5 kandidatov, ki so pravočasno predložili
svoje ponudbe. Pri pregledu ponudbe je
naročnik ugotovil, da za sklop 3 ena ponudba ni ustrezala vsem zahtevam iz razpisne
dokumentacije, zato je bila za ta sklop izločena. Ostale ponudbe so bile pravilne in
primerne. Naročnik je na podlagi merila cena (vrednost točke) izbral ponudbo za posamezni sklop, kot je navedeno v 6. točki
te objave.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop 1: Specialistična ambulanta medicine dela, prometa in športa, Šadl Pahor
Vida, dr. med., Ulica Vinka Vodopivca 21,
5000 Nova Gorica,
– sklop 2: Zdravstveni dom Ljubljana,
Kotnikova 28 (sedaj Metelkova 9), 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– za sklop 1: vrednost točke, na podlagi
katere se vrši izračun storitev, znaša
410 SIT,
– za sklop 3: vrednost točke, na podlagi
katere se vrši izračun storitev, znaša
468 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za sklop 1: 430 SIT, 410 SIT,
– za sklop 3: najvišja vrednost točke je
hkrati najnižja vrednost točke: 468 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: poziv k sodelovanju v postopku oddaje javnega naročila s pogajanji brez predhodne objave je bil poslan 19. 6. 2003 in
26. 6. 2003.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 10. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 54
Ob-104761
1. Naročnik: Bolnišnica za zdravljenje in
rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in
podaljšano splošno-bolnišnično nego Sežana.
2. Naslov naročnika: Cankarjeva ulica
4, 6210 Sežana, tel. 05/70-74-000, faks
05/73-41-302.
3. Datum izbire: 9. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje
pranja in likanja perila vključno s prevozi.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Pralnica Lucija d.o.o., Liminjanska 102, 6320 Portorož.
7. Pogodbena vrednost: 93,698.640
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 98,096.400 SIT, 93,698.400 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 10. 2003.
Bolnišnica Sežana
Št. 61
Ob-104808
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, tel. 02/449-23-05 in telefaks 02/449-23-79.
3. Datum izbire: 25. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje
poslovnih prostorov Pošte Slovenije, PE
Ljubljana, za dobo treh let, št. kat.
14-1A.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Manicom d.o.o., Linhartova 13, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 49,387.179,92
SIT letno.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 53,969.284,45 SIT letno,
49,387.279,92 SIT letno.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 10. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 1/2003
Ob-104831
1. Naročnik: Občina Ribnica na Pohorju.
2. Naslov naročnika: Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Pohorju.
3. Datum izbire: 18. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje
gozdnih cest na območju Občine Ribnica na Pohorju v letih 2003, 2004 do
31. 5. 2005.
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: Gradnje IGEM d.o.o.,
Celjska cesta 7, 2380 Slovenj Gradec.
7. Pogodbena vrednost: 11,700.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,637.880 SIT, 8,969.140 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 10. 2003.
Občina Ribnica na Pohorju
Št. 03
Ob-104846
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve.

2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/58-97-300.
3. Datum izbire: 15. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: sklop A: prevoz žit in blaga na paletah, sklop B: prevoz naftnih derivatov, sklop C: prevoz tekočega naftnega plina.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena in reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sklop A, prevoz žit in blaga na paletah: Hmezad TMT d.o.o. Ljubljana, Dunajska 103, sklop B, prevoz naftnih
derivatov: Hmezad TMT d.o.o. Ljubljana,
Dunajska 106, sklop C, prevoz tekočega
naftnega plina:TIB Transport d.d. Ilirska
Bistrica.
7. Pogodbena vrednost: sklop A:
103,950.000 SIT, sklop B: 77,000.000
SIT, sklop C: 4,280.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: sklop A: 4,
sklop B: 3, sklop C: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: sklop A: 2,38 – 2,31 SIT/kg, sklop B:
3,95 – 3,85 SIT/kg, sklop C: 5,20 – 4,28
SIT/kg.
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. 78 z dne 8. 8.
2003, Ob-99941.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 10. 2003.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 1408/2003
Ob-104851
1. Naročnik: Občina Pivka.
2. Naslov naročnika: Občina Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka, tel. 05/72-10-100,
faks 05/72-10-102.
3. Datum izbire: 11. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje negospodarske javne službe na področju
splošne medicine v Občini Pivka.
5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Dragana Perušina Đukić,
dr.splošne medicine, stanujoča Cankarjeva
ul.6, 6210 Sežana.
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: v postopku so bila pridobljena soglasja oziroma mnenja Ministrstva za zdravje
(št. 503-27/2003, z dne 27. 8. 2003),
Zdravniške zbornice (št. 15-kon-2003, z
dne 27. 3. 2003) in ZZZS (št.022-01/03
OS-41407/2003, z dne 17. 3. 2003).
12. Datum in številka objave prve faze
omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za
objavo: 21. 10. 2003.
Občina Pivka
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Št. 462-02/150-7/2003/0530-010 Ob-104859
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks 01/478-39-00 in
01/478-39-05, tel. 01/478-38-00.
3. Datum izbire: 23. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje
prostorov se bo vršilo po posameznih
lokacijah v okviru carinskih uradov v obdobju od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2005.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za izbor najugodnejše ponudbe so:
1. cena,
2. reference.
Merilo pod točko 1 (cena) predstavlja
80% vrednosti. Merilo pod točko 2 (reference) predstavlja 20% vrednosti.
ad 1) Cena se je preračunala v točke po
naslednji formuli:
Cena v točkah = (minimalna cena x
100)/ponujena cena
Najnižja cena dobi največje število točk.
ad 2) Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 10,000.000 SIT 2 točki,
– za vsako predloženo referenco od
10,000.001 SIT v vrednosti do 30,000.000
SIT 4 točke,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 30,000.001 SIT do 60,000.000
SIT 8 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti nad 60,000.000 SIT 16 točk.
Ponudnik za predložene reference je
lahko prejel največ 100 točk.
Ponudnik, ki izpolnjuje vse pogoje naročnika in je prejel največje skupno število
točk, je izbran kot najugodnejši ponudnik
za predmet javnega naročila, za katerega
se je prijavil.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: za čiščenje prostorov sta
bila izbrana spodaj navedena ponudnika:
– ponudnik Čistoča d.o.o., Ljubljanska
cesta 12f, 1236 Trzin, za čiščenje prostorov v carinskem uradu Celje, Dravograd,
Jesenice, Ljubljana, Murska Sobota in Sežana,
– ponudnik Hernaus d.o.o., Kopališka
2, 3320 Velenje, za čiščenje prostorov v
carinskem uradu Koper in Maribor.
7. Pogodbena vrednost:
– za Carinski urad Celje 11,710.212,19
SIT,
– za
Carinski
urad
Dravograd
570.669,60 SIT,
– za
Carinski
urad
Jesenice
14,892.212,64 SIT,
– za
Carinski
urad
Koper
17,452.200,96 SIT,
– za
Carinski
urad
Ljubljana
23,706.200,78 SIT,
– za Carinski urad Maribor 170.496 SIT,
– za Carinski urad Murska Sobota
12,235.535,04 SIT,
– za Carinski urad Sežana 4,027.824
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

Št.

– za Carinski urad Celje 13,860.855,94
SIT, 11,710.212,19 SIT,
– za
Carinski
urad
Dravograd
688.594,66 SIT, 570.669,60 SIT,
– za
Carinski
urad
Jesenice
17,424.777,60 SIT, 14,892.212,64 SIT,
– za
Carinski
urad
Koper
18,722.247,84 SIT, 17,452.200,96 SIT,
– za
Carinski
urad
Ljubljana
29,780.495,20, 23,706.200,78 SIT,
– za Carinski urad Maribor 291.225,60,
170.496 SIT,
– za Carinski urad Murska Sobota
17,844.441,70 SIT, 12,235.535,04 SIT,
– za
Carinski
urad
Sežana
8,329.732,32, 4,027.824 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 10. 2003.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Št. 4/03
Ob-104868
1. Naročnik: Snaga d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,
1000 Ljubljana, telefaks 01/477-97-13, tel.
01/477-96-00.
3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 21. 10. 2003 ob 9. uri.
4. Vrsta in obseg storitev: izbira delodajalca, ki bo naročniku posredoval in
zagotavljal delovno silo za izvajanje del
na čiščenju javnih površin in odvozu komunalnih odpadkov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena efektivne ure brez davka – 70 točk, reference 20 točk, plačilni
pogoji 10 točk, dodatne zahteve 15 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ker ni bila predložena nobena ponudba se javno naročilo ne odda.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 0.
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: 23. 10. 2003.
Snaga d.o.o.
Št. 27/03
Ob-104926
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, tel. 01/588-97-12, telefaks 01/588-97-09.
3. Datum izbire: 17. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: organiziranje letalskih prevozov in namestitvenih
aranžmajev v tujini.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v skladu z razpisno dokumentacijo.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: usposobljenost za izvedbo predmetnih storitev se prizna:
– Airpass, d.o.o., Vošnjakova 16, 1000
Ljubljana;
– Concorde, d.o.o., Šubičeva 1, 1000
Ljubljana;
– Golfturist, d.o.o., Trdinova 3, 1000
Ljubljana;
– Kompas, d.d., Pražakova 4, 1514
Ljubljana.
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: usposobljenost se prizna za dobo
treh let.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 67 z dne 11. 7. 2003,
Ob-97722.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 10. 2003.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 404-02-4/2003
Ob-105023
1. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana, tel. 01/244-11-26.
3. Datum izbire: 15. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: nezgodno
zavarovanje za primer smrti zaradi nezgode, invalidnost, dnevno nadomestilo
za 744 športnikov svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda po
vsakokratni publikaciji Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih
zvez.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: pri ponujenih zavarovalnih
vsotah za smrt zaradi nezgode (do 20
točk), invalidnost (do 20 točk) in dnevno
nadomestilo (do 30 točk) je maksimalno
število točk prejela najvišja ponudba, pri
merilu čas, potreben za izplačilo odškodnine (do 20 točk) je maksimalno število
točk prejela ponudba z najkrajšim časom
izplačila, pri merilu višina pozavarovanja
(do 5 točk) je maksimalno število točk prejel ponudnik, ki je izkazal višji odstotek, pri
merilu brezplačno zavarovanje za štiri
spremljevalcev športnikov po vsakokratnih
uradnih evidencah nacionalnih panožnih
športnih zvez, ob upoštevanju enakih pogojev, ki veljajo za športnike (do 5 točk) je
kandidat prejel maksimalno število točk v
primeru, da je ponudil brezplačno zavarovanje. Izbrani izvajalec je podal najugodnejšo ponudbo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Adriatic, Zavarovalna
družba d.d. Koper, Ljubljanska cesta 3/a,
6503 Koper.
7. Pogodbena vrednost: 12,492.506
SIT (vključuje davek od prometa zavarovalnih poslov).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,492.506 SIT (z davkom),
12,266.514 SIT (z davkom).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 59 z dne 5. 7. 2002, Ob-73141.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 10. 2003.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

ZJN-18
Zahteva za objavo javnega
natečaja
Na podlagi 65. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
natečaja
Ob-104929
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana v sodelovanju z
Društvom arhitektov Ljubljana, Karlovška 3,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Društvo arhitektov
Ljubljana, Karlovška 3, Ljubljana, tel.
01/252-79-30, e-pošta: drustvo.arhitektov.lj@siol.net.
3. Predmet natečaja: javni anonimni,
projektni enostopenjski natečaj za pridobitev idejne arhitekturne zasnove ureditve ploščadi Kongresnega trga in parka Zvezde v Ljubljani.
4. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva natečajno gradivo in
dodatne informacije: gradivo se dvigne na
Društvu arhitektov Ljubljana, Karlovška 3,
Ljubljana, tel. 01/252-79-30, e-pošta:
drustvo.arhitektov.lj@siol.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
natečajno gradivo in dobo dodatne informacije: gradivo se lahko prevzame od
3. 11. 2003 do 23. 12. 2003 vsak delovni
dan med 10. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v višini 10.000 SIT
predhodno nakažite na transakcijski račun
DAL št. 02017-0011535736 s pripisom
Natečaj – ureditev Kongresnega trga in
parka Zvezda.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 2. 2004 do
12. ure oziroma v skladu z razpisnimi
pogoji.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Društvo arhitektov Ljubljana,
Karlovška 3, Ljubljana.
6. Kjer je to mogoče, navesti, ali je natečaj rezerviran za določene poklice: univerzitetni diplomirani inženirji arhitekture, diplomirani krajinski arhitekti ter študentje arhitekture in krajinske arhitekture ter v skladu z razpisnimi pogoji.
7. Merila za ocenjevanje ponudb: določena v razpisni dokumentaciji.
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8. Kjer je potrebno, imena članov žirije, ki bo ocenjevala ponudbe: člani žirije:
županja Danica Simšič, Jure Lenard, udia.,
Stane Vidmar, udia., Boštjan Kolenc, udia,
Matjaž Pangerc, udia., Maja Ivanič, udai.,
Darja Pergovnik, udika., namestniki Mateja Svet, udia, Ferdo Jordan, udia,
poročevalca Aleš Žnidaršič, udia, Jerneja Fischer-Knap, udia., skrbnica Marinka Škrilec Lukač, udia., izvedenca dr.
Breda Mihelič, prof. um.zg, Peter Skušek, udig.
9. Napoved, ali je odločitev žirije obvezujoča za naročnika: da.
10. Kjer je mogoče, število in vrednost
nagrad:
1. nagrada 2,400.000 SIT,
2. nagrada 1,500.000 SIT,
3. nagrada 900.000 SIT, 3 odkupi po
400.000 SIT.
Vsi navedeni zneski so v neto vrednostih.
11. Kjer je mogoče, podrobnosti o plačilih vsem udeležencem natečaja: vsak
udeleženec prejme odškodnino v višini največ 200.000 SIT neto do skupne vrednosti
odškodninskega sklada 1,600.000 SIT v
skladu z razpisnimi pogoji.
12. Napoved, ali bodo zmagovalcu dodeljene pogodbe, ki sledijo iz natečaja:
da, v primeru, ko avtor izpolnjuje pogoje za
samostojno izpeljavo projekta oziroma v
skladu z razpisnimi pogoji.
13. Morebitne druge informacije o natečaju: vse ostale informacije so razvidne iz
razpisnega gradiva.
14. Datum objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Mestna občina Ljubljana

ZJN-19
Zahteva za objavo obvestila o
izidu javnega natečaja
Na podlagi 102. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo obvestila o
izidu javnega natečaja
Št. 300-01-105-3/03
Ob-104855
1. Naročnik: Občina Dornava.
2. Naslov naročnika: Dornava 125,
2252 Dornava, tel. 02/754-01-10.
3. Opis projekta: čistilna naprava.
4. Število udeležencev: 9.
5. Število tujih udeležencev: 1.
6. Zmagovalec ali zmagovalci natečaja: Protech d.d., Ulica Vita Kraigherja 5,
2000 Maribor.
7. Navedba nagrad, kjer je mogoče: /
8. Morebitne druge informacije o natečaju: /
9. Datum in številka objave javnega
razpisa natečaja: Uradni list RS, št. 68-70
z dne 18. 7. 2003.
10. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 10. 2003.
Občina Dornava

Javni razpisi
Ob-104775
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, tel.
01/431-71-61, faks 01/232-19-48, objavlja
najavo razpisa
za podelitev nagrade za dobro prakso
na področju zaposlovanja invalidov za
leto 2003
Nagrada je namenjena gospodarskim
družbam in drugim delodajalcem, ki zaposlujejo invalide, nimajo pa posebnega statusa zaradi zaposlovanja invalidov ali je to ena
od njihovih temeljnih dejavnosti. Razpis je
objavljen na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve: http://
www.gov.si/mddsz/razpisi/predstavitev.htm.
Podelitev nagrade bo 3. 12. 2003.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Št. 324-97/2003
Ob-104945
Na podlagi drugega odstavka 66. člena
Zakona o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 54/00)
ter na podlagi 14. člena Pravilnika o postopkih za priznavanje označb posebnih
kmetijskih pridelkov oziroma živil, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja
javni razpis
za imenovanje organizacij za
ugotavljanje skladnosti (certificiranje)
kmetijskih pridelkov oziroma živil
tradicionalnega ugleda, višje kakovosti
in živil, ki se označujejo s posebnimi
označbami, ki jih določajo predpisi o
kakovosti za posamezne vrste
kmetijskih pridelkov oziroma živil
A) Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira ene ali
več organizacij za ugotavljanje skladnosti (v
nadaljnjem besedilu: certificiranje) kmetijskih pridelkov oziroma živil tradicionalnega
ugleda, višje kakovosti in kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki se označujejo s posebnimi označbami, ki jih določajo predpisi o
kakovosti za posamezne vrste kmetijskih pridelkov oziroma živil.
B) Upravičenci
Prijavijo se lahko pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz 15. in 24. člena
Pravilnika o postopkih za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ur. l. RS, št. 76/03).
C) Priloge k vlogi
Zainteresirane pravne in fizične osebe
za certificiranje kmetijskih pridelkov oziroma živil tradicionalnega ugleda, višje kakovosti in kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki
se označujejo s posebnimi označbami, ki
jih določajo predpisi o kakovosti za posamezne vrste kmetijskih pridelkov oziroma
živil, ki so v skladu s Pravilnikom o postopkih za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ur. l. RS, št.
76/03), morajo predložiti k vlogi naslednje
izjave, dokazila ali druge dokumente:
1. naziv in sedež upravičenca, ki se javlja na javni razpis;
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2. formalni pravni status pravne oziroma
fizične osebe in dejavnost, za katere je registrirana (kopija izpiska iz sodnega registra,
ki je star največ dva meseca); v primeru, da
so upravičenci tuje pravne osebe, vpisane v
sodni register v Republiki Sloveniji, morajo
predložiti dokazila v slovenščini in dati izjavo, da bodo vsi postopki in vodenje dokumentacije potekali v slovenskem jeziku;
3. dokazilo o najemu ali lastništvu ustreznih poslovnih prostorov za opravljanje vseh
nalog, povezanih s certificiranjem;
4. popisni list ali inventar tehnične opreme za izvajanje kontrole;
5. dokazilo o razpolaganju z ustrezno
računalniško opremo, ki bo omogočala varno izmenjavo informacij s pristojnimi organi
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
6. poslovnik kakovosti za certificiranje
kmetijskih pridelkov oziroma živil tradicionalnega ugleda, višje kakovosti in kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki se označujejo s posebnimi označbami, ki jih določajo
predpisi o kakovosti za posamezne vrste
kmetijskih pridelkov oziroma živil v skladu z
zahtevami SIST EN 45011 in ustrezna navodila v skladu s SIST EN 45011;
7. dokazila o številu zaposlenih in njihovi
strokovni usposobljenosti (izobrazba, delovne izkušnje, strokovna izpopolnjevanja, izkušnje pri organiziranju izvajanja kontrol);
8. letni načrt kontrole;
9. akt o ustanovitvi oziroma statut, notranji pravilnik, ki zagotavlja varovanje zaupnosti podatkov v skladu s predpisi o varovanju
zaupnih podatkov;
10. podpisano izjavo, da niso v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave;
11. osnutek pogodbe s proizvajalci;
12. osnutek poročila in zapisnika o
opravljeni kontroli;
13. osnutek certifikata;
14. navedbo višine stroškov in načina
obračunavanja stroškov za certificiranje posameznih vrst proizvodov (cenik);
15. kolikor so akreditirani za kmetijske
pridelke oziroma živila po standardu serije
SIST EN 45 011, ustrezno akreditacijsko
listino;
16. kolikor so akreditirani za kmetijske
pridelke oziroma živila po SIST EN 45004,
ustrezno akreditacijsko listino;
17. kolikor so v postopku akreditacije za
kmetijske pridelke oziroma živila, kopijo pogodbe z akreditacijsko službo iz katere je razvidno, da so v postopku akreditacije po standardu SIST EN 45004 ali SIST EN 45011;
18. kolikor že opravljajo certificiranje ali
kontrolo, ustrezna dokazila.
Kolikor se po pozivu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v osmih dneh
vlogo ne dopolni, se ta šteje kot nepopolna. Nepopolne in prepozno prispele vloge
se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
D) Način in rok za vložitev prijave
Pisne prijave z vso zahtevano dokumentacijo iz točke C je potrebno priporočeno
poslati po pošti ali osebno vložiti na naslov:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana, do
28. novembra 2003. Vse pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z

Št.

besedami: “za javni razpis organizacije za
certificiranje – ne odpiraj“.
E) Odpiranje in izbiranje vlog
Odpiranje prispelih vlog je javno in bo
2. decembra 2003 ob 10. uri v sobi 643
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58 v Ljubljani.
Minister imenuje strokovno komisijo za
odpiranje, pregled in ocenitev vlog, prispelih na javni razpis. Minister z odločbo imenuje eno ali več organizacij za certificiranje,
ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Merila za izbor:
a) akreditacija:
– kontrolne organiazcije, ki so že akreditirane za certificiranje kmetijskih pridelkov oziroma živil skladno s standardom
SIST EN 45 011 – 30 točk,
– organizacije, ki so akreditirane za kontrolo kmetijskih pridelkov oziroma živil po
SIST EN 45 004 – 25 točk;
– organizacije, ki so v postopku akreditacije za kontrolo kmetijskih pridelkov oziroma živil po SIST EN 45 011 – 20 točk,
– organizacije, ki so v postopku akreditacije za kontrolo kmetijskih pridelkov oziroma živil po SIST EN 45 004 – 15 točk,
– organizacije, ki izpolnjujejo vse pogoje razpisa, razen točk 15., 16. in 17 –
10 točk;
b) opravljanje certificiranja:
– opravljajo certificiranje kmetijskih pridelkov oziroma živil tradicionalnega ugleda,
višje kakovosti in kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki se označujejo s posebnimi označbami, ki jih določajo predpisi o kakovosti za posamezne vrste kmetijskih pridelkov
oziroma živil v skaldu s standardom SIST
EN 45011 – 30 točk,
– opravljajo certificiranje kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil skladno s standardom SIST EN 45 011 – 20 točk,
– opravljajo kontrolo kmetijskih pridelkov
oziroma živil skladno s standardom SIST EN
45004 – 15 točk,
– so usposobljeni za certificiranje drugih proizvodov – 10 točk;
c) cena:
– vlagatelj z najnižjo ceno za ugotavljanje skladnosti – 5 točk,
– vlagatelj z do 20% višjo ceno, kot je
najnižja cena – 3 točke,
– vlagatelj z do 40% višjo ceno kot je
najnižja cena – 2 točki,
– vlagatelj z do 50% višjo ceno kot je
najnižja cena – 1 točko.
Kolikor vložnik v merilih za izbor v točkah a) in b) ustreza kriterijem v več alineah,
se mu šteje alinea z večjim številom točk.
Točke, dosežene v alineah posameznega
merila znotraj a) in b), se ne seštevajo.
Za imenovanje mora vlagatelj doseči vsaj
40 točk.
F) Imenovanje in sklenitev pogodbenega razmerja
Po objavi odločbe o imenovanju ene ali
več organizacij za certificiranje v Uradnem
listu Republike Slovenije, minister z imenovanimi organizacijami sklene pogodbo, v kateri se podrobneje opredeli medsebojno pogodbeno razmerje.
Vlagatelji vlog bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni najpozneje v roku 30 dni
od datuma odpiranja vlog.
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G) Informacije
Dodatne informacije o razpisu so na
voljo pri Lucijanu Cenciču na Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, tel.
01/478-90-26, e-pošta: lucijan.cencic@gov.si.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 324-96/2003
Ob-104946
Na podlagi drugega odstavka 66. člena Zakona o kmetijstvu (Ur. l. RS, št.
54/00) ter na podlagi 51. člena Pravilnika
o kakovosti jajc (Ur. l. RS, št. 82/03), Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja
javni razpis
za imenovanje organizacij za
ugotavljanje skladnosti pakirnih
centrov in zbiralnic za jajca
A) Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira ene ali
več organizacij za ugotavljanje skladnosti
pakirnih centrov in zbiralnic za jajca skladno s 36. členom Pravilnika o kakovosti jajc
(Ur. l. RS, št. 82/03).
B) Upravičenci
Prijavijo se lahko pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz tega razpisa.
C) Priloge k vlogi
Zainteresirane pravne in fizične osebe
za ugotavljanje skladnosti pakirnih centrov
in zbiralnic za jajca skaldno s 36. členom
Pravilnika o kakovosti jajc (Ur. l. RS, št.
82/03) morajo predložiti k vlogi naslednje
izjave, dokazila ali druge dokumente:
1. naziv in sedež upravičenca, ki se javlja na javni razpis;
2. formalni pravni status pravne oziroma
fizične osebe in dejavnost, za katere je registrirana (kopija izpiska iz sodnega registra,
ki je star največ dva meseca); v primeru, da
so upravičenci tuje pravne osebe, vpisane v
sodni register v Republiki Sloveniji, morajo
predložiti dokazila v slovenščini in dati izjavo, da bodo vsi postopki in vodenje dokumentacije potekali v slovenskem jeziku;
3. dokazilo o najemu ali lastništvu ustreznih poslovnih prostorov za opravljanje vseh
nalog, povezanih s kontrolo;
4. popisni list ali inventar tehnične opreme za izvajanje kontrole;
5. dokazilo o razpolaganju z ustrezno
računalniško opremo, ki bo omogočala varno izmenjavo informacij s pristojnimi organi
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
6. poslovnik kakovosti za ugotavljanje
skladnosti pakirnih centrov in zbiralnic za
jajca v skaldu z zahtevami SIST EN 45004;
7. dokazila o številu zaposlenih in njihovi
strokovni usposobljenosti (izobrazba, delovne izkušnje, strokovna izpopolnjevanja, izkušnje pri organiziranju izvajanja kontrol);
8. letni načrt kontrole;
9. akt o ustanovitvi oziroma statut, notranji pravilnik, ki zagotavlja varovanje zaupnosti podatkov v skladu s predpisi o varovanju
zaupnih podatkov;
10. izjavo, da niso v postopku stečaja ali
prisilne poravnave;
11. osnutek pogodbe s proizvajalci;
12. osnutek zapisnika o opravljeni kontroli;
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13. osnutek potrdila oziroma listine o
skladnosti;
14. navedbo višine stroškov in načina
obračunavanja stroškov za ugotavljanje skladnosti (cenik);
15. kolikor so akreditirani za kmetijske
pridelke oziroma živila SIST EN 45 044,
ustrezno akreditacijsko listino;
16. kolikor so akreditirani za kmetijske pridelke oziroma živila po standardu
serije 45 011, ustrezno akreditacijsko
listino;
17. kolikor so v postopku akreditacije za
kmetijske pridelke oziroma živila, kopijo pogodbe z akreditacijsko službo, iz katere je
razvidno, da so v postopku akreditacije po
standardu 45004 ali 45011 za kmetijske
pridelke oziroma živila;
18. kolikor že opravljajo certificiranje ali
kontrolo, ustrezna dokazila.
Kolikor se po pozivu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v osmih
dneh vlogo ne dopolni, se ta šteje kot nepopolna. Nepopolne in prepozno prispele
vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
D) Način in rok za vložitev prijave
Pisne prijave z vso zahtevano dokumentacijo iz točke C je potrebno priporočeno
poslati po pošti ali osebno vložiti na naslov:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana, do
28. novembra 2003. Vse pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z
besedami: “za javni razpis ugotavljanje skladnosti – ne odpiraj“.
E) Odpiranje in izbiranje vlog
Odpiranje prispelih vlog je javno in bo
2. decembra 2003 ob 11. uri v sobi 643
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58 v Ljubljani.
Minister je imenoval strokovno komisijo
za odpiranje, pregled in ocenitev vlog, prispelih na javni razpis. Minister z odločbo
imenuje eno ali več organizacij za
ugotavljanje skladnosti, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Merila za izbor:
a) akreditacija:
– kontrolne organizacije, ki so že akreditirane za za kontrolo pakirnih centrov in
zbiralnic jajc po standardu SIST EN 45 004
– 30 točk,
– organizacije, ki so akreditirane po
standardu SIST EN 45 004 za kmetijske
pridelke oziroma živila – 25 točk;
– organizacije, ki so v postopku akreditacije po SIST EN 45 004 za kmetijske pridelke oziroma živila – 20 točk,
– organizacije, ki so v postopku akreditacije po SIST EN 45 011 za kmetijske pridelke oziroma živila – 15 točk,
– organizacije, ki izpolnjujejo vse pogoje razpisa razen točk 15., 16. in 17 –
10 točk;
b) opravljanje kontrole:
– opravljajo kontrolo pakirnih centrov in
zbiralnic za jajca – 30 točk,
– opravljajo drugo vrsto kontrole kmetijskih pridelkov oziroma živil skladno s standardom SIST EN 45004 – 20 točk,
– opravljajo drugo vrsto kontrole kmetijskih pridelkov oziroma živil skladno s standardom SIST EN 45011 – 15 točk,
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–opravljajo drugo vrsto kontrol skladno
s standardom 45004 in 45011 – 10 točk;
c) cena:
– vlagatelj z najnižjo ceno za ugotavljanje skladnosti – 5 točk,
– vlagatelj z do 20% višjo ceno, kot je
najnižja cena – 3 točke,
– vlagatelj z do 40% višjo ceno kot je
najnižja cena – 2 točki,
– vlagatelj z do 30% višjo ceno kot je
najnižja cena – 1 točko.
Koliko vložnik v merilih za izbor v točkah
a) in b) ustreza kriterijem v več alineah, se
mu šteje alinea z večjim številom točk. Točke, dosežene v alineah posameznega merila znotraj a) in b), se ne seštevajo.
Za imenovanje mora vlagatelj doseči vsaj
40 točk.
F) Imenovanje in sklenitev pogodbenega razmerja
Po objavi odločbe o imenovanju ene ali
več organizacij za ugotavljanje skladnosti v
Uradnem listu Republike Slovenije, minister
z imenovanimi organizacijami sklene pogodbo, v kateri se podrobneje opredeli medsebojno pogodbeno razmerje.
Vlagatelji vlog bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni najpozneje v roku 30 dni
od datuma odpiranja vlog.
G) Informacije
Dodatne informacije o razpisu so na voljo pri Lucijanu Cenciču na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, tel.
01/478-90-26,
e-pošta:
lucijan.cencic@gov.si.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-105105
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo), na podlagi
16. člena Uredbe o programih kmetijske
strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2003 in 2004 (Ur. l.
RS, št. 43/03 in 81/03) (v nadaljevanju:
Uredba) in Odloka o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunski leti 2003 in 2004 (Ur. l. RS, št.
46/03 in 81/03) (v nadaljevanju: Odlok),
objavlja
javni razpis
za zbiranje zahtevkov za dodelitev
nepovratnih sredstev za izdelavo
razvojnih programov podeželja za leti
2003 in 2004
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave Razvojnega programa podeželja, ki zajema izdelavo potrebnih analiz,
oblikovanje skupne razvojne vizije za
obravnavano območje, izdelavo Razvojnega programa v obliki elaborata in opredelitev projektov ter aktivnosti za izvajanje programa, s ciljem ohranjanja poseljenosti in
dviga življenjske ravni podeželskega prebivalstva, s poudarkom na ekonomski diverzifikaciji v podeželskem prostoru in iskanju
novih delovnih mest na obravnavanem območju.
Namen razvojnih programov podeželja
je oblikovati enoten pristop k oblikovanju
skupne razvojne vizije in programa razvoja

na podeželju, s posebnim poudarkom na
kmetijskih in s kmetijstvom povezanih vsebinah. Enoten pristop temelji na oblikovanju partnerstva med javnim, privatnim in
nevladnim sektorjem in povezovanju dosedanjih “točkovnih“ programov celostnega
razvoja podeželja in obnove vasi – CRPOV.
Vse faze izdelave Razvojnega programa
podeželja morajo biti v skladu z določili Navodila o vsebini in načinu izdelave Razvojnih programov podeželja (v nadaljnjem besedilu:“Navodilo“)
II. Upravičenci
Upravičenci za dodelitev finančnih sredstev so občine z obravnavanega območja.
Vlagatelj je ena od občin, ki jo ostale
pooblastijo za skupno zastopanje v njihovem imenu.
III. Pogoji za dodelitev sredstev
1. Ustrezna velikost območja, kot je
opredeljena v Navodilu (velikost območja,
za katerega se pripravlja razvojni program
podeželja, mora biti prostorsko zaključena
celota najmanj treh, geografsko, ekonomsko, zgodovinsko, kulturno in razvojno povezanih občin);
2. Predložitev dokazila o zagotovitvi
najmanj 50% lastnega deleža sredstev
občin;
3. V skladu z Navodilom dokončana preveritvena faza, ki mora odgovoriti na naslednja vprašanja:
– ali so občine pripravljene sodelovati v
obliki partnerstva v programskem območju,
– ali imajo skupne razvojne interese,
– ali je lokalno prebivalstvo predlaganega območja pripravljeno sodelovati v procesu priprave Razvojnega programa podeželja,
– ali je podporno okolje pripravljeno sodelovati pri uresničevanju razvojnega programa podeželja;
4. Preveritvena faza mora biti uspešno
zaključena, o čemer mora biti predloženo
poročilo, v skladu z Navodilom.
Upravičenci, ki pridobijo sredstva na
podlagi tega javnega razpisa, morajo vso
dokumentacijo, ki je bila podlaga za dodelitev sredstev in izplačilo, hraniti še najmanj
štiri leta od dneva izplačila sredstev.
Sredstva se ne dodelijo upravičencu,
ki je za isti namen že prejel sredstva
Republike Slovenije ali sredstva Evropske
unije.
Skupna višina dodeljenih sredstev iz
vseh javnih virov za izdelavo Razvojnih programov podeželja ne sme presegati 50%
vseh opravičljivih stroškov.
Sredstva se ne dodelijo za financiranje
izdelave Razvojnih programov podeželja za
območja izven Slovenije.
IV. Opravičljivi stroški
1. Stroški izvedbe delavnic (najem prostora in opreme - le v primeru, da posamezna občina nima na voljo ustreznega prostora in opreme za izvedbo večje delavnice;
stroški vodenja in organizacije delavnice –
vabila, obvestila; izdelava strokovnega gradiva za udeležence delavnic in plačilo stroškov predavatelja, če to delo opravi po pogodbi in ne v okviru svojih rednih delovnih
in strokovnih zadolžitev),
2. Stroški izdelave elaborata: zbiranje
podatkov, analiza, priprava poročil, komuni-
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ciranje s partnerji, usklajevanje podatkov in
teksta, zbiranje slikovnega materiala, končna izdelava elaborata,
3. Predstavitev vsebine razvojnega programa podeželja vsem vključenim partnerjem in lokalnemu prebivalstvu (mediji, spletne strani, brošura, javna predstavitev).
Opravičljivi stroški se priznajo največ do
zgornje višine priznane vrednosti za posamezne aktivnosti, ki jo opredeli strokovna
komisija pred odpiranjem vlog.
Sredstva za ta namen so zagotovljena v
Odloku o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike
razvoja podeželja za leto 2003 in 2004 (Ur.
l. RS, št. 46/03 in 81/03) na proračunski
postavki 2429 – v višini 45,000.000 SIT –
za leto 2004.
Sredstva so namenjena za plačilo aktivnosti od 7. junija 2002 dalje in so izplačljiva
v letu 2004.
V. Obravnava vlog
1. Vloge bo obravnavala komisija, ki jo
imenuje minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano.
2. Datum odpiranja pravočasno prispelih vlog bo objavljen v razpisni dokumentaciji.
3. Prednost pri dodelitvi sredstev bodo
imele vloge z najmanj 21 točkami. Vloge z
nižjim številom točk bodo zavrnjene. V primeru, da je vlog z več kot 21 doseženimi
točkami več, kot je na razpolago sredstev,
ima komisija pravico predlagati sorazmerno
zmanjšanje dodeljenih sredstev.
4. Na podlagi predloga komisije odloči
o vlogah minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano z odločbo v roku 45 dni po
odpiranju vlog. Istočasno bodo upravičenci
pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravičenci v roku osmih dni od prejema poziva
ne vrnejo podpisane pogodbe se šteje, kot
da so odstopili od zahteve za pridobitev nepovratnih sredstev.
5. Upravičenci, katerim sredstva ne
bodo dodeljena, bodo o tem obveščeni
v roku 60 dni po izteku razpisnega postopka.
6. Nepravočasne in neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene
pa bodo zavrnjene. Neutemeljene so tudi
vloge, ki niso napisane v skladu z razpisno
dokumentacijo. Vlagatelje nepopolnih vlog
bo komisija v roku osmih dni od odpiranja
vlog pisno pozvala, da jih dopolnijo. Rok
dopolnitve bo deset dni od dneva prejema
obvestila. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne bo ustrezno dopolnil, bodo zavržene.
Ministrstvo bo spremljalo namensko
porabo sredstev pri upravičencu. Če bo
ugotovilo, da sredstva niso bila porabljena
za namen, za katerega so bila dodeljena,
ima pravico zahtevati od upravičenca vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku, skupaj z zakonitimi obrestmi. Upravičenec dve leti od dokončnosti odločbe
kmetijskega inšpektorja oziroma vrnitve
sredstev ne more pridobiti novih sredstev
iz naslova ukrepov kmetijske strukturne
politike in kmetijske politike razvoja podeželja.
VI. Merila za ocenjevanje vlog
Delež dodeljenih sredstev iz tega razpisa znaša do 50% opravičljivih stroškov.
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Ocena vloge po sestavinah:
Kriteriji

Maks št.
točk

Predstavitev območja
Vključenost območja v druge razvojne programe, ki jih
sofinancira MKGP
Pismo o nameri za sodelovanje pri izdelavi razvojnega
programa podeželja izkazuje vključeno lokalno
partnerstvo
Izkazane skupne posebne in razpoznavne značilnosti
območja, na osnovi katerih je mogoče
oblikovati skupni tržni produkt
Delež zagotavljanja lastnih sredstev za
izdelavo razvojnega programa podeželja
Skupaj

Doseženo
št. točk

8
5

5

5
6
29

VII. Razpisna dokumentacija in informacije
Kot pravočasne bodo štete vloge ki bodo
prispele na naslov Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58,
p.p.655, 1001 Ljubljana najkasneje do ponedeljka, 15. decembra 2003 do 14. ure.
Pisne vloge morajo biti poslane priporočeno v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:
“Ne odpiraj – vloga za javni razpis –
p.p.2429 - Razvojni programi podeželja“.
Sredstva bodo upravičenci koristili na podlagi sklenjenih pogodb z ministrstvom, kjer bo
opredeljena tudi dinamika porabe sredstev.

Razpisna dokumentacija z Navodilom je
vlagateljem na voljo vsak delavnik med 9. in
12. uro ter vsako sredo med 14. in 16. uro
v sobi št. 701 na Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Dunajska 56 - 58 ali na elektronskem naslovu:
darja.adamic@gov.si.
Vse informacije so dosegljive na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za strukturno politiko in podeželje, kontaktna oseba mag. Margareta Atelšek, na elektronski naslov: Margareta.Atelsek@gov.si.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Ob-105056
Ministrstvo za pravosodje objavlja na
podlagi 3. člena Pravilnika o pogojih in postopku za vpis v register oseb za dajanje
brezplačne pravne pomoči (Uradni list RS,
št. 83/01)

– dokazilo o upravičenosti opravljanja pravnega svetovanja po predpisih, po
katerih so pravne osebe ustanovljene
oziroma po katerih fizične osebe opravljajo pravno svetovanje kot svoboden
poklic;
– dokaz, da je oseba univerzitetni
diplomirani pravnik oziroma pravnica z
opravljenim pravniškim državnim izpitom
oziroma po delodajalcu overjeno pogodbo o zaposlitvi z univerzitetnim diplomiranim pravnikom oziroma pravnico z opravljenim pravniškim državnim
izpitom;
– dokazilo, da oseba razpolaga z
ustreznimi prostori in opremo za opravljanje dejavnosti brezplačne pravne pomoči.
Pisne prijave in dokazila o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

razpis
za pridobitev soglasja za dajanje
brezplačne pravne pomoči
– 3 osebe za območje sodnega okrožja
Celje,
– 1 oseba za območje sodnega okrožja
Koper,
– 1 oseba za območje sodnega okrožja
Kranj,
– 2 osebi za območje sodnega okrožja
Krško,
– 3 osebe za območje sodnega okrožja
Maribor,
– 3 osebe za območje sodnega okrožja
Murska Sobota,
– 3 osebe za območje sodnega okrožja
Nova Gorica,
– 3 osebe za območje sodnega okrožja
Novo mesto,
– 3 osebe za območje sodnega okrožja
Ptuj,
– 2 osebi za območje sodnega okrožja
Slovenj Gradec.
Razpisni pogoji:
Vloga osebe za izdajo soglasja mora vsebovati:
– izpisek iz rojstne matične knjige in dokazilo o stalnem bivanju na območju Republike Slovenije za fizično osebo;
– izpisek iz sodnega registra oziroma druge uradne evidence, če gre za pravno osebo;

Št. 3929-2
Ob-105054
Na podlagi 18. člena Zakona o blagovnih rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95, 38/99),
objavljamo
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
kemikalij
1. Prodajalec: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve.
2. Naslov prodajalca: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47.
3. Predmet javnega razpisa je:
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a) prodaja kemikalij:
Naziv blaga

EM

Količina

Rok
uporabnosti

Formaldehydi Solutio (35 P.C.), PH.EUR.
Glucosum Monohydricum, PH.EUR.
Paraffinum Liquidum

kg
kg
kg

14
20
540

11/04
04/04
10/04

b) kemikalije se prodajajo po načelu “videno-kupljeno“;
c) kupec lahko kupi tudi manjše količine
navedenih vrst blaga v točki 3.a).
4. Kraj in čas prevzema blaga: v skladiščih Galenskega laboratorija v Ljubljani sukcesivno in v skladu s pogodbo med prodajalcem in izbranim kupcem, najkasneje v
tridesetih dneh od začetka veljavnosti kupoprodajne pogodbe.
5. Cena: v SIT/EM posamezne kemikalije brez davščin.
Kemikalije bodo prodane kupcu, ki bo
ponudil za posamezno kemikalijo najvišjo
ceno. V primeru, da dva ali več kupcev ponudi enako ceno, ima prednost kupec, ki
ponudi nakup vseh kemikalij. Po ocenitvi
ponudb Zavod RS za blagovne rezerve sklene pogodbo z enim ali več kupci, z najugodnejšo kombinacijo ponudb.
6. Garancija za dobro izvedbo posla: izbrani kupci, s katerimi bo prodajalec sklenil
kupoprodajno pogodbo, morajo po podpisu pogodbe najkasneje v roku 3 dni predložiti menico z izjavo za izpolnitev menice, kot
zavarovanje za dobro izvedbo posla, v višini
10% okvirne pogodbene vrednosti, ki bo
veljavna vsaj še 8 dni po preteku roka za
prevzem blaga.

7. Način in rok plačila: kupec plača kupnino pred prevzemom blaga na transakcijski račun št. 01100-6030230073.
8. Predložitev ponudb: pisne ponudbe v
zaprtem ovitku z oznako “Ponudba za nakup kemikalij – Ne odpiraj“ in naslovom pošiljatelja je potrebno predložiti do 13. 11.
2003 do 15. ure, na naslov Zavod RS za
blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000
Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 11. 2003 ob 11. uri, v sejni sobi,
VII. nadstropje Zavoda RS Za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
10. Prodajalec na podlagi tega razpisa
ni zavezan skleniti pogodbe s kupcem, ki
ponudi najugodnejšo ceno ali katerimkoli
drugim kupcem in nima nobenih obveznosti
do prizadetih kupcev.
11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom:
Karmen Verbovšek ali Vida Trunk, tel.
01/589-73-00, faks 01/589-73-47; dodatne informacije v zvezi s farmacevtskimi kemikalijami: Liljana Zwittnig Čop in Marija Lampič
Križaj, tel. 01/423-46-90 in 01/423-44-00.
12. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 10. 2003.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Ob-104783

6. Višina kavcije: pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v višini 10% ponudbene vrednosti na transakcijski račun številka: 01100-6030230073.
Po opravljenem javnem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo
ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni, brez
obresti.
7. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora biti sklenjena v roku 10 dni po odpiranju
ponudb. Če izbrani ponudnik pogodbe ne
sklene, naročnik priloženo kavcijo zadrži.
8. Način in rok plačila: najugodnejši
ponudnik lahko plača kupnino pred prevzemom blaga na transakcijski račun številka:
01100-6030230073 ali v roku 30 dni po
prevzemu blaga, če zavaruje plačilo z bančno garancijo, ki jo mora dostaviti v roku
5 delovnih dni po podpisu pogodbe. Bančna garancija se mora glasiti na vrednost
pogodbene količine blaga in z rokom dospelosti 15 dni po preteku obveznosti plačila.
Položena kavcija se v primeru takojšnega plačila všteje v kupnino oziroma se v primeru
plačila z odlogom vrne po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti v roku 5 delovnih dni,
brez obresti.
9. Dodatne informacije o razpisu (lokacije skladiščenja, poreklo…): Alojzij Černe,
tel. 01/58-97-326, faks 01/58-97-347.
10. Predložitev ponudb: pisne ponudbe je potrebno predložiti do 11. 11. 2003
do 15. ure.
Ponudbe se označi: “Ponudba za nakup bombaža in volnenega česanca – ne
odpiraj!“.

Javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
bombaža in volnenega česanca
1. Prodajalec: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve.
2. Naslov prodajalca: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/58-97-300, faks
01/58-97-347.
3. Vrsta in količina ponujenega blaga:
– bombaž
(različnega
porekla)
251.186 kg,
– volneni česanec (različno poreklo)
26.172,60 kg.
4. Kraj in čas prevzema blaga: skladišča
Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve v Republiki Sloveniji, najkasneje do
31. 12. 2003.
5. Ponudniki lahko oddajo ponudbe tudi za delne količine posameznih vrst bombaža ali volnenega česanca. V primeru, da
nihče od ponudnikov ne ponudi odkupa
celotnih količin blaga, bo kot najugodnejši
izbran tisti ponudnik, ki je ponudil najvišjo
ponudbeno ceno za posamezno vrsto blaga. V primeru, da ponudnik ponudi odkup
celotne zaloge blaga pa bo kot najugodnejši izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil
najvišjo ponudbeno vrednost za celotno zalogo blaga.
Po ocenitvi ponudb Zavod Republike
Slovenije za blagovne rezerve sklene pogodbo z enim ali več ponudniki, z najugodnejšo kombinacijo ponudb.

Ponudbi je potrebno predložiti potrdilo o
plačani kavciji.
Ponudbe je potrebno predložiti na: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 11. 2003 ob 11. uri, v sejni sobi, VII.
nadstropje Zavoda Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000
Ljubljana.
12. Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve na podlagi tega razpisa ni
zavezan skleniti pogodbe s ponudnikom, ki
ponudi najugodnejšo ceno ali katerimkoli
ponudnikom in nima nobenih obveznosti do
prizadetih ponudnikov.
13. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 10. 2003.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-104784
Javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo cigaret
1. Prodajalec: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve.
2. Naslov prodajalca: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/58-97-300, faks
01/58-97-347.
3. Vrsta in količina ponujenega blaga:
– cigarete F-57 2,850.000 kosov,
– cigarete F-57 MILD 180.000 kosov.
4. Kraj in čas prevzema blaga: skladišče
Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve v Republiki Sloveniji, najkasneje do
31. 12. 2003.
5. Ponudniki morajo navesti ceno v
SIT/kos, brez trošarine in davka na dodano
vrednost.
Cigarete bodo prodane ponudniku, ki bo
ponudil najvišjo ceno. V primeru, da dva ali
več ponudnikov ponudijo enako ceno, ima
prednost ponudnik, ki ponudi nakup večje
količine cigaret. Po ocenitvi ponudb Zavod
Republike Slovenije za blagovne rezerve
sklene pogodbo z enim ali več ponudniki, z
najugodnejšo kombinacijo ponudb.
6. Višina kavcije: pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v višini 10% ponudbene vrednosti na transakcijski račun številka: 01100-6030230073.
Po opravljenem javnem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo
ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni, brez
obresti.
7. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora biti sklenjena v roku 10 dni po odpiranju
ponudb. Če izbrani ponudnik pogodbe ne
sklene, naročnik položeno kavcijo zadrži.
8. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik lahko plača kupnino pred prevzemom cigaret na transakcijski račun številka:
01100-6030230073 ali v roku 30 dni po
prevzemu cigaret, če zavaruje plačilo z bančno garancijo, ki jo mora dostaviti v roku
5 delovnih dni po podpisu pogodbe. Bančna garancija se mora glasiti na vrednost
pogodbene količine blaga in z rokom dospelosti 15 dni po preteku obveznosti plačila. Položena kavcija se v primeru takojšnega plačila všteje v kupnino oziroma se v
primeru plačila z odlogom vrne po izpolnitvi
vseh pogodbenih obveznosti v roku 5 delovnih dni, brez obresti.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
9. Dodatne informacije o razpisu (lokacije skladiščenja…): Alojzij Černe, tel.
01/58-97-326, faks 01/58-97-347.
10. Predložitev ponudb: pisne ponudbe
je potrebno predložiti do 11. 11. 2003 do
15. ure.
Ponudbe se označi: “Ponudba za nakup
cigaret – ne odpiraj!“.
Ponudbi je potrebno predložiti potrdilo o
plačani kavciji.
Ponudbe je potrebno predložiti na: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 11. 2003 ob 12. uri, v sejni sobi, VII. nadstropje Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
1000 Ljubljana.
12. Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve na podlagi tega razpisa ni
zavezan skleniti pogodbe s ponudnikom, ki
ponudi najugodnejšo ceno ali katerimkoli
ponudnikom in nima nobenih obveznosti do
prizadetih ponudnikov.
13. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 10. 2003.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-104785
Javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
železniško tirnega materiala
1. Prodajalec: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve.
2. Naslov prodajalca: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/58-97-300, faks
01/58-97-347.
3. Vrsta in količina ponujenega blaga:
prodaja železniško tirnega materiala, in sicer:
– tirnice S49,UIC60: 20.837,2 tm,
– pragi betonski: 5.000 kosov,
– dvigalo: 1 kos,
– mostna konstrukcija: 5 kosov,
– pajner nosilci: 165 kosov,
– kretnica 49 R-300-6 desna: 1 kos,
– spojni vijaki DŽ3: 5.882 kosov,
– spojke ploščate DŽ2: 2.430 kosov,
– kretnica 45 R-300-6 leva: 1 kos.
4. Kraj in čas prevzema blaga: skladišča
Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve v Republiki Sloveniji, najkasneje do
31. 12. 2003.
5. Ponudniki lahko oddajo ponudbe tudi
za delne količine posameznih vrst železniško tirnega materiala. V primeru, da nihče
od ponudnikov ne ponudi odkupa celotnih
količin blaga, bo kot najugodnejši izbran tisti
ponudnik, ki je ponudil najvišjo ponudbeno
ceno za posamezno vrsto blaga. V primeru,
da ponudnik ponudi odkup celotno zalogo
blaga pa bo kot najugodnejši izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno vrednost za celotno zalogo blaga.
Po ocenitvi ponudb Zavod Republike
Slovenije za blagovne rezerve sklene pogodbo z enim ali več ponudniki, z najugodnejšo kombinacijo ponudb.
6. Višina kavcije: pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v višini 10% ponudbene vrednosti na transakcijski račun številka: 01100-6030230073.
Po opravljenem javnem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo
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ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni, brez
obresti.
7. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora biti sklenjena v roku 10 dni po odpiranju
ponudb. Če izbrani ponudnik pogodbe ne
sklene, naročnik priloženo kavcijo zadrži.
8. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik lahko plača kupnino pred prevzemom
železniško tirnega materiala na transakcijski
račun številka: 01100-6030230073 ali v roku 30 dni po prevzemu železniško tirnega
materiala, če zavaruje plačilo z bančno garancijo, ki jo mora dostaviti v roku 5 delovnih
dni po podpisu pogodbe. Bančna garancija
se mora glasiti na vrednost pogodbene količine železniško tirnega materiala in z rokom
dospelosti 15 dni po preteku obveznosti plačila. Položena kavcija se v primeru takojšnjega plačila všteje v kupnino oziroma se v primeru plačila z odlogom vrne po izpolnitvi
vseh pogodbenih obveznosti v roku 5 delovnih dni, brez obresti.
9. Dodatne informacije o razpisu (lokacije skladiščenja…): Alojzij Černe, tel.
01/58-97-326, faks 01/58-97-347.
10. Predložitev ponudb: pisne ponudbe
je potrebno predložiti do 11. 11. 2003 ob
15. ure.
Ponudbe se označi: “Ponudba za nakup
železniško tirnega materiala-ne odpiraj!“.
Ponudbi je potrebno predložiti potrdilo o
plačani kavciji.
Ponudbe je potrebno predložiti na: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 11. 2003 ob 10. uri, v sejni sobi VII.
nadstropje, Zavoda Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000
Ljubljana.
12. Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve na podlagi tega razpisa ni
zavezan skleniti pogodbe s ponudnikom, ki
ponudi najugodnejšo ceno ali katerimkoli
ponudnikom in nima nobenih obveznosti do
prizadetih ponudnikov.
13. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 10. 2003.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 45/03

Ob-104936

Javni razpis (odprti postopek)
za izbiro najugodnejšega ponudnika
organizacije tiska in distribucije za
potrebe Zavoda za šport Slovenije
I. Naročnik: naročnik storitev, za katere
iščemo najugodnejšega ponudnika, je Zavod za šport Slovenije, Celovška 25, 1000
Ljubljana.
II. Predmet razpisa
a) Predmet razpisa:
– tisk in distribucija revij Šport mladih in
Šport,
– tisk in distribucija publikacij Razpisi
šolskih športnih tekmovanj, Informator in
Špic Informatorja,
– tisk knjižic, diplom, plakatov, zgibank
in priročnikov Zlati sonček in Krpan, diplom
in plakatov Šolska športna tekmovanja in
diplom Morski konjiček.
b) Ponudniki lahko oddajo ponudbe po
sklopih:
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1. sklop: reviji Šport mladih, Šport, publikacije Razpisi šolskih športnih tekmovanj,
Informator, Špic Informator,
2. sklop: knjižice Zlati sonček in Krpan,
diplome Zlati sonček, Krpan, Morski konjiček, Šolska športna tekmovanja, plakati Zlati sonček, Krpan, Šolska športna tekmovanja, zgibanke Zlati sonček in Krpan, priročnik (knjiga).
Revije
Ponudnik mora v ponudbi ponuditi izvajanje tiska in distribucije skupaj. Ponudnik
mora aktivno sodelovati pri tisku revij tako,
da bodo primerljive s sodobnimi trendi tiska
za ciljno populacijo revij.
– Revija Šport mladih
Na leto izide 10 številk, in sicer 25. v
mesecu. Naklada revije na posamezno številko je 20.000 izvodov. Distribucija revije
se vrši po pošti v foliji na naslove, ki jih
ponudniku posreduje naročnik tako, da je
možen datum dostave revije na naslove na
dan, ko revija izide.
Revija je natisnjena v formatu A4, barve
4/4, papir 60 g LWC, obseg 32 strani,
vezava 2 krat speto v zvezek.
– Revija Šport
Na leto izidejo 4 številke, in sicer
25. marca, 25. junija, 25. oktobra in 27.
decembra. Naklada revije je 1300 izvodov
na posamezno številko. Distribucija revije
se vrši po pošti v foliji na naslove, ki jih
ponudniku posreduje naročnik tako, da je
možen datum dostave revije na naslove na
dan v mesecih, ko revija izide.
Revija je natisnjena v formatu 20x28 cm,
barve ovitek 4/4 + lak, papir ovitek 250g
bioglos, barve notranjost 2/2, papir notranjost 90 g bioglos, obseg 64 strani + priloga 48 strani, vezava broširano.
– Razpisi šolskih športnih tekmovanj
Na leto izide 1 številka, in sicer v nakladi
3000 izvodov. Distribucija revije se vrši po
pošti v foliji na naslove, ki jih ponudniku
posreduje naročnik tako, da je možen datum dostave revije na naslove do dogovorjenega datuma.
Revija je natisnjena v formatu A4, barve
ovitek 4/4, papir ovitek 170 g bioglos, barve notranjost 16 strani 4/4, 64 strani 2/2,
papir notranjost 90 g bioglos, obseg 80
strani, vezava 2 krat speto v zvezek.
– Revija Informator
Na leto izideta 2 številki, in sicer v nakladi 3000 izvodov. Distribucija revije se vrši
po pošti v foliji na naslove, ki jih ponudniku
posreduje naročnik tako, da je možen datum dostave revije na naslove do dogovorjenega datuma.
Revija je natisnjena v formatu A4, barve
ovitek 4/4, papir ovitek 170 g bioglos, barve notranjost 16 strani 4/4, 64 strani 2/2,
papir notranjost 90 g bioglos, obseg 80
strani, vezava 2 krat speto v zvezek.
– Špic Informator
Na leto izideta 2 številki, in sicer v nakladi 2000 izvodov. Distribucija revije se vrši
po pošti v foliji na naslove, ki jih ponudniku
posreduje naročnik tako, da je možen datum dostave revije na naslove do v pogodbi
dogovorjenega datuma.
Revija je natisnjena v formatu A3, obseg
4 strani, papir 100 g bioglos, barve notranjost 2/2.
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– knjižici Zlati sonček in Krpan
Format: 86 x 125 mm – zaprto
172 x 125 mm – odprto
Tisk: notranje strani 4/4 – color
ovitek 4/4 – sijajna enostranska plastifikacija
Obseg: ovitek + 12 strani knjižica Krpan
ovitek + 16 strani knjižica Zlati sonček
Material: ovitek 250 g
notranje strani 90 g brezlesni
Vezava: 2 x šivano z žico
Pakirano: po 100 knjižic v paketu
Filmi: naročnikovi
Naklada: 25.000 kosov Športni program
Zlati sonček
15.000 kosov Športni program Krpan
Vsaki knjižici Zlati sonček pripada tudi
pola nalepk velikosti knjižice.
– diploma Zlati sonček
Format: 175 x 250 mm
Tisk: 4/2 – color
Material: 250 g biomat
Filmi: naročnikovi
Naklada: 15.000 kosov
– diploma Krpan
Format: 165 x 250 mm
Tisk: 4/2 – color
Material: 250 g biomat
Filmi: naročnikovi
Naklada: 15.000 kosov
– diploma Morski konjiček
Format: 165 x 245 mm
Tisk: 4/2
Material: 250 g biomat
Filmi: naročnikovi
Naklada: 15.000 kosov
– diploma šolska športna tekmovanja
Format: B4
Tisk: 4/0
Material: 250g biomat
Filmi: naročnikovi
Naklada: 15.000 kosov
– zgibanki Zlati sonček in Krpan
Format: 270 x 90 mm odprto
90 x 90 mm – zaprto
Tisk: 4/4 – color
Material: 135 g bioglos
Dodelava: 2 x zgibano, pakirano po 500
kom.
Naklada: 25.000 kos Zlati sonček
15.000 kos Krpan
– plakat Zlati sonček
Format: 420 x 590 mm
Tisk: 4/0 – color
Material: 150 g biomat
Dodelava: obrez, pakiranje po 100 kom.
Naklada: 8.000 kosov
– plakat Krpan
Format: 480 x 680 mm
Tisk: 4/0 – color
Material: 150 g biomat
Dodelava: obrez, pakiranje po 100 kom.
Naklada: 5.000 kosov
– plakati šolskih športnih tekmovanj
Veliki plakat: format B1, papir 135 g
bioglos, barve 4/0, naklada 2.000 kosov.
Mali plakat: format A3, papir 90 g
bioglos, 1x prepognjeno, barve 4/4, naklada 3500 kosov.
– knjiga (opcija)
Format: 157 x 240 mm – zaprto
320 x 240 – odprto
Tisk:
Ovitek: 4/0 – color + 1/0 – sijajna
plastifikacija ovitka
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Notranje strani 1/1 – črna
Obseg: ovitek + ca. 150 strani
Material: ovitek 300 g PPP/1
notranje strani 90 g biomat brezlesni
Vezava: broširano (lepljeno)
Naklada: 1.000 kos
Rok izdelave je 30 dni po oddanem naročilu.
III. Orientacijska vrednost naročila
Skupna orientacijska vrednost naročila
je 17,019.500 SIT brez DDV.
Orientacijska vrednost naročila za revijo Šport mladih je 6,140.500 SIT, brez
DDV.
Orientacijska vrednost naročila za revijo
Šport je 2,436.000 SIT, brez DDV.
Orientacijska vrednost naročila za publikacijo Razpisi šolskih športnih tekmovanj je
528.500 SIT, brez DDV.
Orientacijska vrednost naročila za publikacijo Informator je 1,057.000 SIT, brez
DDV.
Orientacijska vrednost naročila za revijo
Špic Informator je 500.000 SIT, brez DDV.
Orientacijska vrednost naročila za plakate šolskih športnih tekmovanj je 357.500
SIT brez DDV.
Orientacijska vrednost naročila za knjižici Zlati sonček in Krpan je 1,400.000 SIT,
brez DDV.
Orientacijska vrednost naročila za diplome Zlati sonček, Krpan, Morski konjiček in
šolska športna tekmovanja je 1,800.000
SIT brez DDV.
Orientacijska vrednost naročila za zgibanki Zlati sonček in Krpan je 1,000.000
SIT, brez DDV.
Orientacijska vrednost naročila za plakata Zlati sonček in Krpan je 1,050.000
SIT, brez DDV.
Orientacijska vrednost naročila za knjigo je 750.000 SIT, brez DDV.
IV. Datum začetka in dokončanja storitve
Rok začetka del je 1. 1. 2004, rok dokončanja del pa 31. 12. 2004.
Pogodba med naročnikom in izvajalcem
se sklene za čas enega leta.
V. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– 60% ekonomsko najugodnejša ponudba,
– 10% poprodajne storitve in tehnična
pomoč,
– 30% reference s področja sodelovanja pri pripravi revij s sorodno tematiko.
VI. Pogoji financiranja in plačila
Naročnik zagotavlja izvajalcu 100% mesečno plačilo v roku 30 dni po opravljeni
storitvi in izstavitvi računa.
VI. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
na Zavodu za šport Slovenije, Celovška 25,
1000 Ljubljana, do izteka razpisnega roka
vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
VII. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je 1. 12. 2003
do 12. ure oziroma poštni žig tega dne.
Ponudbe lahko oddate osebno ali priporočeno po pošti na naslov Zavod za šport
Slovenije, Celovška 25, 1000 Ljubljana in
sicer v zapečateni ovojnici z oznako “Razpis – tisk – ne odpiraj”.
Ponudba mora biti izdelana v skladu s
tem razpisom in določili Zakona o javnih
naročilih.

VIII. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo v sredo, 3. 12.
2003 ob 12. uri v prostorih Zavoda za šport
Slovenije, Celovška 25, 1000 Ljubljana.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje.
IX. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudnike bomo obvestili o izidu javnega razpisa v 8 dneh od dneva odpiranja
ponudb.
X. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi predložiti ustrezna
dokazila in izjave, kot jih zahteva razpisna
dokumentacija.
XI. Druge informacije o naročilu: vse nadaljnje informacije o naročilu lahko dobite
na Zavodu za šport Slovenije, Celovška 25
ali na tel. 01/230-61-62, vsak delovni dan
med 9. in 10. uro (Taja Paternost).
Zavod za šport Slovenije
Št. 343-6/95-3
Ob-104754
Mestna občina Nova Gorica (MONG),
Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica, ki jo po
pooblastilu zastopa IZS, Inženirska zbornica Slovenije, Jarška 10b, Ljubljana, ter zanjo MSA, Matična sekcija arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitektov, Vegova 8,
Ljubljana, v sodelovanju s strokovnim društvom DPA (Društvo primorskih arhitektov)
razpisuje
javni državni anonimni enostopenjski
projektni natečaj
za arhitekturno in konstrukcijsko
rešitev most čez reko Vipavo pri
Renčah
Udeleženci natečaja: natečaja se lahko
udeležijo pravne in fizične osebe v Republiki Sloveniji.
Naslov, kjer se lahko zahteva natečajno
gradivo in dodatne informacije: Mestna občina Nova Gorica, oddelek za infrastrukturo
in gospodarske javne službe, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica – Služba za cestno gospodarstvo (soba 25/I. nadstropje) od
2. 11. 2003 dalje, tel. 05/33-50-132, faks
05/30-21-233, e-pošta: darja.anzeljc@nova-gorica.si. Znesek v višini 15.000 SIT nakažite
na
TRR
račun
DPA
št.
04750-0000765866 pri NKBM, enota Nova Gorica s pripisom “natečaj za most čez
reko Vipavo v Renčah“.
Roki:
– prevzem natečajnega gradiva od 2. 11.
2003,
– postavljanje vprašanj do vključno
20. 11. 2003, odgovori bodo pripravljeni
do 1. 12. 2003,
– oddaja natečajnih elaboratov 23. 12.
2003 do 14. ure,
– zaključek žiriranja 26. 1. 2004.
Oddaje natečajnega elaborata: na dan
oddaje lahko natečajniki oddajo elaborate
osebno do 14. ure, na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za infrastrukturo
in gospodarske javne službe, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica – Glavna pisarna
(soba 38/I. nadstropje) ali po pošti kot priporočene pošiljke na naslov Mestna občina
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Nova Gorica, Oddelek za infrastrukturo in
gospodarske javne službe, Trg E. Kardelja
1, 5000 Nova Gorica z “Natečaj – Most
čez reko Vipavo – Ne odpiraj“ s tem, da o
oddaji obvestijo MONG, Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe s
telegramom; za dela oddana po pošti velja
datum poštnega žiga z dne 23. 12. 2003.
Ocenjevalna žirija: člani žirije: Oton Mozetič, univ. dipl. inž. str., Marjan Murovec,
grad. teh., Leon Gradnik, univ. dipl. inž.
grad., Gorazd Humar, univ. dipl. inž. grad.,
Boris Školaris, univ. dipl. inž. arh.
Namestnik članov žirije IZS: Kosta Jurkas, univ. dipl. inž. arh.
Poročevalci: Ines Kos, univ. dipl. inž.
arh.
Izvedenec za ekonomiko: Sergej Peršolja, grad. teh., skrbnik: Darja Anzeljc, univ.
dipl. inž. grad.
Nagrade, odkupi odškodnine:
1. nagrada: 1,600.000 SIT,
2. nagrada: 1,000.000 SIT,
3. nagrada: 600.000 SIT,
trije odkupi: vsak po 240.000 SIT.
Natečajnikom, katerih dela ne bodo odkupljena ali nagrajena ter bodo izpolnjevala
razpisne pogoje, bo razpisovalec izplačal
materialno odškodnino v višini 140.000 SIT
bruto.
Iz natečaja sledi, da bo naročnik: avtorjem
prvo nagrajenega elaborata poveril izdelavo
idejnega projekte ter projektov PGD in PZI za
most, če bo ta izpolnjeval pogoje za projektanta oziroma bo s pogodbeno zagotovljenim
sodelovanjem avtorja izbrane rešitve izdelala
projektno dokumentacijo pravna ali fizična
oseba, ki bo take pogoje izpolnjevala.
Vsi ostali splošni pogoji ter ostale informacije o natečaju so razvidne iz razpisnega
gradiva, ki je objavljeno na spletni strani
http://www.arhiforum.com.
Mestna občina Nova Gorica
IZS ter zanjo MSA
Ob-104781
Na podlagi Poslovnega načrta Garancijske sheme za Pomurje, na podlagi 1. člena
Odloka o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Ljutomer (Ur. l. RS, št. 109/01), na podlagi
1. člena Odloka o spremembi in dopolnitvi
odloka o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št.
1/03) in razpoložljivih sredstev v proračunu
Občine Ljutomer, namenjenih za pospeševanja razvoja malega gospodarstva v Občini
Ljutomer, za leto 2003, objavljata RRA Mura d.o.o., Murska Sobota, Garancijska shema za Pomurje in Občina Ljutomer, v sodelovanju z Novo Ljubljansko banko d.d., Podružnica Pomurje; Raiffeisen Krekovo banko d.d. Maribor, PE Murska Sobota; SKB
Banko d.d. Ljubljana, PE Murska Sobota;
Probanko d.d. Maribor, Ekspozitura Murska Sobota; Banko Koper d.d., PE Murska
Sobota; Novo KBM d.d., Podružnica Pomurje-LLT
razpis
za dolgoročne kredite ter garancije,
namenjene pospeševanju razvoja
malega gospodarstva v Občini
Ljutomer za leto 2003

Št.

1. Predmet razpisa: predmet tega razpisa je kreditiranje pospeševanja razvoja
malega gospodarstva v Občini Ljutomer v
skupni višini 19,200.000 SIT, za kreditiranje investicijskih projektov. Za kredite bo
lahko RRA Mura “Garancijska shema za
Pomurje“ dodeljevala garancije v višini
50-70%, vendar garancija ne more presegati 5,000.000 SIT.
2. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
Kredit in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč in pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
– nakup, gradnja ali prenova poslovnih
prostorov,
– nakup opreme-osnovnih sredstev.
3. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
1. Gospodarske družbe, ki se po
52. členu Zakona o gospodarskih družbah
štejejo za majhno družbo in izpolnjuje dve
od naslednjih meril:
– povprečno število zaposlenih v zadnjem poslovnem letu ne presega 50;
– čisti prihodki od prodaje v zadnjem poslovnem letu so manjši od 1.000,000.000
tolarjev;
– vrednost aktive ob koncu poslovnega
leta ne presega 500,000.000 tolarjev.
2. Fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika.
3. Fizične in pravne osebe, ki so v postopku registracije.
4. Sedež upravičenca – prijavitelja oziroma lokacija poslovne enote mora biti na
območju Občine Ljutomer.
5. Upravičenec – prijavitelj ne sme biti v
stečajnem postopku ali v postopku prisilne
poravnave.
6. Upravičenec – prijavitelj mora imeti
med viri financiranja zagotovljenih najmanj
30% lastnih sredstev.
7. Investicija se izvaja v Občini Ljutomer.
3.1 Prednostni kriteriji za dodeljevanje
sredstev
Prednost pri dodeljevanju kreditov bodo
imeli prosilci, katerih projekti poleg pogojev, ki jih zahteva banka, izpolnjujejo še večino od naslednjih kriterijev:
– izvedba projekta pomembno vpliva na
razvoj Občine Ljutomer,
– multiplikativni vpliv projekta na razvoj
Občine Ljutomer,
– zagotavlja trajna in kvalitetna delovna
mesta,
– zaposluje nezaposlene z območja Občine Ljutomer.
3.2 Krediti
– prosilec lahko vloži vlogo za kredit v
višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
10,000.000 SIT,
– obrestna mera za kredite znaša: letna
obrestna mera (TOM) + 2,5%,
– doba vračanja kredita je do največ
5 let,
– prosilec zavaruje kredit v skladu s pogoji banke kreditodajalke.
3.3 Do sredstev po tem razpisu niso
upravičena:
– majhna podjetja s področja kmetijstva,
ribištva in jeklarstva,
– podjetja v težavah,
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– podjetja v sektorju transporta, premogovništva, ladjedelništva, motornih vozil in
sintetičnih vlaken.
4. Garancije RRA Mure “Garancijska
shema za Pomurje“:
– prosilec vloži vlogo za garancijo RRA
Mure “Garancijska shema za Pomurje“ hkrati z vlogo za kredit,
– garancija RRA Mure “Garancijska shema za Pomurje“ ne more presegati zneska
5,000.000 SIT, oziroma 50-70% poroštva
odobrenega kredita,
– za podjetnike začetnike (poslovanje do
5 let) se lahko odobri garancija RRA Mure
“Garancijska shema za Pomurje“ v višini
80% do zneska kredita 2,000.000 SIT,
– prosilec zavaruje prejeto garancijo
RRA Mure “GS za Pomurje“ s poroki na
podlagi notarskega sporazuma.
5. Dokumentacija
Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz Obrazca “Investicijski
krediti – garancije – Vloga“, ki ga prosilci
dobijo na naslednjih mestih:
– Občina Ljutomer, g. Novak, ali v vložišču Občine Ljutomer – pisarna 108, tel.
02/584-90-44,
– RRA Mura d.o.o. Murska Sobota,
g. Wolf, tel. 02/536-14-64, ga. Vitez Gomboši, tel. 02/536-14-67.
Obvezne priloge so:
1. obrazec – Vloga;
2. opis investicijskega vlaganja na
obrazcu “Poslovni načrt“ za projekte do
3 mio SIT, za zahtevnejše projekte pa poslovno – investicijski elaborat v skladu z
zahtevami bank;
3. za samostojne podjetnike (s.p.):
– potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov (DURS), fotokopijo priglasitvenega lista obrazec 1/1, 1/2 (potrjen od
krajevno pristojne izpostave DURS) in zemljiško knjižni izpisek;
– davčno napoved za zadnji dve leti poslovanja (2001 in 2002) z vsemi prilogami;
– zadnjo odločbo o davku na dohodek iz dejavnosti;
– potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih;
– potrdilo o matični številki in potrdilo
o davčni številki;
4. za gospodarske družbe:
– fotokopijo sklepa o vpisu družbe v
sodni register z vsemi prilogami;
– potrdilo o matični številki in potrdilo
o davčni številki;
– bilanco stanja in izkaz uspeha za
leto 2001 in 2002;
– potrdilo o poravnanih dospelih davkih in prispevkih;
5. gradbeno dovoljenje ali lokacijska
informacija, kupoprodajna pogodba ali predračun za nabavo opreme ali posodobitev
poslovnega procesa.
Izpolnjene vloge z vso zahtevano dokumentacijo se oddajo v 2 izvodih na sedežu
Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer,
v vložišču – pisarna 108.
6. Rok za prijavo in oddajo vlog: rok za
prijavo na razpis je odprt do 14. 11. 2003.
7. Obdelava vlog: nepopolnih vlog kreditni odbor ne bo obravnaval.
O odločitvi bodo prosilci obveščeni v
10 dneh od obravnave vloge na kreditnem
odboru.
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Sklep o odobritvi ali zavrnitvi je dokončen.
8. Ostale informacije: vse ostale informacije dobijo prosilci na mestih, ki so navedena pod 5. točko.
Regionalna razvojna agencija
Mura d.o.o.
Murska Sobota
Garancijska shema za Pomurje
Občina Ljutomer
Ob-104776
Na podlagi 57., 61., 62. člena in od 100.
do 120. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) ter Pravilnika o postopku za izbiro
in merilih za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško (Uradni list RS, št.
91/01 in 90/02, 92/03), ter Pravilnika o
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Uradni list RS, št. 6/03) Občina Krško objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in
projektov na področju kulture, ki jih bo
v letu 2004 sofinancirala Občina Krško
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
2. Predmet javnega razpisa so programi
in projekti na področju kulture, ki zajemajo
vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju knjižno-založniške, knjižničarske, glasbene, plesne, gledališke in lutkovne, literarne, likovne in fotografske, filmske in video dejavnosti ter varstva kulturne dediščine.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
1. zavodi, ki delujejo na področju kulture v Občini Krško (razen javnih zavodov) in
imajo reference za kakovostno izvedbo programa, ter Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – OI Krško in ZKD Krško za organizacijo kulturnih prireditev v občini in za knjižno-založniško dejavnost,
2. društva, ki imajo sedež v Občini Krško in se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo,
za študij in izvedbo kulturnih programov in
projektov ter za organizacijo kulturnih prireditev,
3. posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture in imajo stalno bivališče v Občini Krško, za avtorske projekte,
4. lastniki premične ali nepremične kulturne dediščine, ki ima status spomenika ali
pa je vpisana v zbirni register dediščine, za
redno vzdrževanje oziroma sanacijo spomenika, pod pogoji, kot jih določa zakon.
4. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za področje kulture za leto 2004 je 29,500.000 SIT.
5. Merila za izbor programov in projektov
Osnovna merila za izbor in vrednotenje
programov so:
– kakovost in zahtevnost predlaganega
programa,
– realna možnost izvedbe programa
(kadrovski, finančni, prostorski, časovni
pogoji),
– neprofitnost programa,
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– delež lastnih prihodkov,
– delež sofinancerjev,
– odmevnost programov in projektov, izvedenih v preteklem letu (število obiskovalcev, strokovne kritike).
Kriteriji za vrednotenje osnovne dejavnosti ljubiteljskih kulturnih skupin so sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije (vsi
prijavitelji),
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe
(vsi prijavitelji),
– kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji,
– kopija odločbe o statusu (samo samostojni ustvarjalci na področju kulture),
– dokazilo o lastništvu, projekt obnove
in spomeniško-varstveno soglasje na projekt obnove (samo prijavitelji spomeniško-varstvenih programov).
Prijave na razpis morajo biti popolne,
naknadno dopolnjene po izteku roka za
predložitev prijav ni možno.
Prijave in ostale prijavne obrazce morajo
podpisati upravičene osebe – zastopniki
oziroma fizične osebe osebno ali njihovi pooblaščenci.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za
leto 2004 morajo biti porabljena v letu
2004.
8. Rok za predložitev prijav in način
predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati
najpozneje do 1. decembra 2003 do 12.
ure na naslov: Občina Krško, Oddelek za
družbene dejavnosti, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika
(Občine Krško).
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – prijava na razpis za kulturne programe in projekte 2004“.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
prijavitelja.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila 3. decembra 2003 ob 8. uri
v prostorih Občine Krško.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60
dneh od datuma odpiranja prijav. Občina
Krško bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov po sprejemu in uveljavitvi proračuna za leto 2004
in v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.
11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Občine Krško www.krsko.si
ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270
Krško.
Dodatne informacije posreduje Vida Fritz,
tel. 07/498-12-84, e-mail: vida.fritz@krsko.si
v času uradnih dni od 8. do 10. ure, za ljubi-

teljske kulturne dejavnosti pa Tatjana Avsec,
tel. 07/488-16-50, e-mail: oi.krsko@jskd.si.
Občina Krško
Ob-104777
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 47/03 in 67/03), Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov za otroke
in mladino, ki jih bo v letu 2004
sofinancirala Občina Krško
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
2. Predmet javnega razpisa so programi
za otroke in mladino v Občini Krško v letu
2004, razen programov s področja športa,
zdravstva in sociale.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis: na javni razpis se lahko prijavijo društva, klubi in njihove zveze
ter ostale nevladne organizacije, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja dela z mladimi in imajo sedež v Občini
Krško.
4. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za področje dela z
mladimi za leto 2004 je 6,500.000 SIT.
5. Merila za izbor programov:
– kvaliteta in realnost predloženega programa,
– možnost sodelovanja uporabnikov
(udeležencev, članov) in prostovoljcev v programu,
– reference prijavitelja,
– finančna konstrukcija programa.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis z vsemi zahtevanimi podatki,
– odločba oziroma sklep o registraciji
(od upravne enote); namesto odločbe oziroma sklepa se lahko predloži odločba o
statusu društva, ki deluje v javnem interesu
na področju dela z otroki in mladino,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za
leto 2004 morajo biti porabljena v letu
2004.
8. Rok za predložitev prijav in način
predložitve: prijavitelji morajo prijave oddati
do 1. 12. 2003 do 12. ure na naslov: Občina Krško, Oddelek za družbene dejavnosti,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnih obrazcih
razpisne dokumentacije naročnika (Občine
Krško).
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
Prijave morajo biti poslane v zaprti kuverti in označene z “Ne odpiraj – prijava na
javni razpis za sofinanciranje programov za
otroke in mladino 2004“. Na hrbtni strani
mora biti naveden naslov prijavitelja.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: odpiranje prijav bo komisija opravila 2. decembra 2003 v prostorih Občine
Krško. Odpiranje prijav ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s
pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v
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roku 8 dni od dneva odpiranja vlog prijavitelja pozvala, da dopolni vlogo. Rok za dopolnitev ne bo daljši od 15 dni. V primeru, da
je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo vloga
zavržena.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60
dneh od datuma odpiranja prijav.
Na podlagi ocene vlog, komisija pripravi
predlog prejemnikov sredstev, na podlagi
katerega se izda sklep o dodelitvi sredstev,
zoper katerega je možna pritožba županu
Občine Krško.
Občina Krško bo z izbranimi prijavitelji
sklenila pogodbo o sofinanciranju programov po sprejemu in uveljavitvi proračuna za
leto 2004 in v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.
11. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Krško www.krsko.si, ali jo v
tem roku zainteresirani lahko dvignejo v
času uradnih dni na Oddelku za družbene
dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270
Krško. Dodatne informacije posreduje
Vida Fritz, tel. 07/498-12-84, e-mail:
vida.fritz@krsko.si v času uradnih dni od
8. do 10. ure.
Občina Krško
Ob-104778
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 47/03 in 67/03), Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov s
področja tehnične kulture, ki jih bo v
letu 2004 sofinancirala Občina Krško
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
Krško.
2. Predmet javnega razpisa so: programi s področja tehnične kulture, in sicer na
naslednjih področjih:
– radioamaterstvo,
– jamarstvo,
– modelarstvo,
– potapljanje z avtonomno potapljaško
opremo.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na javni razpis: na javni razpis se lahko prijavijo društva, klubi in njihove zveze,
ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s
področja tehnične kulture in imajo sedež v
Občini Krško.
Posamezni vlagatelj lahko prijavi največ
dva programa.
4. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za leto 2004 je
3,000.000 SIT.
5. Merila za izbor programov:
– kvaliteta in realnost predloženega programa,
– možnost sodelovanja uporabnikov
(udeležencev, članov) in prostovoljcev v programu,
– reference prijavitelja,
– finančna konstrukcija programa.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
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– izpolnjena prijava na razpis z vsemi zahtevanimi podatki,
– odločba oziroma sklep o registraciji
(od upravne enote); namesto odločbe oziroma sklepa se lahko predloži odločba o
statusu društva, ki deluje v javnem interesu
na področju tehnične kulture,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za
leto 2004 morajo biti porabljena v letu
2004.
8. Rok za predložitev prijav in način
predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati
najpozneje do 1. 12. 2003 do 12. ure na
naslov: Občina Krško, Oddelek za družbene dejavnosti, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na prijavnem obrazcu
razpisne dokumentacije naročnika (Občine
Krško).
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
Prijave morajo biti oddane v zaprti
kuverti in označene z “Ne odpiraj – prijava
na razpis za tehnično kulturo 2004“. Na
hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila 2. decembra 2003 v prostorih Občine Krško. Odpiranje vlog ne bo
javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s
pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v
osmih dneh od odpiranja vlog prijavitelja
pozvala, da dopolni vlogo. Rok za dopolnitev ne bo daljši od 15 dni. V primeru, da je
prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo vloga
zavržena.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60
dneh od datuma odpiranja prijav. Na podlagi ocene vlog, komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, na podlagi katerega se
izda sklep o dodelitvi sredstev, zoper katerega je možna pritožba županu Občine Krško. Rok za pritožbo bo 15 dni od prejema
sklepa.
Občina Krško bo z izbranimi prijavitelji
sklenila pogodbo o sofinanciranju programov po sprejemu in uveljavitvi proračuna za
leto 2004 in v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.
11. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave
do izteka prijavnega roka dosegljiva na
spletni strani Občine Krško www.krsko.si
ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270
Krško.
Dodatne informacije posreduje Vida
Fritz,
tel.
07/498-12-84,
e-mail:
vida.fritz@krsko.si, v času uradnih dni od
8. do 10. ure.
Občina Krško
Ob-104779
Na podlagi Pravilnika o postopku za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 47/03 in 67/03) objavlja Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
Krško
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javni razpis
za sofinanciranje programov na
področjih:
A) socialnega varstva
B) zdravstvenega varstva,
ki jih bo v letu 2004 sofinancirala
Občina Krško
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
Krško.
2. Predmet javnega razpisa so: programi nevladnih ali nepridobitnih in/ali neprofitnih organizacij ter zavodov, ki delujejo na
področju socialnega in zdravstvenega varstva.
Predmet javnega razpisa je:
Pod A)
– programi humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na
področju socialnega varstva,
– programi za aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov ter invalidnih otrok,
– organiziranje prostovoljnega dela z
mladimi in preventivni program za delo z
mladimi,
– programi za pospeševanje socialne
vključenosti posameznih družbenih skupin
zaradi revščine,
– programi za nenasilno vedenje za storilce nasilnih dejanj in žrtve nasilja v družini,
– programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo ter programi zagovorništva za
osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju,
– programi pomoči urejanja in reševanja
socialnih stisk, povezanih z uživanjem alkohola in prepovedanih drog ter drugih oblik
zasvojenosti,
– programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugimi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starejših in spodbujajo širjenje prostovoljnega dela starih samih ter
prostovoljnega dela za stare.
Pod B)
– programi društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva,
– programi za zdravstveno rehabilitacijo
invalidnih otrok med poletnimi počitnicami,
– programi za promocijo zdravja v Občini Krško,
– programi za vzgojo otrok in mladostnikov za zdrav način življenja,
– programi za promocijo posameznih
zdravstvenih projektov za izboljšanje zdravja občanov,
– programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom in
uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo nevladne ali
nepridobitne in/ali neprofitne organizacije,
društva ter zavodi ustanovljeni za delovanje na
območju Občine Krško, ki prijavijo program,
ki je predmet razpisa za A in B področje.
Na razpis se lahko prijavijo:
– javni socialno varstveni in javni zdravstveni zavodi, ki v okviru svoje redne dejavnosti ne izvajajo dejavnosti razpisanih programov,
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– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov Občine Krško, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom ali verske skupnosti,
– organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v
skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z
namenom, da bi v njih reševali socialne in
zdravstvene probleme svojih članov – občanov Občine Krško,
– invalidske in humanitarne organizacije
kot prostovoljne neprofitne organizacije, ki
jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki v
skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne in zdravstvene programe in
storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcijskih okvarah,
ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
– druga društva in zavodi, ki izvajajo programe na področju sociale in zdravstva za
uporabnike z območja Občine Krško.
Izvajanje programov se mora nanašati na
območje Občine Krško oziroma njene občane.
4. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za obe področji za
leto 2004 je 20,320.000 SIT, in sicer:
– za področje A: 13,120.000 SIT,
– za področje B: 7,200.000 SIT.
5. Merila za izbor programov:
– kvaliteta in realnost predloženega programa,
– možnost sodelovanja uporabnikov
(udeležencev, članov) in prostovoljcev v programu,
– reference prijavitelja,
– finančna konstrukcija programa.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis, obrazec
2004 z vsemi zahtevanimi podatki – za vsak
prijavljen program posebej,
– odločba oziroma sklep o registraciji
(od upravne enote za društva oziroma od
sodišča za ustanove in zavode), ki so registrirani za opravljanje socialno varstvenih
storitev – namesto odločbe ali sklepa o
registraciji se lahko predloži odločba o statusu društva, ki deluje v javnem interesu
na področju socialnega ali zdravstvenega
varstva,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za
leto 2004 morajo biti porabljena v letu
2004.
8. Rok za predložitev prijav in način
predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati
najpozneje do 1. 12. 2003 do 12. ure na
naslov Občina Krško, Oddelek za družbene
dejavnosti, Cesta krških žrtev 14, Krško –
soba 205.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu razpisne dokumentacije naročnika (Občine Krško).
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z “Ne odpiraj – ponudbe
na razpis“ s pripisom “za področje A“ oziroma “za področje B“, odvisno od tega za
katero razpisno področje ponudnik oddaja
ponudbo.
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9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila 2. 12. 2003 v prostorih Občine Krško. Odpiranje prijav ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s
pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija prijavitelja v 8 dneh od odpiranja pozvala, da
dopolni vlogo. V primeru, da je prijavitelji v
roku ne bodo dopolnili, bo vloga zavržena.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60
dneh od datuma odpiranja prijav.
Na podlagi ocene vlog, komisija pripravi
predlog prejemnikov sredstev, na podlagi
katerega se izda sklep o dodelitvi sredstev,
zoper katerega je možna pritožba županu
Občine Krško.
Občina Krško bo z izbranimi prijavitelji
sklenila pogodbo o sofinanciranju programov po sprejemu in uveljavitvi proračuna za
leto 2004 in v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.
11. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo podrobnejše informacije: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si ali jo v tem roku
zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih
dni na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Milan
Masnec, tel. 07/498-12-03, e-mail:
milan.masnec@krsko.si, v času uradnih dni
od 8. do 10. ure.
Občina Krško
Ob-104780
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), 5. člena Pravilnika za vrednotenje in izbor programov športa v Občini Krško (Uradni list RS, št. 90/02)
in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
pravilnika za vrednotenje in izbor programov športa v Občini Krško (Uradni list RS,
št. 92/03), objavlja Občina Krško, Cesta
krških žrtev 14, Krško
javni razpis
za sofinanciranje programov športa v
Občini Krško za leto 2004
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov s
področja športa v Občini Krško za leto
2004.
II. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za leto 2004 je
60,000.000 SIT.
III. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci športnih programov:
1. športna društva in klubi,
2. zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v Občini
Krško,
3. zavodi s področja športa, vzgoje in
izobraževanja,
4. zavodi, zasebniki ter podjetja, ki so
registrirani za izvajanje športne dejavnosti.
IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:
1. da imajo svoj sedež v Občini Krško,
razen društev, ki združujejo invalidne osebe
s stalnim bivališčem v Občini Krško,
2. da imajo organizirano redno vadbo,
oziroma druge redne športne aktivnosti,

3. da imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje planiranih programov športa,
4. da imajo urejeno evidenco o članstvu
(društva in zveze),
5. da dostavijo občini podatke o članstvu, poročilo o realizaciji programov v preteklem letu, plan dejavnosti in poročilo o
doseženih rezultatih.
V. V letu 2004 bomo sofinancirali naslednje programe:
1. športna vzgoja otrok in mladine:
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok,
– športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – športne šole,
– interesna športna vzgoja mladine,
– športna vzgoja mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
2. športna rekreacija:
– 80-urni programi redne vadbe,
– organizacija športno-rekreativnih tekmovanj,
– planinstvo;
3. kakovostni šport;
4. vrhunski šport;
5. šport invalidov;
6. razvojne in strokovne naloge v športu:
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– znanstvenoraziskovalna dejavnost,
– založniška dejavnost,
– velike mednarodne, državne in občinske športne prireditve,
– informacijski sistem na področju
športa.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju
nacionalnega programa.
Izbrane programe bomo sofinancirali na
podlagi Pravilnika za vrednotenje in izbor
športnih programov v Občini Krško in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika za vrednotenje in izbor programov športa v Občini Krško.
VI. Rok za predložitev ponudb in način
predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati
najpozneje do 1. decembra 2003 do
12. ure na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško. Prijave morajo
biti oddane v zaprti kuverti in označene z
“Ne odpiraj – prijava na javni razpis – šport
2004”. Na hrbtni strani mora biti naveden
naslov prijavitelja.
Prijava mora biti izdelana izključno na
prijavnem obrazcu razpisne dokumentacije
naročnika (Občina Krško). Priložen mora biti
natančen opis prijavljenih programov z vsemi zahtevanimi podatki.
Prijavitelji, ki se prvič prijavljajo na razpis, pošljejo tudi fotokopijo odločbe ali
sklepa o registraciji (od upravne enote). Namesto odločbe oziroma sklepa se lahko
predloži odločba o statusu društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa.
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
VII. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila 2. decembra 2003 v prostorih Občine Krško.
Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru ne-
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popolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v osmih dneh od
odpiranja vlog prijavitelja pozvala, da dopolni vlogo. Rok za dopolnitev ne bo daljši od
15 dni. V primeru, da je prijavitelj v roku ne
bo dopolnil, bo vloga zavržena.
VIII. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60
dneh od datuma odpiranja prijav. Občina
Krško bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbe o sofinanciranju športnih programov
po sprejemu in uveljavitvi proračuna za leto
2004 in v okviru sredstev, zagotovljenih v
proračunu.
IX. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: enotne
obrazce za prijavo in ostalo razpisno dokumentacijo dobijo prijavitelji na naslovu: Občina Krško, Oddelek za družbene dejavnosti,
CKŽ 14, v sobi št. 203, Zdravko Pilipovič,
tel. 07/49-81-229, pri sekretarju Športne
zveze Krško Oskarju Kovaču, Cesta 4. julija
58, tel. 07/49-05-255, vsak delavnik med
8. in 10. uro ali na spletni strani Občine
Krško www.krsko.si.
Občina Krško
Št. 409
Ob-104782
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi
določil Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2003 (Uradni vestnik Zasavja, št. 6/2003) in Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 47/03),objavlja
javni razpis
za sofinanciranje organizacije in
izvedbe projekta novoletnih prireditev
“Zagorje 2003/2004 pod šotorom“
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe projekta novoletne prireditve “Zagorje 2003/2004 pod
šotorom“, ki obsega organizacijsko tehnični del in programski del v trajanju od 26. 12.
2003 do vključno 31. 12. 2003.
Ponudnik mora ponuditi izvedbo projekta
kot celote, ponudbe, ki bodo vsebovale zgolj
izvedbo organizacijsko tehničnega ali le izvedbo programskega dela bodo izločene.
Organizacija in izvedba projekta obsega:
– postavitev ogrevanega, razsvetljenega in ustrezno opremljenega šotora v dimenziji najmanj 1400 m2 tako, da je dne
26. 12. 2003 šotor pripravljen za sprejem
obiskovalcev (podrobnosti v razpisni dokumentaciji),
– gostinsko ponudbo v šotoru,
– zagotovitev redarske službe,
– postavitev zadostnega števila prenosnih sanitarij,
– zagotovitev video projekcije pred prireditvenim prostorom,
– program prireditev pod šotorom oziroma zagotovitev glasbenih izvajalcev od 26.
12. do vključno 31. 12. 2003 v okvirih iz
razpisne dokumentacije,
– in ostale zahteve, razvidne iz razpisne
dokumentacije.
2. Pogoji in merila
Natančni pogoji in zahteve, kaj mora ponudnik zagotoviti, so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.

Št.

Ponudba mora vsebovati vse podatke,
dokazila in priloge, navedene v razpisni dokumentaciji ter biti podana na obrazcih iz
razpisne dokumentacije.
Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, ki so registrirane in imajo ustrezno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa.
Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne dokumentacije, bodo prednost pri izbiri
imele ponudbe, ki bodo nudile:
– večji delež sofinanciranja oziroma
sponzorskih sredstev,
– ugodnejše plačilne pogoje,
– in bodo nudile čimbolj raznovrsten in
aktualen program prireditev v skladu z razpisnimi pogoji.
3. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev,ki so na razpolago za sofinanciranje novoletnih prireditev
“Zagorje 2003/2004 pod šotorom“, znaša
17,000.000 SIT in je zagotovljena v proračunu za leto 2003 in 2004.
Na osnovi pogojev in meril bo Občina
Zagorje ob Savi sofinancirala projekt največ
v višini razpisanih sredstev. Pogodbeno dogovorjen znesek sofinanciranja bo izvajalcu
poravnan po izvedbi projekta in v skladu s
pogoji iz razpisne dokumentacije in pogodbe.
Poleg sofinancerskega deleža Občina
Zagorje ob Savi zagotavlja:
– brezplačno uporabo javne površine za
izvedbo prireditev,
– plačilo priklopa, odklopa in porabe
električne energije brez priključnih omaric,
– oglaševanje novoletnih prireditev po
medijih in drugo reklamiranje.
4. Rok za predložitev ponudb
Ponudbe pošljite na naslov Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje
ob Savi v zaprti ovojnici. Na ovitku mora biti
naslov naročnika z vidno oznako “Ponudba
– Ne odpiraj – Novoletne prireditve pod
šotorom“ ter ime in naslov ponudnika na
hrbtni strani ovojnice ponudbe.
Ponudbe je potrebno predložiti do dne
17. 11. 2003 do 12. ure ne glede na vrsto
prenosa.
Upoštevane bodo le ponudbe,ki bodo
prispele v navedenem roku in bodo pravilno
označene.
Odpiranje ponudb bo dne 17. 11. 2003
ob 13. uri v sejni sobi na sedežu Občine
Zagorje ob Savi in ga bo vodila strokovna
komisija,ki jo imenuje župan.
5. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju
ponudb.
6. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informacije: razpisna dokumentacija
za javni razpis in dodatne informacije so
zainteresiranim na voljo vsak delovni dan
na naslovu: Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob
Savi, kontaktna oseba: Blanka Šmit, tel.
03/56-55-700.
Občina Zagorje ob Savi
Ob-104939
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Preddvor za leto 2003 (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 5/03), Pravilnika o postopku za izvrševanje proračuna Republike
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Slovenije (Uradni list RS, št. 66/01, 53/02)
in 9. člena Pravilnika za sofinanciranje programov ohranjevanja in razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Jezersko (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 6/03) objavlja Občina Preddvor
javni razpis
o sofinanciranju programov ohranjanja
in razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Preddvor za leto 2003
1. Naročnik: Občina Preddvor.
2. Naslov naročnika: Dvorski trg 10,
4205 Preddvor, tel. 04/275-10-00, telefaks: 04/275-10-20.
3. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa je sofinanciranje programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Preddvor za leto 2003, in sicer:
a) sofinanciranje izboljšanja kolobarjenja,
rodovitnosti tal z vključevanjem ugodilk in
alternativnih (pozabljenih) poljščin v kolobar
(analiza zemlje),
b) sofinanciranje ekološkega kmetovanja,
c) sofinanciranje umetnega osemenjevanja živine,
d) sofinanciranje malih agromelioracij,
e) sofinanciranje izvedbenih programov
CRPOV,
f) sofinanciranje izobraževanja v kmetijstvu,
g) sofinanciranje pospeševanja društvene dejavnosti, povezane s promocijo kmetijstva in podeželja.
4. Pogoji in višina razpisanih sredstev
pomoči: zahtevke za pridobitev sredstev po
tem razpisu vložijo upravičenci skladno s
pogoji navedenimi v razpisni dokumentaciji,
ki jo od 4. novembra 2003 dalje zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur na
naslovu: Občina Preddvor, Dvorski trg 10,
4205 Preddvor, tajništvo občine.
a) sofinanciranje izboljšanja kolobarjenja,
rodovitnosti tal z vključevanjem ugodilk in
alternativnih (pozabljenih) poljščin v kolobar
(analiza zemlje):
višina razpisanih sredstev: 50.000 SIT
pogoji za pridobitev pomoči:
– potrdilo o statusu kmeta,
– navedba njivskih površin, na katerih se
ukrep izvaja (v ha), na kmetijskem gospodarstvu mora biti najmanj 0,50 ha njiv,
– v petletno kolobarjenje morajo biti
vključene najmanj tri poljščine, od tega vsaj
ena od ugodilik (kopavine oziroma listanke
detelje ali travno-deteljne mešanice) ali alternativnih poljščin in poljščin, ki so se gojile v preteklosti in se ne gojijo več,
– gnojilni načrt na podlagi analize zemlje v roku 5 let od prvega prejetja finančnih
sredstev za navedeni ukrep (izjava),
– uporaba fitofarmacevtskih sredstev na
podlagi prognoze (izjava),
– da imajo poravnane vse davke ter druge zakonske obveznosti;
b) sofinanciranje ekološkega kmetovanja:
višina razpisanih sredstev: 140.000 SIT
pogoji za pridobitev pomoči:
– potrdilo o statusu kmeta,
– dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo
ekoloških kmetij,
– potrdilo o vplačilu stroškov kontrole
ekološke pridelave v tekočem letu,
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– mnenje pristojne kmetijske svetovalne
službe,
– da imajo poravnane vse davke ter druge zakonske obveznosti;
c) sofinanciranje umetnega osemenjevanja živine:
višina razpisanih sredstev: 2,300.000
SIT,
pogoji za pridobitev pomoči:
– potrdilo o statusu kmeta,
– račun za opravljene storitve pooblaščene organizacije, ki opravlja storitev
osemenjevanja ali pripusta,
– koncesijska pogodba,
– da imajo poravnane vse davke ter druge zakonske obveznosti;
d) sofinanciranje malih agromelioracij:
višina sredstev: 1,000.000 SIT
pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o statusu kmeta,
– odločba o priglasitvi del, vendar samo tam, kjer je to določeno z občinskim
odlokom,
– kopijo katastrskega načrta z oznako
parcel,
– program del, ki ga potrdi kmetijsko
svetovalna služba,
– potrdilo oziroma zapisnik o izvedbi
agromelioracij s strani kmetijske svetovalne
službe,
– račun o opravljenih strojnih delih ali
lastno opravljanje potrebne strojne ure,
– da imajo poravnane vse davke ter druge zakonske obveznosti;
e) sofinanciranje izvedbenih programov
CRPOV:
višina sredstev: 1,000.000 SIT
pogoji za pridobitve pomoči:
– sklenjena pogodba o izvedbenem projektu,
– upoštevajo se pogoji Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– dokazila o izvajanju in financiranju celotnega projekta;
f) sofinanciranje izobraževanja v kmetijstvu:
višina sredstev: 300.000 SIT
pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program z ustreznimi dokazili, razvidna mora biti kotizacija
kmetov – če se je izvajalec za to odločil,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da opravljajo dejavnost na področju
kmetijstva,
– da imajo zagotovljene materialne prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo predloženih programov,
– da je predloženi program namenjen
vsem zainteresiranim uporabnikom,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti;
g) sofinanciranje pospeševanja društvene dejavnosti, povezane s promocijo kmetijstva in podeželja:
višina sredstev: 600.000 SIT
pogoji za pridobitev sredstev:
– status društva, ki deluje na področju
kmetijstva na območju Občine Preddvor,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da opravljajo dejavnost na področju
kmetijstva,
– da imajo zagotovljene materialne prostorske in organizacijske pogoje za delovanje,
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– da pospešujejo društvene dejavnosti,
ki so povezane s promocijo kmetijstva in
podeželja,
– poročilo o delu za preteklo leto,
– da je predloženi program namenjen
vsem zainteresiranim uporabnikom,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti.
5. Informacije: vse informacije lahko
zainteresirani upravičenci dobijo na naslovu Občine Preddvor ali po telefonu
04/275-10-00, tajnik občine.
6. Rok in način prijave: vloge, pripravljene v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije in tega razpisa, morajo zainteresirani upravičenci oddati v zaprtih ovojnicah
na naslov: Občina Preddvor, Dvorski trg 10,
4205 Preddvor, s pripisom: “Ne odpiraj –
razpis kmetijstvo“, najkasneje do 5. decembra 2003, do 12. ure.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo potekalo 5. decembra 2003, ob 13. uri, na
naslovu naročnika in ne bo javno. Prispele
vloge bo pregledala in ocenila strokovna komisija imenovana s strani naročnika. Prepozno prispele vloge se zavrže, neutemeljene
pa zavrne. V primeru nepopolno izpolnjenih
prijav s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija ponudnike pozvala, da v roku 8 dni od
odpiranja dopolnijo vlogo. V primeru, da vlagatelj vloge v postavljenem roku ne dopolni
se vloga zavrže. Zavrže se tudi vloge vložene
v nepravilno opremljenih ovojnicah.
7. Obveščanje o izidu razpisa: vlagatelji
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje do 19. decembra 2003.
Občina Preddvor
Št. 032-26/03-3
Ob-104988
Občina Tišina objavlja na podlagi sklepa
občinskega sveta z 2. korespondenčne seje, ki je bila 23. 10. 2003 in 4. člena Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tišina (v nadaljevanju: pravilnik)
(Ur. l. RS, št. 65/03 in 102/03)
javni razpis
o uvedbi ukrepov (dotacij) za
pospeševanje in razvoj kmetijstva v
Občini Tišina v letu 2003
1. člen
(predmet javnega razpisa)
Predmet razpisa je dodelitev dotacij v
kmetijstvu iz II. poglavja pravilnika za leto
2003.
Za ukrepe v kmetijstvu v obliki dotacij so
v proračunu Občine Tišina za leto 2003
predvidena skupna sredstva v višini
4,800.000 SIT.
2. člen
(ukrepi kmetijskih spodbud)
Za uresničevanje ciljev pospeševanja in
razvoja kmetijstva v Občini Tišina se sredstva
preko dotacij dodelijo za naslednje ukrepe:
– izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji – umetno osemenjevanje,
– spodbujanje razvoja čebelarstva in
zdravstvene zaščite čebel,
– preprečevanje prašičje enzootske
pneumonije,
– nakup mlekovodov in posodobitev mlekovodov, molzišč in pripadajoče hladilne tehnike ter pripadajoče opreme,

– izboljšanja strukture tal ter zmanjšanje
kislosti tal – apnenje tal,
– sofinanciranje analiz zemlje in krme,
– sofinanciranje testiranja škropilnic,
– podpora prestrukturiranja kmetij v integrirano in ekološko pridelavo hrane,
– zavarovanje proti elementarnim nesrečam v kmetijstvu – zavarovanje kmetijskih
posevkov in plodov,
– programi izobraževanja kmetov,
– sofinanciranje dejavnosti strokovnih
društev.
3. člen
(splošni pogoji)
Pri uveljavljanju subvencij se upoštevajo
računi in ostala dokazila za nabave v letu
2003.
Upravičenci, morajo za ukrepe za katere
uveljavljajo dotacijo podati izjavo, da za posamezen namen niso pridobili sredstev iz
državnega proračuna ali mednarodnih virov
oziroma koliko sredstev so iz teh virov za
posamezen namen že prejeli. Izjava je sestavni del vloge.
Upravičenci so fizične osebe – kmetje s
stalnim bivališčem v Občini Tišina, za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Tišina
in strokovne službe, društva in njihove zveze, krožki, združenja, ki delujejo v Občini
Tišina na področju kmetijstva.
4. člen
(posamezni ukrepi za leto 2003)
1. Ukrep: Izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji – umetno osemenjevanje
Sofinancira se umetno osemenjevanje
krav in telic ter svinj.
Skupni predvideni znesek za ukrep:
500.000 SIT.
Predvidena višina dotacije: 2.000
SIT/osemenitev za krave in telice; 1.200
SIT/osemenitev za svinje; vendar največ do
50% stroškov umetnega osemenjevanja in
do 50% stroškov za nabavo semena kvalitetnih plemenjakov za kmete, ki imajo koncesijo.
Pogoji in dokumentacija: upravičenci so
fizične osebe, ki predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo,
– račun za umetno osemenjevanje pooblaščene organizacije.
Rok: zadnji rok za oddajo vloge je
19. 12. 2003.
2. Ukrep: Spodbujanje razvoja čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel
Sofinancira se nabava zdravil za zdravstveno zaščito čebel.
Skupni predvideni znesek za ukrep:
500.000 SIT.
Predvidena višina dotacije: 800
SIT/panj; vendar največ do 50% stroškov
zdravljenja čebeljih družin.
Pogoji in dokumentacija: upravičenci so
čebelarska društva registrirana na območju
Občine Tišina, ki predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo,
– poročilo o izvedenih ukrepih v letu
2003 – po programu zdravstvene preventive,
– račun za zdravila, ki se nanašajo na
zdravstveno zaščito čebel in račun za stroške preventivnega pregleda,
– seznam koristnikov z navedbo števila
panjev.
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Rok: zadnji rok za oddajo vloge je
19. 12. 2003.
3. Ukrep: Preventivni in kurativni ukrepi
veterinarskih služb na živinorejsko usmerjenih kmetijah
Sofinancirajo se stroški analize blata,
preventivnega zatiranja parazitov pri govedih, konjih in drobnici (dehelmentizacija),
analize krvi, antibiogramov.
Skupni predvideni znesek za ukrep:
200.000 SIT.
Predvidena višina dotacije: 29% stroškov
analize blata, analize krvi, antibiogramov in
dehelmentizacije.
Pogoji in dokumentacija: upravičenci so
fizične osebe, ki predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo,
– račun za izvedene storitve preventivnih in kurativnih ukrepov pooblaščene veterinarske organizacije (iz računa mora biti
razvidna vrsta opravljene storitve).
Rok: zadnji rok za oddajo vloge je
19. 12. 2003.
4. Ukrep: Preprečevanje prašičje enzootske pneumonije
Sofinancirajo se stroški cepljenja proti
prašičji enzootski pneumoniji.
Skupni predvideni znesek za ukrep:
300.000 SIT.
Predvidena višina dotacije: 40% stroškov
cepljenja, vendar največ 30.000 SIT/kmetijo letno.
Pogoji in dokumentacija: upravičenci so
fizične osebe, ki predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo,
– račun za cepljenje in kurativni blok.
Rok: zadnji rok za oddajo vloge je
19. 12. 2003.
5. Ukrep: Nakup mlekovodov in posodobitev mlekovodov, molzišč in pripadajoče
hladilne tehnike ter opreme
Sofinancira se nakup mlekovodov ter
stroški storitev, materiala ter gradbenih in
obrtniških del za posodobitev mlekovodov,
molzišč in pripadajoče hladilne tehnike
(opreme).
Skupni predvideni znesek za ukrep:
300.000 SIT.
Predvidena višina dotacije: višina dotacije se bo določala na podlagi utemeljene
vloge in lahko znaša do 30% stroškov investicije za nakup opreme, materiala ter gradbena in obrtniška dela.
Pogoji in dokumentacija: upravičenci so
fizične osebe, ki predložijo naslednjo dokumentacijo:
– utemeljeno vlogo z opisom investicije
in predračunsko oziroma obračunsko vrednostjo investicije,
– račun za nakup strojev, naprav in opreme ter za gradbena in obrtniška dela.
Rok: zadnji rok za oddajo vloge je
19. 12. 2003.
6. Ukrep: Izboljšanje strukture in teksture tal ter zmanjšanje kislosti tal – apnenje tal
Sofinancirajo se stroški apnenca in saturacijskega mulja.
Skupni predvideni znesek za ukrep:
600.000 SIT.
Predvidena višina dotacije: 20% stroškov
apnenca oziroma 40% stroškov saturacijskega mulja.

Št.

Pogoji in dokumentacija: upravičenci so
fizične osebe, ki predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo,
– račun za nakup apnenca oziroma račun za nakup saturacijskega mulja.
Rok: zadnji rok za oddajo vloge je
19. 12. 2003.
7. Ukrep: Sofinanciranje testiranja škropilnic ter analize zemlje in krme
Sofinancirajo se stroški testiranja škropilnic ter stroški analiz zemlje in krme
Skupni predvideni znesek za ukrep:
400.000 SIT.
Predvidena višina dotacije: 2.500
SIT/testiranje škropilnice, 1.000 SIT/analizo zemlje in 3.000 SIT/analizo krme; vendar največ do 50% stroškov testiranja škropilnic oziroma analize zemlje in krme.
Pogoji in dokumentacija: upravičenci so
fizične osebe, ki predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo,
– račun pooblaščene organizacije za testiranje škropilnic ter analizo zemlje oziroma krme.
Rok: zadnji rok za oddajo vloge je
19. 12. 2003.
8. Ukrep: Podpora preusmeritvam kmetij v integrirano in ekološko pridelavo
Sofinancirajo se kontrole ekološke pridelave in kontrole integrirane pridelave ter
nakup opreme, mehanizacije in preureditve objektov za ekološko in integrirano pridelavo.
Skupni predvideni znesek za ukrep:
50.000 SIT.
Predvidena višina dotacije: na podlagi
utemeljenih prošenj:
– največ do 100% stroškov kontrole ekološke oziroma integrirane pridelave pooblaščenih organizacij,
– največ do 40% nakup specialne mehanizacije za integrirano pridelavo,
– največ do 40% nakup orodij oziroma
strojev in naprav za ekološko pridelavo in
predelavi pridelkov ter
– največ do 40% stroški preureditve gospodarskih objektov za potrebe ekološke
reje domačih živali v skladu s Pravilnikom
(Ur. l. RS, št. 31/01)
Pogoji in dokumentacija: upravičenci so
fizične osebe, ki so vključene v ekološko
oziroma integrirano pridelavo in predložijo
naslednjo dokumentacijo:
– vlogo,
– dokazilo (certifikat) o vključenosti kmetije v integrirano pridelavo oziroma dokazilo
o vključenosti kmetije v kontrolo ekoloških
kmetij,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne
službe;
a) račun oziroma potrdilo o vplačilu stroškov kontrole integrirane pridelave oziroma
kontrole ekološke pridelave ali/in
b) račun o nakupu specialne mehanizacije za integrirano pridelavo hrane (in izjava) ali
c) račun o nakupu orodij oziroma strojev
za ekološko kmetovanje (z izjavo)
Rok: zadnji rok za oddajo vloge je
19. 12. 2003.
9. Ukrep: Zavarovanje proti elementarnim nesrečam v kmetijstvu
Sofinancira se plačilo zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov.

106 / 30. 10. 2003 / Stran 6497
Skupni predvideni znesek za ukrep:
1,300.000 SIT.
Predvidena višina dotacije: 20% zavarovalne premije.
Pogoji in dokumentacija: upravičenci so
fizične osebe neposredno ali fizične osebe
posredno preko zavarovalnic s katerimi občina sklene pogodbo o subvencioniranju zavarovalne premije (za subvencionirani del
premije izstavi zavarovalnica občini račun).
a) Če so upravičenci fizične osebe neposredno, predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo,
– sklenjeno zavarovalno polico za tekoče leto,
– račun ali potrdilo o plačilu zavarovalne
premije,
– zemljiško knjižni izpisek.
b) če subvencijo uveljavljajo fizične osebe posredno preko zavarovalnice, zavarovalnica predloži naslednjo dokumentacijo:
– sklenjeno pogodbo z občino,
– račun za subvencioniran del premije
za tekoče leto (ki ga plača občina),
– seznam upravičencev s podatki o zavarovancih, zavarovanih kmetijskih površinah ter višini premije
Rok: zadnji rok za oddajo vloge je
19. 12. 2003.
10. Ukrep: Programi izobraževanja kmetov
Sofinancira se organizirano izobraževanje kmetov v izvedbi pooblaščenih institucij
in posamezno izobraževanje kmetov, ki se
udeležijo izobraževanja izven skupno organiziranih izobraževanj.
Skupni predvideni znesek za ukrep:
360.000 SIT.
Predvidena višina dotacije: 3.000
SIT/izobraževanje na nosilca kmetije in
1.000 SIT/izobraževanje na ostalega člana
družine (za izobraževanje: varnost pri delu),
za ostala izobraževanja največ do 100%
stroškov izvajalcev programov izobraževanja za skupno organizirana izobraževanja,
oziroma največ do 60% stroškov za kmete,
ki se udeležijo izobraževanja izven posameznih programov pooblaščenih izvajalcev.
Pogoji in dokumentacija: upravičenci so
pooblaščeni izvajalci izobraževanja ali fizične osebe, ki se udeležijo izobraževanja izven programov pooblaščenih izvajalcev in
predložijo naslednjo dokumentacijo:
a) pooblaščeni izvajalci izobraževanja:
– vlogo 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),
– seznam udeležencev z osnovnimi podatki (ime in priimek, naslov, davčna št.,
kotizacija / participacija);
b) fizična oseba (individualno izven posameznega programa izobraževanja):
– vlogo
– račun o izvedeni storitvi – programu
izobraževanja (plačilo kotizacije/izobraževanja)
Rok: zadnji rok za oddajo vloge je
19. 12. 2003.
11. Ukrep: Sofinanciranje dejavnosti
strokovnih društev
Skupni predvideni znesek za ukrep:
290.000 SIT.
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Predvidena višina dotacije: na podlagi
utemeljenih vlog vendar največ do 30% stroškov finančno ovrednotenega programa.
Pogoji in dokumentacija: upravičenci so
strokovna društva s področja kmetijstva za
izvedbo strokovnega dela, strokovnih prireditev (razstav, predvajanj, promocije) in izdajo strokovnih publikacij. Društva morajo
predložiti naslednjo dokumentacijo:
– vlogo,
– finančno ovrednoten letni program
dela,
– finančno poročilo o delu društva v preteklem letu,
– potrdilo o registraciji društva.
Rok: zadnji rok za oddajo vloge je
19. 12. 2003.
5. člen
(nadzor in sankcije)
Nenamensko porabo sredstev po tem
razpisu in pravilniku preverja občinska strokovna služba, lahko pa tudi druge osebe,
pooblaščene s strani župana ali nadzorni
odbor. V primeru nenamenske porabe sredstev mora prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila do dneva vračila, in sicer v naslednjih
primerih:
– če so bila dodeljena sredstva delno ali
v celoti nenamensko porabljena,
– če je upravičenec za katerikoli namen
navajal neresnične podatke,
– če je upravičenec za isti namen in iz
istega naslova ponovno pridobil finančna
sredstva pred iztekom za to določenega obdobja v razpisu,
– če je upravičenec odtujil (prodal) specialno mehanizacijo in opremo, sofinancirano iz proračuna občine, pred iztekom 5 let,
– če se pojavijo druge nepravilnosti pri
uporabi sredstev.
6. člen
(rok in način oddaje vlog)
Vloge z zahtevanimi dokazili in prilogami
se oddajo na Občini Tišina, Tišina 4, 9251
Tišina, najpozneje do vključno 19. 12.
2003.
Obrazci vlog za posamezne ukrepe so
na voljo na Občinski upravi občine Tišina,
na Tišini 4, 9251 Tišina.
7. člen
Ta razpis začne veljati naslednji dan po
sprejetju sklepa Občinskega sveta občine
Tišina.
Občina Tišina
Ob-105020
Javni razpis
za oddajo prijav za sofinanciranje
programov organizacij in društev na
področju socialnega in zdravstvenega
varstva v Občini Ljutomer za leto 2004
1. Predmet razpisa so finančna sredstva
iz proračuna Občine Ljutomer, namenjena
sofinanciranju programov organizacij in
društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ljutomer za leto
2004.
2. Na ta razpis se lahko prijavijo organizacije, ki dokazujejo javno koristno dejavnost z listinami, imajo sedež društva ali podružnico v Občini Ljutomer oziroma je program dejavnosti zastavljen tako, da organi-
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zacija vključuje v svoj program člane iz Občine Ljutomer, imajo urejeno evidenco o
članstvu in imajo zagotovljene materialne,
prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo programov.
3. Prijava mora vsebovati: odločbo o registraciji društva, odločbo o dodelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu (neobvezno), poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2003, program dela za leto
2004 in finančni načrt za leto 2004, seznam članov društva, navedbo kontaktne
osebe in telefonsko številko. Obrazci razpisne dokumentacije se lahko dvignejo v prostorih Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, soba številka 111.
4. Merila za dodelitev sredstev: status
društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva, ocena programa
(program oceni komisija glede na kvalitetno
obrazložitev predvidenih dejavnosti, množičnost vključevanja članov organizacije v akciji, sodelovanje organizacije z okoljem, rezultati udejstvovanj članov v akcijah namenjenih širšemu okolju) in število članov organizacije iz Občine Ljutomer.
5. Okvirna višina razpisnih sredstev za
ta namen je 700.000 SIT.
6. Rok za predložitev vloge in vseh zahtevanih dokumentov je 1. december 2003
na naslovu: Občina Ljutomer, Vrazova ulica
1, Ljutomer, soba št. 111. Prijave morajo biti
podane v zaprti kuverti z oznako “Javni razpis za programe socialnega in zdravstvenega varstva za leto 2004“.
7. O višini sredstev, dodeljenih po tem
razpisu, bodo vlagatelji obveščeni v roku
osem dni po odločitvi komisije.
Občina Ljutomer
Št. 27/03
Stol d.d. Kamnik objavlja

Ob-104888

javni razpis
za zbiranje ponudb za odkup
poslovnega deleža/poslovnih deležev,
ki predstavljata do 100% osnovnega
kapitala v družbi Stol Pisarniški stoli
d.o.o. Korenova cesta 5, Kamnik,
vpisani v sodni register Okrožnega
sodišča v Ljubljani, pod vložno številko
1/27746/00 matična številka
5938031, (v nadaljevanju – Stol
Pisarniški stoli d.o.o. Kamnik)
in kompleksa nepremičnin, ki jih
družba Stol Pisarniški stoli d.o.o.
Kamnik
uporablja za opravljanje svojih
poslovnih dejavnosti
1. Predmet razpisa
1.1. Poslovna deleža
1.1.1. Poslovni delež katerega imetnik je
družba Stol d.d. Kamnik v družbi Stol Pisarniški stoli d.o.o. Kamnik, ki predstavlja 85%
osnovnega kapitala družbe Stol Pisarniški
stoli d.o.o. Kamnik.
1.1.2. V primeru, da družba Stolček
d.o.o. Maribor ne bo uveljavljala predkupne
pravice ter zahtevala prodaje tudi njenega
manjšinskega deleža v družbi Stol Pisarniški stoli d.o.o. Kamnik, prodaja Stol d.d.
Kamnik tudi poslovni delež katerega imetnik je družba Stolček d.o.o. Maribor, v
družbi Stol Pisarniški stoli d.o.o. Kamnik, ki
predstavlja 15% osnovnega kapitala družbe

Stol Pisarniški stoli d.o.o.Kamnik. Ta del
predmeta razpisa se pod enakovrednimi
prodajnimi pogoji prodaja v skladu s posebnim prodajnim naročilom, opredeljenem v
9. členu družbene pogodbe družbe Stol Pisarniški stoli d.o.o. Kamnik.
1.2. Nepremičnine
Poleg poslovnih deležev v družbi Stol
Pisarniški stoli d.o.o. Kamnik, je predmet
razpisa tudi nepremičnina v Kamniku, Korenova cesta 5, ki v naravi predstavlja poslovni objekt in funkcionalno zemljišče, v katerem družba Stol Pisarniški stoli d.o.o. Kamnik opravlja svojo dejavnost in ga sestavlja
nepremičnina z naslednjimi zemljiškoknjižnimi podatki:
– parc. št. 456/6, k.o. Šmarca v izmeri
6.455 m2 – proizvodna hala,
– parc. št. 456/4, k.o. Šmarca v izmeri
ca. 17.900 m2,
– parc. št. 709/2, k.o. Podgorje, zelenica v izmeri ca. 2160 m2.
– del parc. št. 709/2, k.o. Podgorje, v
solastništvu in sicer:
– del parkirišča, in sicer del v izmeri
964 m2,
– del ceste, in sicer del v izmeri
515 m2.
Preostali solastnik parkirišča in ceste je
družba Biring Invest d.o.o.
Parc. št. 456/6 k.o. Šmarca je obremenjena s hipoteko Nove ljubljanske banke,
d.d.. Posojilo zavarovano s hipoteko se bo
poplačalo s prejeto kupnino tako, da bo
dejanski kupec postal lastnik bremen prostih nepremičnin.
2. Pogoji javnega razpisa
2.1. Ponudba se mora nanašati na odkup celotnega predmeta razpisa, opredeljenega v 1. točki besedila tega razpisa. Na
poslovnem deležu iz točke 1.1.1. ima družba
Stolček d.o.o. Maribor predkupno pravico.
V primeru, da družba Stolček d.o.o. Maribor predkupne pravice ne uveljavlja, je dolžna družba Stol d.d. Kamnik sočasno s prodajo svojega poslovnega deleža prodati tudi 15% poslovni delež, ki je v lasti družbe
Stolček d.o.o. Maribor, in sicer po isti ceni
za 1% kot to velja za 1% pri prodaji poslovnega deleža, ki je v lasti Stol d.d. Kamnik.
2.2. Ponudba mora obsegati znesek kupnine, način plačila in rok zapadlosti plačila
kupnine ter izjavo prvovrstne banke, da bo
financirala nameravani odkup v primeru morebitnega odloženega plačila kupnine. Ponudnik mora ponudbi predložiti podatke o
svojem finančnem položaju (za pravne osebe – izkaz stanja in izkaz uspeha za leto
2002 in 2003 ter obrazca BON 1 in BON
2) ter poslovni načrt za družbo Stol Pisarniški stoli d.o.o. za obdobje 2003-2005.
2.3. Kot jamstvo za resnost ponudbe mora ponudnik na transakcijski račun
družbe
Stol
d.d.
Kamnik
št.
02312-0014791733, vplačati varščino v višini 10,000.000 SIT.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta
v znesek kupnine, ostalim ponudnikom pa
bo varščina vrnjena v osmih dneh po izboru.
2.4. Pisne ponudbe z dokazilom o vplačilu varščine in drugimi ustreznimi prilogami
je potrebno poslati s priporočeno pošiljko s
povratnico v roku 20 dni od dneva objave
tega razpisa, na naslov družbe Stol d.d.
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Kamnik, Ljubljanska 45, Kamnik, pod oznako “Javni razpis Stol Pisarniški stoli d.o.o.
– ne odpiraj!”
2.5. Pisne ponudbe bo pregledala komisija za izbor najugodnejšega ponudnika in
ponudnike o izbiri obvestila v roku 15 dni od
zaključnega dneva za predložitev ponudb.
2.6. Uspešni ponudnik mora v 15 dneh
po obvestilu komisije o izboru skleniti kupoprodajno pogodbo.
2.7. Če ponudnik ne bo sklenil kupoprodajnih pogodb v roku iz prejšnje točke ali
plačal kupnine oziroma zagotovil ustreznega zavarovanja za plačilo kupnine v ponujenih ali pozneje izpogajanih rokih, se bo štelo, da odstopa od ponudbe, morebitne že
sklenjene pogodbe se bodo štele za razdrte, plačano varščino pa bo kot skesnino
obdržal prodajalec.
2.8. Prometni davek ter ostale stroške
v zvezi s prenosom lastništva plača kupec.
Stroške za sestavo kupoprodajnih pogodb
plača prodajalec, notarske overitve pa
kupec.
2.9. Lastništvo nad predmetom razpisa
preide na kupca po plačilu kupnine.
2.10. Družba Stol d.d. Kamnik na podlagi tega razpisa ni zavezana skleniti kupoprodajnih pogodb za predmet razpisa z najboljšim ali katerimkoli dugim ponudnikom.
2.11. Dodatne informacije glede tega
razpisa lahko ponudniki dobijo pri družbi
Stol d.d. Kamnik, na tel. št. 01/83-01-111,
pri Janezu Pezdircu.
Stol d.d. Kamnik
Ob-104951
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija,
na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in
77/03) in sklepa Občinskega sveta Občine
Litija z dne 22. 10. 2003, objavlja
javni razpis
z zbiranjem pisnih ponudb za prodajo
nepremičnin v lasti Občine Litija
1. Predmet prodaje:
A) Zemljišča ob Ponoviški cesti v Litiji,
parc. št. 1346/27 v izmeri 531 m2 in parc.
št. 1601/9 v izmeri 150 m2, vpisani v zk. vl.
št. 522 in parc. št. 1346/28 v izmeri
168 m2, vpisana v zk. vl. št. 1253, vse k.o.
Hotič, last Občine Litija. Zemljišča se nahajajo na območju urbanih zemljišč in se prodajajo v celoti kot samostojna gradbena parcela za izgradnjo manjšega poslovno stanovanjskega objekta za izvajanje mirne storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena je
8,128.326 SIT. V navedeni ceni ni vključen
davek na dodano vrednost (20%), ki se prišteje k pogodbeni ceni.
B) Poslovno stanovanjskih objekt na Valvazorjevem trgu 18 v Litiji, na parc.št. 69/1
stavba v izmeri 188 m2, s pripadajočim dvoriščem na parc. št. 69/2 v izmeri 52 m2,
vpisani v vl. št. 956, k.o. Litija. Stavba se
nahaja v centru mesta Litije. Zgradba je masivne izvedbe z vkopano kletjo, pritličjem,
dvema nadstropjema in mansardo, s skupno koristno površino 494,56 m2. Objekt je
potreben obnove. Izhodiščna cena je
24,700.000 SIT. V navedeni ceni ni vključen davek na promet nepremičnin (2%), ki
se prišteje k pogodbeni ceni.
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2. Pogoji zbiranja ponudb
Pisne ponudbe lahko oddajo fizične osebe, ki so državljani RS in pravne osebe, ki
so registrirane in imajo sedež v RS.
Nepremičnine pod tč. A) in B) so naprodaj po načelu “ videno – kupljeno“.
Kupec mora ponuditi kupnino enako ali
višjo od izhodiščne cene.
Odpiranje ponudb in izbor najugodnejšega ponudnika bo komisijski, izbran bo
ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno odkupa nepremičnin (v primeru dveh ali več ponudb z enako najvišjo ceno, je izbran ponudnik, ki ga določi žreb komisije).
Z uspelim ponudnikom se sklene kupoprodajna pogodba najkasneje v roku 30 dni
od dneva sprejema sklepa o izbiri, plačilo
kupnine v 8 dneh od dneva sklenitve pogodbe.Vse stroške v zvezi z odkupom – notarske stroške, davčne dajatve, stroške vpisa
nepremičnin v zemljiško knjigo plača kupec.Varščina za resnost ponudbe za predmet prodaje pod točko A) znaša 813.000
SIT, pod točko B) pa znaša 2,470.000 SIT.
Varščino je potrebno plačati do oddaje pisne
ponudbe na transakcijski račun Občine Litija
št. 01260-6000000137, s sklicem za namen javnega zbiranja ponudb. Ponudniku, ki
s ponudbo ne bo uspel, se varščina vrne v 8
dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika,
uspelemu ponudniku pa se bo varščina vštela v kupnino. Varščina se ne obrestuje. Če
uspeli ponudnik ne sprejme pogojev sklenitve pravnega posla, varščina zapade v korist
Občine Litija. Pisna ponudba mora prispeti v
zaprti in pravilno označeni kuverti do vključno 10. 11. 2003 do 12. ure na naslov: Občina Litija, Jerebova 14, Litija, z obvezno označbo za kateri predmet nakupa se nanaša
ponudba, zato je potrebno, da se na kuverti
pripiše: “Ne odpiraj – ponudba za nakup
gradbene parcele ob Ponoviški ulici“ oziroma “Ne odpiraj – ponudba za nakup stavbe
Valvazorjev trg 18“.
3. Ponudba mora vsebovati:
a) ime oziroma firmo ponudnika, točen
naslov, davčno številko, številko bančnega
računa ponudnika,
b) ponujeno ceno v SIT, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne,
c) izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje,
d) potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, za samostojne podjetnike priglasitveni
list oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev,
e) dokazilo o plačilu varščine,
f) dokazila o finančnem stanju ponudnika, ne sme biti starejše od 3 mesecev (za
družbe BON-1 in BON-2; za samostojne
podjetnike BON-1/SP in potrdilo o plačanih prispevkih in davkih),
g) vrsto dejavnosti, ki se bo izvajala na
predmetu prodaje, (opisati namembnost objekta na predmetu prodaje pod točko A) in
točko B),
h) predvideni zaključek izgradnje objekta pri točki A) in predvideni zaključek obnove objekta pri točki B),
i) pri pravni osebi ime in tel.št. osebe, ki
je pooblaščena za tolmačenje ponudbe.
Prepozno prispelih pisnih ponudb komisija ne bo obravnavala v postopku za izbor
najugodnejšega ponudnika. Ponudba, ki bo
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vsebovala nižjo ceno od izhodiščne, komisija ne bo obravnavala. V primeru nepopolnih ponudb bo komisija zahtevala od ponudnika dopolnitev ponudbe v roku 5 dni
od prejema poziva. Občina Litija ni dolžna
skleniti kupoprodajne pogodbe z nobenim
od ponudnikov.
Vse dodatne informacije v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Litija pri Ksenji Celarc, tel. 01/89-63-448, ponedeljek in petek od 8. do 11. ure in sreda od 8. do 11. in
od 13. do 16. ure.
Občina Litija
Ob-104992
Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222
Kobarid (v nadaljevanju: prodajalec), ki jo v
postopku prodaje komunalno opremljenega stavbnega zemljišča v Obrtni coni Kobarid zastopa Komisija za prodajo premoženja
Občine Kobarid (v nadaljevanju: Komisija),
na podlagi Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94,
57/94, 14/95, 20/95, 74/98 in 70/00),
Statuta Občine Kobarid (Uradni list, št.
8/00, 79/00, 53/02 in 74/02), Uredbe o
postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem (Uradni list
RS, št. 47/01 in 62/01) in na podlagi
sklepa Občinskega sveta občine Kobarid z
dne 17. 6. 2003 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
pisnih ponudb
1. Ta poziv je objavljen z namenom pridobitve ponudb v postopku javnega zbiranja ponudb za prodajo 3000 m2 komunalno
opremljenega stavbnega zemljišča v Obrtni
coni Kobarid, ki je namenjeno opravljanju
obrtno-proizvodnih dejavnosti.
2. Prodajajo se naslednja zemljišča:
– parc. št. 334/3, k.o. Kobarid, travnik
3. razred v izmeri 2.038 m2,
– parc. št. 334/1, k.o. Kobarid, travnik
3. razred, v izmeri 911 m2,
– parc. št. 338/1, k.o. Kobarid, pašnik
2. razred, v izmeri 49 m2,
– parc. št. 367/3, k.o. Kobarid, travnik
3. razred, v izmeri 264 m2,
po ceni 9.313 SIT na m2, na dan 20. 10.
2003.
3. Zemljišča se prodajajo po modulih po
500 m2.
4. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
samostojni podjetniki ter pravne osebe, ki
imajo sedež na območju Republike Slovenije in ki predložijo dokazilo o plačilu varščine.
5. Ponudniki morajo pred zaključenim rokom za oddajo ponudb položiti varščino v
višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Občine Kobarid št. 01246-0100015011,
s pripisom za javni razpis. Plačana varščina
bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno,
neuspelim ponudnikom pa bo varščina
vrnjena v roku 10 dni od dneva odpiranja
ponudb.
6. Ponudniki morajo v ponudbi za nakup
navedenih površin predložiti vse dokumente oziroma podatke, kot so zahtevani v razpisni dokumentaciji, ki jo prevzamejo na Občini Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid. Vsak ponudnik mora pred prevzemom
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razpisne dokumentacije podpisati izjavo o
zaupnosti.
7. Rok za predložitev ponudb je 19. 11.
2003.
Kot pravočasne bodo veljale ponudbe,
ki bodo poslane na sedež Občine Kobarid,
Trg svobode 2, 5222 Kobarid, najkasneje
do vključno 19. 11. 2003 do 12. ure po
lokalnem času, v zapečateni ovojnici, s pripisom “Ponudba za nakup zemljišča v Obrtni coni Kobarid – ne odpiraj“.
Javno odpiranje ponudb bo dne 19. 11.
2003 ob 13. uri v sejni sobi Občine Kobarid.
8. Osnovni kriteriji, na podlagi katerih se
bodo vrednotile ponudbe, so opisani v razpisni dokumentaciji.
9. Komisija lahko v katerikoli fazi postopka pozove vse ponudnike ali pa samo tiste,
katerih ponudbe oceni kot najbolj ustrezne,
da jih še dopolnijo v posameznih elementih. Komisija lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine postopek ali pogajanja, ne da bi za to navedla
razloge.
10. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena.
11. O najugodnejšem ponudniku bodo
ponudniki obveščeni v roku 3 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Uspeli ponudnik bo dolžan pogodbo
skleniti v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Kupec je dolžan plačati davek na promet nepremičnin in stroške vknjižbe v zemljiško knjigo.
Lastništvo na prodanih nepremičninah
preide na kupca s plačilom celotne kupnine.
12. Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in njenim prevzemom
ter postopkom prodaje lahko ponudniki
pridobijo vsak delavnik od 9. do 10. ure
pri kontaktni osebi prodajalca: Marko
Lavrenčič, Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, tel. 05/389-92-00,
faks 05/389-92-11, e-pošta: obcina.kobarid@siol.net.
Občina Kobarid

Javne dražbe
Dopolnitev
Št. 465-03-26/2003
Ob-104987
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94,
14/95, 20/95 – odl. US, 63/95, 73/95
– odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl.
US, 44/96 – odl. US, 26/97 – dopolnitev, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US,
74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popr.
sklepa US, 12/99 – sklep US, 16/99 –
popr. sklepa US, 59/99 – odl. US, 70/00,
100/00, 28/01 – odl. US, 16/02 – odl.
US in 51/02), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03 in 77/03) in sklepa Občinskega
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sveta občine Izola, št. 465-01-78/2002 z
dne 17. 7. 2003, Občina Izola-Comune di
Isola, Sončno nabrežje št. 8, ki jo zastopa
županja Breda Pečan, objavlja dopolnitev
besedila javne dražbe za prodajo nepremičnin, objavljene v Uradnem list RS, št.
102-103/03, Ob-104318.
V besedilu objave javne dražbe za prodajo nepremičnin se za 11. točko doda nova točka, ki glasi:
12. Komisija lahko pred začetkom
javne dražbe umakne posamezen predmet javne dražbe opisan pod točko 2.,
kolikor ugotovi, da za posamezen predmet obstaja ovira za sklenitev prodajne
pogodbe.
Občina Izola

Razpisi delovnih
mest
Št. 122-5/2003-200
Ob-104770
Republika Slovenija, Upravna enota Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2501 Maribor, objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto v Oddelku za upravne notranje
zadeve:
svetovalec za potne listine, tujce in
obmejni promet, ki se bo izvajal v nazivu
Svetovalec III.
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava ter 88. člen Zakona o javnih
uslužbencih in mora imeti:
– univerzitetno izobrazbo pravne smeri
ali visoko upravno izobrazbo,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj.
Izpolnjevati mora še posebne pogoje:
– državni izpit iz javne uprave,
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom.
Kandidat mora prijavi priložiti:
– dokazilo o izobrazbi,
– potrdilo o nekaznovanosti oziroma izpisek iz kazenske evidence, ki ne sme biti
starejše od treh mesecev (izda ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ni starejše od treh mesecev (izda ga pristojno sodišče),
– potrdilo o opravljenih izpitih (kolikor ga
kandidat ima, sicer bo moral izbrani kandidat izpit opraviti v roku enega leta po sklenitvi delovnega razmerja).
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo na naslov Upravna
enota Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2501
Maribor.
Rok za prijavo je osem dni od dneva
objave natečaja.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v 8
dneh od dne, ko bo opravljena izbira.
Dodatne informacije daje Renata Bernard, tel. 02/22-01-799.
Upravna enota Maribor

Št. 2385/1-2003
Ob-104771
Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o
javnih zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
45/94 in 8/96), 21. in 22. člena Statuta
Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj in
sklepa Sveta Zavoda, razpisujemo delovno
mesto
direktorja Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj.
Pogoji:
– visoka strokovna izobrazba medicinske
smeri,
– s specializacijo ene od zavodovih dejavnosti,
– najmanj pet let specialistične strokovne prakse.
Od kandidatov pričakujemo, da bodo prijavi predložili poleg dokazil o izpolnjevanju
pogojev še lasten pogled na delo in razvoj
zavoda. Zaželene so izkušnje pri vodenju
javnih zdravstvenih zavodov.
Izbrani kandidat bo imenovan za direktorja zavoda za dobo štirih let.
Rok za prijavo je 15 dni po objavi. Pisne
prijave z oznako “za javni razpis direktorja
zavoda” se pošljejo na naslov: Zavod za
zdravstveno varstvo Kranj, Gosposvetska
ulica 12, 4000 Kranj.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30
dneh po končanem javnem razpisu.
Svet Zavoda za zdravstveno varstvo
Kranj
Št. 55/03
Ob-104772
Svet VVZ Trebnje, Slakova ulica 5, 8210
Trebnje, razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora izpolnjevati splošne zakonske in posebne pogoje v skladu s 53. ali
145. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 12/96, 23/96, 22/00, 64/01).
Ravnatelj bo imenovan za pet let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite v 15 dneh po objavi razpisa
z oznako “Razpis za ravnatelja“ na naslov:
Svet VVZ Trebnje, Slakova ulica 5, 8210
Trebnje.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet VVZ Trebnje
Ob-104773
Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, razpisuje prosto delovno mesto
svetovalec v sektorju za nacionalne
račune.
Javni uslužbenec bo naloge izvrševal v
nazivu svetovalec III. Delo na tem delovnem
mestu se lahko izvaja v nazivih svetovalec I,
svetovalec II in svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– znanje angleškega jezika,
– znanje uporabe osebnega računalnika.
Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, morajo ta pogoj
izpolniti v enem letu po sklenitvi delovnega
razmerja.
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Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju splošnih in posebnih
pogojev ter dodatnih znanjih, priložiti še naslednja dokazila:
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče),
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo iz delovne knjižice (delovne
izkušnje).
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal na sedežu Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12, Ljubljana.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi, na naslov: Statistični urad
Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000
Ljubljana.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko: 945-01-146/2003.
V izbirnem postopku bomo preverjali
usposobljenost kandidatov, ki na podlagi
preverjenih predloženih dokazil izpolnjujejo
vse pogoje, z ustnim razgovorom ali v drugi
obliki.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– z znanjem uporabe programa Access,
– s poznavanjem nacionalnih računov in
ekonomske statistike.
Vse prijavljene kandidate bomo o izbiri
pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni
izbiri.
Za vse dodatne informacije smo na voljo na tel. 241-51-90 (Andrej Flajs) ali
241-51-84 (mag. Karmen Hren).
Statistični urad Republike Slovenije
Ob-104774
Na podlagi prvega odstavka 27. člena,
prvega odstavka 33. člena in sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) župan Občine
Ilirska Bistrica objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto
višjega svetovalca/višje svetovalke
za področje notranje revizije, ki se
opravlja v nazivu višji svetovalec v Občinski upravi občine Ilirska Bistrica. Naloge
uradniškega delovnega mesta je mogoče
opravljati v treh zaporednih nazivih: višji
svetovalec I, II ali III.
Za navedeno delovno mesto je kraj
opravljanja dela Bazoviška 14, 6250 Ilirska
Bistrica.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba ekonomske
smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave.
Kandidati/kandidatke morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati tudi splošne pogoje za zasedbo delovnega mesta, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih: državljanstvo Republike Slovenije, znanje uradnega jezika, da oseba ni bila
pravnomočno obsojena ali ni v kazenskem
postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da
ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev.
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Pri izboru bodo imeli prednost kandidati/kandidatke, ki imajo najmanj 1 leto delovnih izkušenj na področju revizije oziroma
2 leti na področju finančnega poslovanja pri
neposrednem ali posrednem proračunskem
uporabniku ali najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju revizije oziroma 3 leta
na področju finančnega poslovanja v javnem ali zasebnem sektorju.
Pogoje, ki dajejo kandidatom/kandidatkam prednost pri izboru, bo natečajna komisija presojala na podlagi priloženih dokazil oziroma referenc ali na podlagi razgovora s kandidati.
Kandidati/kandidatke morajo k prijavi z
življenjepisom priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata/kandidatko ni
sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Kandidat/kandidatka bo po imenovanju
v naziv dolžan opraviti tudi izpit za pridobitev naziva državni notranji revizor, najkasneje v dveh letih od pričetka izobraževanja v
programu za pridobitev naziva državni notranji revizor, ki ga izvaja Slovenski inštitut
za revizijo.
Kandidati/kandidatke pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Občina Ilirska
Bistrica, Urad župana, Bazoviška 14, 6250
Ilirska Bistrica, in sicer v roku 8 dni od dneva objave tega javnega natečaja.
Kandidati/kandidatke bodo o izboru pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni
izbiri. Izbran kandidat/kandidatka bo prejel
upravno odločbo, nezbrani kandidati/kandidatke pa sklep, da niso bili izbrani. Z izbranim kandidatom/kandidatko bo sklenjena pogodba za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in 6 mesečnim poskusnim
delom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite vsak delovni dan od
8. do 11. ure na tel. 05/71-41-361, pri Tatjani Urbančič.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 109/2003
Ob-104845
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, Gregorčičeva 27, Ljubljana, javni natečaj za sodelavca/sodelavko na delovnem
mestu
svetovalec – za področje tehnološkega razvoja ter malih in srednje veli-

106 / 30. 10. 2003 / Stran 6501
kih podjetij, ki se opravlja v nazivih svetovalec I, svetovalec II in svetovalec III, na Uradu za makroekonomske analize in razvoj.
Splošni pogoji:
– univerzitetna izobrazba ekonomske
smeri,
– poznavanje dela z osebnim računalnikom in splošnih programskih orodij,
– aktivno znanje angleškega in pasivno
znanje drugega svetovnega jezika.
Prednost bodo imeli kandidati z znanji s
področij:
– poznavanje metodologije makroekonomskih analiz,
– smisel za analiziranje podatkov, njihovo vključevanje v vsakdanje delo in razumljivo pisno podajanje rezultatov dela,
– smisel za povezovanje parcialnih podatkov v celoto.
Poleg splošnih pogojev veljajo za kandidate tudi posebni pogoji 88. člena Zakona
o javnih uslužbencih.
Možnost opravljanja pripravništva.
Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas (nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu), s polnim delovnim časom. S pripravniki bomo sklenili delovno
razmerje za čas opravljanja pripravništva, z
možnostjo kasnejše sklenitve delovnega
razmerja za določen čas (do izteka nadomeščanja delavke na porodniškem
dopustu).
Pisne ponudbe z življenjepisom in dokazilih o izobrazbi pošljite v 8 dneh po objavi
na naslov Urada.
Za splošne informacije lahko pokličete
na tel. 478-10-87 (Marija Polanc).
Kandidate, ki se bodo uvrstili v ožji izbor, bomo povabili na razgovor.
Urad RS za makroekonomske
analize in razvoj
Št. 122-173/2003
Ob-104993
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v
skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja javni
natečaj za delovno mesto:
višji svetovalec, ki se izvaja v nazivu
višji svetovalec III, višji svetovalec II, višji svetovalec I.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
smeri (univ. dipl. sociolog),
– 5 let delovnih izkušenj.
Drugi pogoji:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje angleškega jezika,
– znanje francoskega jezika,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ni starejše kot 3 mesece,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku, ki ni starejše kot 3 mesece.
Za objavljeno delovno mesto bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas. Izbrani kandidat bo opravljal delo v prostorih
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v
8 dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana. Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko: 122-173/2003.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku 15 dni po opravljeni izbiri.
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Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. 478-46-25 (Ana Gržan).
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 110-16/03-3
Ob-105014
Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2,
1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za naslednja delovna mesta:
1. referenta v Oddelku za potne listine in tujce v Sektorju za upravne notranje zadeve
Pogoji: srednja izobrazba upravno administrativne, ekonomske ali splošne smeri,
6 mesecev delovnih izkušenj, strokovni
upravni izpit, enomesečno poskusno delo;
2. pripravnika v Sektorju za upravne
notranje zadeve
Pogoj: srednja strokovna izobrazba
upravno administrativne, ekonomske ali
splošne smeri;
3. pripravnika v Oddelku za okolje in
prostor ter premoženjsko pravne zadeve v izpostavi Vič-Rudnik
Pogoj: univerzitetna izobrazba pravne
smeri;
4. pripravnika v Oddelku za občo
upravo v izpostavi Vič-Rudnik
Pogoj: univerzitetna izobrazba pravne
smeri.
Pisni vlogi mora kandidat priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti oziroma izpisek iz kazenske evidence, ki ni starejše
od 3 mesecev,
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ni starejše od 3 mesecev,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave (kolikor ga ima, sicer bo moral izbrani kandidat izpit opraviti v roku enega
leta po sklenitvi delovnega razmerja) – samo
kandidat za delovno mesto pod zap. št. 1.
Za delovno mesto pod zap. št. 1 z nazivom referent bodo imeli prednost pri izbiri
kandidati z delovnimi izkušnjami v državni
upravi in opravljenim strokovnim izpitom
skladno z Zakonom o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne
izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju (Ur. l. SRS, št. 35/85 – p.b.) Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom
sklenjeno za nedoločen čas in s polnim delovnim časom. Delo se opravlja na lokaciji
Adamič Lundrovo nabrežje 2 v Ljubljani. Dodatne informacije lahko dobite na tel.
01/306-30-74.
Za delovno mesto pripravnika pod zap.
št. 2 bo delovno razmerje sklenjeno za
določen čas – 8 mesecev in s polnim delovnim časom. Delo se opravlja na lokaciji
Adamič Lundrovo nabrežje 2 v Ljubljani.
Dodatne informacije lahko dobite na tel.
01/306-30-74.
Za delovno mesto pripravnikov pod zap.
št. 3 in 4 bo delovno razmerje sklenjeno za
določen čas – 10 mesecev in s polnim delovnim časom. Delo se opravlja na lokaciji
Trg mladinskih delovnih brigad 7 v Ljubljani.
Dodatne informacije lahko dobite na tel.
01/306-37-57.
Pisne vloge z dokazili posredujte v roku
15 dni na naslov: Upravna enota Ljubljana,
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Adamič Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana. Kandidate bomo o izbiri obvestili v
30 dneh po opravljeni izbiri.
Upravna enota Ljubljana

Druge objave
Št. 365/03
Ob-104865
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št 6/03 in 97/03) in Pravilnikom o
strokovnih komisijah (Uradni list RS, št.
109/02), Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni poziv
za izbor kulturnih projektov na
področju “Slovenci zunaj RS“, ki jih bo
v letu 2004 financirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega
za kulturo
(v nadaljevanju: Javni poziv z oznako
JPP3-2004)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo RS, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet javnega poziva: na javni poziv se, v skladu s 5. členom Ustave Republike Slovenije, z Resolucijo o položaju avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah in s tem povezanimi nalogami državnih in drugih dejavnikov Republike
Slovenije in z Resolucijo o odnosih s Slovenci po svetu lahko prijavijo upravičene
osebe s projekti, ki pomenijo umetniške in
kulturne dosežke znotraj posameznih slovenskih skupnosti in hkrati zagotavljajo
ohranjanje ter krepitev narodnostne in kulturne identitete ter ustvarjanje pogojev za
razvijanje enotnega slovenskega kulturnega prostora.
Predmet poziva je financiranje javnih kulturnih projektov, ki jih lahko izvajajo pravne
in fizične osebe v RS ali zunaj RS in so
namenjeni Slovencem zunaj RS (v nadaljevanju: projekti).
2. Pomen izrazov
Kulturne organizacije s statusom pravne
osebe so: društva, zveze (društev), ustanove in nevladne organizacije, zasebni zavodi
in gospodarske organizacije, ki delujejo na
razpisnem področju (v nadaljevanju: upravičene osebe).
Fizične osebe so posamezniki, ki kot
ustvarjalci ali organizatorji prijavljajo projekt.
Projekt je po vsebini, zasnovi in obsegu
zaključena celota, ki je v celoti dostopen
javnosti ter ustreza strokovnim kriterijem,
npr.: produkcija, proslava, gostovanje, srečanje, festivalski dogodek, koncert, razstava, publikacija, knjižni naslov.
3. Splošni pogoji za sodelovanje na pozivu:
3.1 Na javni poziv se lahko prijavijo le
upravičene osebe, ki izpolnjujejo še naslednje splošne pogoje:
– da so v primeru, če so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2003, izpolnjevali
vse svoje obveznosti do ministrstva;

– da z istimi vsebinami niso in ne bodo
kandidirali in bili izbrani na katerem od ostalih razpisov ministrstva ali organov v sestavi;
– fizične osebe lahko prijavijo 1 projekt,
pravne osebe pa največ 12 projektov, oboji
pa lahko na ta razpis kandidirajo samo enkrat;
– javnim zavodom v Sloveniji je dovoljena prijava na javni poziv, če prijavljajo projekt v sodelovanju z organizacijami Slovencev ki delujejo zunaj RS;
– prijavitelji lahko sodeluje na ostalih razpisih ministrstva, če projekti niso predmet
razpisa “Slovenci zunaj RS“ (prevodi slovenskih avtorjev v tuje jezike, programi knjigarn, mednarodno sodelovanje, mediji...).
3.2 Izpolnjevanje pogojev poziva:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja pristojni
uslužbenec, ki ga imenuje ministrica za področje, ki je predmet poziva.
4. Splošni kriteriji poziva:
– kvaliteta (odmevnost, dostopnost, prepoznavnost, nagrade, reference);
– kontinuiteta (izkazovanje ciljev in stopnja vključevanja mlajše generacije);
– ohranjanje narodne identitete Slovencev zunaj RS in krepitev narodne zavesti
(dosežemo s podpiranjem umetniške in kulturne ustvarjalnosti znotraj posameznih slovenskih skupnosti);
– racionalna poraba sredstev.
5. Posebni kriteriji poziva
Prednostno bodo obravnavani predlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje posebne
kriterije:
– izkazovanje izvirne lastne ustvarjalnosti, vzpodbujanje kulturne dejavnosti druge
in tretje generacije Slovencev zunaj RS;
– tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve koncepta;
– prednost imajo kulturni projekti, ki povezujejo ali vzpodbujajo sodelovanje s sorodnimi organizacijami;
– prednost bodo imeli projekti (nekomercialnega značaja), ki pomenijo prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru in
promocijo slovenske kulture v mednarodni
javnosti.
6. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti predlagatelja,
ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma
ovrednoteni višje.
Povzetek načina ocenjevanja
Splošni in posebni kriteriji poziva so
ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih
listih dostopni v razpisni dokumentaciji.
Izbrani bodo tisti projekti, ki jih bo ministrstvo po strokovni presoji uvrstilo na seznam odobrenih projektov. (Najvišje število
prejetih točk za projekt je 80 točk, najnižji
seštevek točk za posamezni projekt, ki pomeni uvrstitev v izbor, je 40 točk. Vsak posamezni kriterij je ovrednoten z 1 do 10
točkami).
7. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet Javnega
poziva ‘Slovenci zunaj RS’ znaša:
228,000.000 SIT.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2004 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za
leto 2003 in 2004 (Uradni list RS, št.
118/02 in 63/03).
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9. Rok javnega poziva: poziv se prične
30. 10. 2003 in zaključi s porabo sredstev
oziroma najkasneje 30. 1. 2004.
Vloge prispele na javni poziv se bodo
obravnavale po času prispetja.
10. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva obsega naslednje
bistvene sestavine:
– besedilo poziva;
– prijavne obrazce z navodili;
– ocenjevalni list.
Dokumentacijo poziva lahko predlagatelji dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9.
do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in
od 14. do 16. ure).
Dokumentacijo poziva si lahko natisnejo
tudi s spletne strani ministrstva http://
www.gov.si/mk, kjer najdejo tudi vse ostale
podatke, povezane z izvedbo javnega poziva (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij…).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času poziva zainteresiranim predlagateljem
dokumentacijo poziva tudi poslati.
11. Oddaja in dostava predlogov
11.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih, podpisana in ožigosana ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v dokumentaciji
poziva. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
1000 Ljubljana do 30. 1. 2004 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava
na javni poziv JPP3-2004. Na hrbtni strani
ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in
naslov (sedež).
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
30. 1. 2004 oziroma do tega dne ni bila
predložena v vložišču ministrstva. Za prepozno oddano se šteje tudi vloga, ki je prispela po dnevu, ko se je zaradi porabe
sredstev javni poziv zaključil pred datumsko
določenim rokom zaključka poziva.
11.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo poziva in dokumentacija poziva.
Vloge, prispele na poziv odpira pristojni
uslužbenec za posamezno razpisno področje po vrstnem redu prispetja. Pristojni uslužbenec v roku 5 dni po prejemu nepopolne
vloge pozove predlagatelja k njeni dopolnitvi. Poziv za dopolnitev se pošlje v pisni
obliki, lahko pa se sporoči tudi po telefonu
ali pošlje v elektronski obliki na naslov, ki
ga je v skladu z besedilom poziva, predlagatelj navedel v vlogi. V pozivu uslužbenec
določi rok, do katerega mora biti predložena dopolnjena vloga in predlagatelja opozori, da se šteje, da je vloga vložena takrat, ko
je predložena popolna vloga. K dopolnitvi
vloge se ne pozove predlagatelja, čigar vloga je prispela pet dni ali manj pred začetkom seje strokovne komisije oziroma pred
zaključkom poziva. Predlagatelj lahko tudi
vloge sam dopolnjuje do dneva obravnave
na seji strokovne komisije, ki se bo sestajala vsako prvo sredo v mesecu ob 9. uri, v
prostorih Ministrstva za kulturo RS.
Pristojni uslužbenec bo predlagal zavržbo vlog neupravičenih oseb ter vloge predlagateljev projektov, ki so nepopolne.

Št.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge;
– vloge, ki so po poteku roka za dopolnitev nepopolne.
12. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Biserka Močnik, Svetovalka Vlade RS, tel. +386/1/369-59-84, e-mail: Biserka.Mocnik@gov.si, Milena Domjan, Državna podsekretarka, tel. +386/1/369-58-54,
e-mail: Milena.Domjan@gov.si.
13. Vpogled v dokumentacijo poziva: zainteresirane osebe lahko pogledajo dokumentacijo poziva v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod 10. točko.
14. Obveščanje o izboru
Ministrstvo bo predlagatelje o izidih poziva obvestilo najkasneje v enem mesecu
po zaključku zadnje presoje vlog strokovne
komisije.
Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih
projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa in največ do vrednosti, določene z
državnim proračunom.
15. Pojasnila
Projekti, ki vsebinsko sodijo med ljubiteljske dejavnosti, se prijavljajo na Sklad za
ljubiteljske dejavnosti.
Vse prispele prijave bodo pred končno
odločitvijo ministrstva usklajene z drugimi
sofinancerji, ki delujejo na državni ravni.
Ministrstvo za kulturo
Št. 366/03
Ob-105017
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št 6/03 in 97/03) ter Pravilnikom o
strokovnih komisijah (Uradni list RS, št.
109/02) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni poziv
za izbor kulturnih projektov na
področju romske skupnosti v RS, ki jih
bo v letu 2004 financirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega
za kulturo
(projektni poziv 1, oznaka: JPP1- 04)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet poziva in področja poziva:
predmet poziva je financiranje kulturnih projektov kulturnih organizacij s statusom pravne osebe na področju romske skupnosti v
RS (v nadaljevanju: projekti).
2. Pomen izrazov: kulturne organizacije
s statusom pravne osebe so: društva, zveze
društev in druge nevladne organizacije (v
nadaljevanju: upravičene osebe).
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta.
Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je v javnem interesu in je dostopen javnosti ter je skladen z Načeli, cilji, kriteriji ter
posebnimi ukrepi za (so)financiranje kulturnih programov in projektov na področju kulturne dejavnosti italijanske in madžarske na-
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rodne skupnosti, romske skupnosti, drugih
manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS za leto 2004. Projekt je moč razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca.
Prednostni projekt je tisti projekt, ki je
skladen z opredelitvijo kriterijev prednostne
obravnave, opredeljenih v Načelih, ciljih, kriterijih ter posebnih ukrepih za (so)financiranje kulturnih programov in projektov na področju kulturne dejavnosti italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, drugih manjšinskih etničnih skupnosti in
priseljencev v RS za leto 2004.
Finančna uravnoteženost projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega projekta po
posameznih stroškovnih postavkah, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki
= prihodki).
3. Osnovno področje poziva: osnovno
področje poziva je kulturna dejavnost romske skupnosti v RS.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na
pozivu:
4.1 Na poziv se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje
kulturnih dobrin v Sloveniji ter trajnejše, vsaj
triletno delovanje predlagatelja na osnovnem področju poziva (obvezni dokazili: kopija listine, iz katere je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti ter kopija izpiska iz registra, iz katerega
je razviden datum vpisa – izpisek iz registra
ne sme biti starejši od šestih mesecev!).
Kolikor se je predlagatelj prijavil na MK že v
letu 2003 in je kopiji obeh dokazil, ki še
vedno veljata, že predložil, mu tega ni potrebno ponovno predložiti;
– zagotavljajo dostopnost projektov javnosti (obvezen podpis izjave predlagatelja,
navedene v obrazcu, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost!);
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2003, izpolnjevali
vse svoje obveznosti do ministrstva (obvezen podpis izjave predlagatelja, navedene v
obrazcu, o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do ministrstva v letu 2003!);
– ne prijavljajo projektov, ki so že bili
posredovani ali izbrani na programskem ali
projektnem razpisu ministrstva v letu 2003,
ali tistih projektov, ki so že bili posredovani
ali izbrani na katerem od ostalih razpisov
ministrstva. Izjema so projekti, ki so bili podprti za izvedbo prve faze – priprave (obvezen podpis izjave, navedene v obrazcu, o
tem, da predlagatelj ne sodeluje na pozivu
z že izbranim projektom!);
– ne prijavljajo projektov, že posredovanih ali izbranih na razpisih Filmskega sklada
RS ali Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (obvezen podpis izjave o tem, da predlagatelj ne sodeluje na pozivu z že izbranimi projektom!);
– in tudi posebne pogoje, kot jih določajo Načela, cilji, kriteriji ter posebni ukrepi za (so)financiranje kulturnih programov
in projektov na področju kulturne dejavnosti italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, drugih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v
RS za leto 2004.
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4.2 Izpolnjevanje pogojev poziva: izpolnjevanje pogojev ugotavlja pristojni uslužbenec, ki ga imenuje ministrica za področje,
ki je predmet poziva.
5. Kriteriji poziva:
– skladnost z: Načeli, cilji, kriteriji ter posebnimi ukrepi za (so)financiranje kulturnih
programov in projektov na področju kulturne dejavnosti italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, drugih
manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS za leto 2004.
6. Uporaba kriterijev: izbrani bodo tisti
projekti predlagatelja, za katere bo v postopku izbire ugotovljena skladnost z Načeli, cilji, kriteriji ter posebnimi ukrepi za (so)financiranje kulturnih programov in projektov
na področju kulturne dejavnosti italijanske
in madžarske narodne skupnosti, romske
skupnosti, drugih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS za leto 2004.
Povzetek načina ocenjevanja: skladnost
projekta s cilji kulturne politike ter kriteriji
prednostne obravnave, opredeljenimi v Načelih, ciljih, kriterijih ter posebnih ukrepih
za (so)financiranje kulturnih programov in
projektov na področju kulturne dejavnosti
italijanske in madžarske narodne skupnosti,
romske skupnosti, drugih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, je
ovrednoten s točkami na ocenjevalni listi,
dostopni v dokumentaciji poziva. Izbrani
bodo tisti projekti, ki jih bo ministrstvo na
predlog imenovanih strokovnih komisij uvrstilo na seznam odobrenih projektov. Najvišje število prejetih točk na posameznem
projektu je 22 točk. Najnižji seštevek točk
na posameznem projektu, ki pomeni uvrstitev v izbor, je 9 točk, kar pomeni skladnost z vsaj devetimi zgoraj navedenimi
cilji kulturne politike in/ali kriteriji prednostne obravnave.
7. Vrednost vseh razpoložljivih sredstev,
namenjenih za predmet projektnega poziva, znaša: 13,664.700 SIT.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2004 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za
leto 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 118/
02 in 63/03).
9. Rok poziva: poziv se prične 30. 10.
2003 in zaključi s porabo razpoložljivih
sredstev oziroma najkasneje 30. 4. 2004.
Vloge, prispele na javni poziv, se bodo
obravnavale po času prispetja.
10. Dokumentacija poziva:
Dokumentacija poziva obsega:
– besedilo poziva;
– prijavni obrazec za razpisno področje
po projektih;
– Načela, cilji, kriteriji ter posebni ukrepi
za (so)financiranje kulturnih programov in
projektov na področju kulturne dejavnosti
italijanske in madžarske narodne skupnosti,
romske skupnosti, drugih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS za leto
2004;
– ocenjevalno listo.
Dokumentacijo poziva lahko predlagatelji dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9.
do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in
od 14. do 16. ure).
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Dokumentacijo poziva si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http://www.gov.si/mk, kjer najdejo tudi vse ostale podatke, povezane z
izvedbo javnega poziva (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih
komisij …).
Ministrstvo je dolžno na zahtevo v času
poziva zainteresiranim predlagateljem dokumentacijo poziva tudi poslati.
11. Oddaja in dostava predlogov:
11.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za posamezno področje za posamezen projekt in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene v
dokumentaciji poziva.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana v zapečatenem ovitku z izpisom
na prednji strani: Ne odpiraj – prijava na
projektni poziv 2004 z oznako JPP1- 04 in
z obvezno navedbo področja Romska skupnost v RS. Na hrbtni strani ovitka mora
biti navedba vlagatelja: naziv in naslov
(sedež).
11.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva prijavni
obrazec, ki je del dokumentacije poziva.
Predlagatelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k njeni dopolnitvi. Predlagatelji, ki bodo v prijavnem obrazcu navedli
elektronski naslov, bodo k dopolnitvi vlog
pozvani v elektronski obliki.
Predlagatelj lahko sam dopolnjuje vlogo
do dneva njene obravnave na strokovni skupini, ki se bo sestajala vsak prvi torek v
mesecu.
11.3 Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 30. 4. 2004 oziroma do tega dne ni bila
predložena v vložišču ministrstva. Za prepozno se šteje tudi vloga, ki je prispela po
dnevu, če se je javni poziv zaključil zaradi
porabe sredstev.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev, ki jih ni vložila upravičena oseba.
12. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Marjeta.Prezelj@gov.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
13. Vpogled v dokumentacijo poziva: zainteresirane osebe imajo vpogled v dokumentacijo poziva v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod 10. točko.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Ministrstvo bo predlagatelje o izidu
obravnave projekta obvestilo najkasneje v
enem mesecu po obravnavi na strokovni
skupini.
Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih
projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa in največ do vrednosti, določenih z
državnim proračunom.
15. Informacija o neposrednem pozivu:
za italijansko in madžarsko narodno skupnost se izvede neposredni poziv.
Ministrstvo za kulturo

Št. 366/03
Ob-104890
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št 6/03 in 97/03) ter Pravilnikom o
strokovnih komisijah (Uradni list RS, št.
109/02) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni poziv
za izbor kulturnih projektov na
področju drugih manjšinskih skupnosti
in priseljencev v RS, ki jih bo v letu
2004 financirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo
(projektni poziv 2, oznaka: JPP2- 04)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet poziva in področja poziva:
predmet poziva je financiranje kulturnih projektov kulturnih organizacij s statusom pravne osebe na področju drugih manjšinskih
skupnosti in priseljencev v RS (v nadaljevanju: projekti).
2. Pomen izrazov: kulturne organizacije
s statusom pravne osebe so: društva, zveze društev in druge nevladne organizacije (v
nadaljevanju: upravičene osebe).
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta.
Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je v javnem interesu in je dostopen javnosti ter je skladen z Načeli, cilji, kriteriji ter
posebnimi ukrepi za (so)financiranje kulturnih programov in projektov na področju kulturne dejavnosti italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, drugih
manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS za leto 2004. Projekt je moč razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca.
Prednostni projekt je tisti projekt, ki je
skladen z opredelitvijo kriterijev prednostne
obravnave, opredeljenih v Načelih, ciljih, kriterijih ter posebnih ukrepih za (so)financiranje kulturnih programov in projektov na področju kulturne dejavnosti italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, drugih manjšinskih etničnih skupnosti in
priseljencev v RS za leto 2004.
Finančna uravnoteženost projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega projekta po
posameznih stroškovnih postavkah, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki
= prihodki).
3. Osnovno področje poziva: osnovno
področje poziva je kulturna dejavnost
drugih manjšinskih skupnosti in priseljencev v RS.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na
pozivu:
4.1 Na poziv se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje
kulturnih dobrin v Sloveniji ter trajnejše, vsaj
triletno delovanje predlagatelja na osnovnem področju poziva (obvezni dokazili: kopija listine, iz katere je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti ter kopija izpiska iz registra, iz katerega
je razviden datum vpisa – izpisek iz registra
ne sme biti starejši od šestih mesecev!).
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Kolikor se je predlagatelj prijavil na MK že v
letu 2003 in je kopiji obeh dokazil, ki še
vedno veljata, že predložil, mu tega ni potrebno ponovno predložiti;
– zagotavljajo dostopnost projektov javnosti (obvezen podpis izjave predlagatelja,
navedene v obrazcu, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost!);
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2003, izpolnjevali
vse svoje obveznosti do ministrstva (obvezen podpis izjave predlagatelja, navedene v
obrazcu, o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do ministrstva v letu 2003!);
– ne prijavljajo projektov, ki so že bili
posredovani ali izbrani na programskem ali
projektnem razpisu ministrstva v letu 2003,
ali tistih projektov, ki so že bili posredovani
ali izbrani na katerem od ostalih razpisov
ministrstva. Izjema so projekti, ki so bili podprti za izvedbo prve faze – priprave (obvezen podpis izjave, navedene v obrazcu, o
tem, da predlagatelj ne sodeluje na pozivu
z že izbranim projektom!);
– ne prijavljajo projektov, že posredovanih ali izbranih na razpisih Filmskega sklada
RS ali Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (obvezen podpis izjave o tem, da predlagatelj ne sodeluje na pozivu z že izbranimi projektom!);
– in tudi posebne pogoje, kot jih določajo Načela, cilji, kriteriji ter posebni ukrepi
za (so)financiranje kulturnih programov in
projektov na področju kulturne dejavnosti
italijanske in madžarske narodne skupnosti,
romske skupnosti, drugih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS za leto
2004.
4.2 Izpolnjevanje pogojev poziva: izpolnjevanje pogojev ugotavlja pristojni uslužbenec, ki ga imenuje ministrica za področje,
ki je predmet poziva.
5. Kriteriji poziva:
– skladnost z: Načeli, cilji, kriteriji ter posebnimi ukrepi za (so)financiranje kulturnih
programov in projektov na področju kulturne dejavnosti italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, drugih
manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS za leto 2004.
6. Uporaba kriterijev: izbrani bodo tisti
projekti predlagatelja, za katere bo v postopku izbire ugotovljena skladnost z Načeli, cilji, kriteriji ter posebnimi ukrepi za
(so)financiranje kulturnih programov in projektov na področju kulturne dejavnosti italijanske in madžarske narodne skupnosti,
romske skupnosti, drugih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS za
leto 2004.
Povzetek načina ocenjevanja: skladnost
projekta s cilji kulturne politike ter kriteriji
prednostne obravnave, opredeljenimi v Načelih, ciljih, kriterijih ter posebnih ukrepih
za (so)financiranje kulturnih programov in
projektov na področju kulturne dejavnosti
italijanske in madžarske narodne skupnosti,
romske skupnosti, drugih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, je
ovrednoten s točkami na ocenjevalni listi,
dostopni v dokumentaciji poziva. Izbrani bodo tisti projekti, ki jih bo ministrstvo na predlog imenovanih strokovnih komisij uvrstilo
na seznam odobrenih projektov. Najvišje
število prejetih točk na posameznem pro-
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jektu je 22 točk. Najnižji seštevek točk na
posameznem projektu, ki pomeni uvrstitev
v izbor, je 9 točk, kar pomeni skladnost z
vsaj devetimi zgoraj navedenimi cilji kulturne politike in/ali kriteriji prednostne obravnave.
7. Vrednost vseh razpoložljivih sredstev,
namenjenih za predmet projektnega poziva, znaša: 19,757.221 SIT.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2004 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za
leto 2003 in 2004 (Uradni list RS, št.
118/02 in 63/03).
9. Rok poziva: poziv se prične 30. 10.
2003 in zaključi s porabo razpoložljivih
sredstev oziroma najkasneje 30. 4. 2004.
Vloge, prispele na javni poziv, se bodo
obravnavale po času prispetja.
10. Dokumentacija poziva:
Dokumentacija poziva obsega:
– besedilo poziva;
– prijavni obrazec za razpisno področje
po projektih;
– Načela, cilji, kriteriji ter posebni ukrepi
za (so)financiranje kulturnih programov in
projektov na področju kulturne dejavnosti
italijanske in madžarske narodne skupnosti,
romske skupnosti, drugih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS za leto
2004;
– ocenjevalno listo.
Dokumentacijo poziva lahko predlagatelji dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9.
do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in
od 14. do 16. ure).
Dokumentacijo poziva si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http://www.gov.si/mk, kjer najdejo
tudi vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnega poziva (zakonski in podzakonski
akti, imena članov strokovnih komisij…).
Ministrstvo je dolžno na zahtevo v času
poziva zainteresiranim predlagateljem dokumentacijo poziva tudi poslati.
11. Oddaja in dostava predlogov:
11.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za posamezno področje za posamezen projekt in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene v
dokumentaciji poziva.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana v zapečatenem ovitku z izpisom
na prednji strani: Ne odpiraj – prijava na
projektni poziv 2004 z oznako JPP2- 04 in
z obvezno navedbo področja Druge manjšinske etnične skupnosti in priseljenci v
RS. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
11.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva prijavni
obrazec, ki je del dokumentacije poziva.
Predlagatelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k njeni dopolnitvi. Predlagatelji, ki bodo v prijavnem obrazcu navedli
elektronski naslov, bodo k dopolnitvi vlog
pozvani v elektronski obliki.
Predlagatelj lahko sam dopolnjuje vlogo do dneva njene obravnave na strokovni
skupini, ki se bo sestajala vsak prvi torek v
mesecu.
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11.3 Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 30. 4. 2004 oziroma do tega dne ni bila
predložena v vložišču ministrstva. Za prepozno se šteje tudi vloga, ki je prispela po
dnevu, če se je javni poziv zaključil zaradi
porabe sredstev.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločilo vse vloge
predlagateljev, ki jih ni vložila upravičena
oseba.
12. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Marjeta.Prezelj@gov.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
13. Vpogled v dokumentacijo poziva: zainteresirane osebe imajo vpogled v dokumentacijo poziva v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod 10. točko.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Ministrstvo bo predlagatelje o izidu
obravnave projekta obvestilo najkasneje v
enem mesecu po obravnavi na strokovni
skupini.
Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih
projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa in največ do vrednosti, določenih z
državnim proračunom.
15. Informacija o neposrednem pozivu:
za italijansko in madžarsko narodno skupnost se izvede neposredni poziv.
Ministrstvo za kulturo
Št. 171-08/441-22/2003
Ob-104755
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03) ter na podlagi Odloka o
programu prodaje državnega finančnega in
stvarnega premoženja za leti 2003 in 2004
(Ur. l. RS, št. 118/02) objavlja
javno vabilo
k nakupu premičnin, in sicer rabljenih
prevoznih sredstev Ministrstva za
notranje zadeve, po metodi javne
ponudbe
1. Predmet prodaje: premičnine, in sicer rabljena prevozna sredstva naročnika
(vozila, motorna kolesa, prikolice, avtomaterial), skupno število enot: 181. Seznam
premičnin, ki so predmet prodaje, je razviden iz dokumentacije javne ponudbe.
Lastnik: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve.
Ponudnik mora ponuditi odkup vseh
enot, ki so predmet prodaje, v celoti. Ponudba, v kateri ne bo ponujen odkup vseh
enot, bo izločena iz nadaljnje obravnave.
2. Izklicna cena: izklicna cena za vse navedene premičnine, ki so predmet javne
prodaje, znaša skupaj 21,839.680 SIT, kar
je poštena tržna vrednost premestitev (odstranitev), ugotovljena po uradni cenitvi.
3. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino na podlagi izstavljenega
računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 8 dni od izstavitve računa.
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4. Prehod lastništva: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na premičninah.
5. Kavcija: ponudniki morajo pred
oddajo ponudb vplačati kavcijo v višini 10%
od navedene izklicne cene, in sicer: način
plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2990008-44102203.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vplačani kavciji.
Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni
po končanem postopku javne ponudbe.
6. Drugi pogoji:
– premičnine so naprodaj po načelu “videno-kupljeno“,
– možen je samo odkup vseh enot
skupaj,
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene,
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30
dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z
naročnikom kupoprodajne pogodbe,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajnih pogodb v predpisanem roku,
bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
vplačana kavcija bo zadržana,
– kupec mora premičnine prevzeti in odstraniti iz skladišča prodajalca v roku 15 dni
od sklenitve kupoprodajnih pogodb, vendar
ne pred plačilom celotne kupnine,
– ponudniki, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, bodo o izidu postopka
javne ponudbe obveščeni takoj, vsi ponudniki pa bodo o izidu pisno obveščeni v roku
10 dni od roka za predložitev ponudb,
– davek na promet rabljenih motornih vozil, stroške v zvezi s prenosom lastništva in
notarsko overitvijo ter morebitne druge dajatve pogodbe plača kupec,
– naročnik v skladu s tretjim odstavkom
13. člena Zakona o davku na dodano
vrednost (Ur. l. RS, št. 89/98, 17/00,
103/01 in 67/02) ni zavezanec za plačilo
DDV,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
7. Dokumentacija: ponudniki bodo s podrobnejšimi pogoji seznanjeni iz dokumentacije predmetne javne ponudbe, ki jo lahko zahtevajo od dneva objave javne ponudbe v Uradnem listu RS do roka za oddajo ponudb, med 10. do 12. uro, razen
dni, ko državni organi ne delajo, in sicer
na naslednjem naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Generalna policijska uprava, Skupne službe, Sekcija za finančne in
materialno-tehnične zadeve, Vodovodna
93a. Kontaktna oseba: Franci Podgrajšek,
tel. 01/472-56-63.
Ponudniki morajo za dvig dokumentacije predložiti pisno zahtevo za dvig dokumentacije z navedbo osnovnih podatkov
ponudnika (naziv, naslov, davčna številka,
tel. št. ) ter dokazilo o vplačilu 1.000 SIT.
Znesek in način plačila za dokumentacijo: znesek: 1.000 SIT, način plačila: virmansko, številka računa: 01100-6370171132
(Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 28 17116-2401002-44102203.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

8. Ogled premičnin: ogled premičnin, ki
so predmet prodaje, je mogoč od dneva
objave javne ponudbe do roka za oddajo
pisnih ponudb, od 10. do 12. ure, razen
dni, ko državni organi ne delajo, in sicer na
Vodovodni 93a v Ljubljani, po predhodnem
dogovoru s kontaktno osebo iz predhodne
točke te objave.
9. Predložitev ponudb.
Rok za predložitev ponudb: ponudbe je
potrebno predložiti do 19. 11. 2003, najkasneje do 10. ure.
Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na
naslov naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501
Ljubljana.
10. Rok vezanosti na ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do
30. 12. 2003.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 19. 11.
2003, ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za
notranje zadeve, Visoka policijsko-varnostna
šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotografijo,
katerega je izdal državni organ.
Ministrstvo za notranje zadeve
St 226/2002
Ob-104847
Čevljarsko storitveno podjetje d.o.o., v
stečaju, Gabrsko 11A, Trbovlje na podlagi
sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. St 226/2002 z dne
8. 10. 2003 objavlja
prodajo 31.336 navadnih delnic
družbe Peko d.d. Tržič v kompletu
z zbiranjem ponudb in prodajo najugodnejšemu ponudniku za najnižjo ceno
12,534.400 SIT neto.
Pogoji sodelovanja
Pisne ponudbe je potrebno poslati v zaprti ovojnici v 15 dneh po objavi na naslov:
ČSP d.o.o., v stečaju, Gabrsko 11A, 1420
Trbovlje s pripisom: Ne odpiraj – ponudba!
Ponudbe morajo vsebovati naziv kupca
in njegov točen naslov, davčno številko, EMŠO oziroma matično številko, ponujeni znesek in podpis odgovorne osebe.
Ponudnik mora pred iztekom roka za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 10%
od predlagane cene na transakcijski račun
prodajalca št.: 06000-0930573485. Varščina se izbranemu ponudniku všteje v kupnino, ostalim ponudnikom pa brez obresti vrne
v 8 dneh po zaključku zbiranja ponudb.
O izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v 8 dneh od dneva poteka te objave.
Izbrani ponudnik je dolžan skleniti pogodbo
o nakupu v 8 dneh od prejema obvestila o
izbiri, kupnino pa plačati v celoti v 30 dneh
po sklenitvi pogodbe na račun stečajnega
dolžnika. Če ne sklene pogodbe ali ne plača v celoti kupnine v predvidenem roku ali
kakorkoli drugače odstopi od nakupa, vplačano varščino obdrži prodajalec kot skesni-

no. Prenos lastništva v delniški knjigi se
opravi po plačilu kupnine v celoti. Vse stroške, davčne in druge dajatve plača kupec.
Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe o
prodaji z najboljšim ponudnikom. Informacije o prodaji pri stečajni upraviteljici na tel.
041/324-664 ali 01/434-95-40.
ČSP d.o.o., v stečaju
Ob-104786
Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o., Črnomelj, Kanižarica 41, 8340 Črnomelj obljavlja
javno ponudbo
za prodajo nezasedenih stanovanj
1. Predmet prodaje:
a) Enosobno podstrešno stanovanje št.
18, v Kanižarici 14 B, v površini: stanovanje
v 6. etaži 49,84 m2 in pomožni prostori v 1.
etaži 2,75 m2 leto izgradnje 1984. Nepremičnina je vpisana na parc. št. 2220/20, v
vložku št. 1405, podvložek št. 1405/10,
k.o. Dobliče.
Izklicna cena 4,619.000 SIT.
b) Garsonjera št. 19 v drugem nadstropju v Črnomlju, Ul. Moše Pijade 2, v površini: stanovanje v 4. etaži 20,75 m2 in pomožni prostor v 1. etaži 3,62 m2, leto izgradnje 1984.
Nepremičnina bo vpisana v podvložku
št. 2156/17, k.o.o. Črnomelj.
Izklicna cena 2,989.000 SIT.
c) Podstrešna garsonjera št. 23 v Črnomlju, Ulica 21. oktobra 15A v površini:
stanovanje v 6. etaži 23,32 m2 in pomožni
prostor v 1. etaži 3,15 m2, leto izgradnje
1970.
Vpis etažne lastnine je še v postopku.
Izklicna cena 2,269.000 SIT.
Na nepremičninah pod točkami a, b in c
obstaja predkupna pravica Občine Črnomelj, na podlagi Odloka o območju predkupne pravice Občine Črnomelj (Ur. l. RS, št.
35/03).
d) Dvosobno stanovanje št. 2, v pritličju
Kanižarica 14 A, v površini: stanovanje
66,17 m2 in pomožni prostori 1,98 m2, leto
izgradnje 1984.
Nepremičnina je vpisana v podvložku št.
1406/5, k.o.o. Dobliče.
Izklicna cena 6,979.000 SIT.
e) Dvosobno podstrešno stanovanje št. 9,
Kanižarica 14 A, v površini: stanovanje 50,78
m2 in pomožni prostori 2,47 m2, leto izgradnje 1984.
Nepremičnina je vpisana v podvložku št.
1406/10, k.o.o. Dobliče.
Izklicna cena 4,676.000 SIT.
f) Podstrešna garsonjera št. 10, Kanižarica 14 A, v površini: stanovanje 29,25 m2
in pomožni prostori 3,08 m2, leto izgradnje
1984.
Nepremičnina je vpisana v podvložku št.
1406/11, k.o.o. Dobliče.
Izklicna cena 2,838.000 SIT.
Stanovanje bo zasedeno do 31. 12.
2003.
g) Podstrešna garsonjera št. 46, v Črnomlju, Ulica Moše Pijade 2, v površini:
stanovanje v 7. etaži 27,68 m2 in pomožni
prostor v 1. etaži 2,88 m2, leto izgradnje
1984.
Nepremičnina bo vpisana v podvložku
št. 2156/23.
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Izklicna cena 3,154.000 SIT.
2. Nepremičnine se prodajajo po načelu
“videno-kupljeno“.
3.Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin, oziroma davek na dodano vrednost, stroške notarske overitve pogodbe, vknjižbe lastninske pravice ter morebitne druge stroške, oziroma dajatve plača kupec.
4. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki s sedežem v
Republiki Sloveniji in fizične osebe, ki so
državljani Republike Slovenije.
5. Varščina znaša 10% izklicne cene.

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 2/05-08-21102-500/2003-13
Ob-104765
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega
odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99,
70/00 in 52/02) in pooblastila načelnice št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Vuk Primoža, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Vuk
Primožu, roj. 23. 5. 1983, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Anžurjeva
ulica 14B, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-08-21102-707/2003-9
Ob-104766
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Angelovski Sonje,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Angelovski Sonji, roj. 24. 7. 1957, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Šarhova ulica 2, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 20900-101/03-21213
Ob-104852
Republika Slovenija, Upravna enota Domžale, izdaja na podlagi prvega odstavka
51. člena Zakona o splošnem upravnem po-
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6. Ponudbe je potrebno predložiti do
14. 11. 2003, do 12. ure v pisni obliki s
priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na
naslovu naročnika.
7. Ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 14. 1. 2004.
8. Pravočasno poslane in popolne pondube bo obravnavala komisija, ki jo imenuje
direktor Rudnika Kanižarica v zapiranju
d.o.o. Črnomelj. Ponudniki bodo o izidu postopka pisno obveščeni v roku 30 dni od
roka za predložitev ponudbe.
9. Prodajalec ni dolžan sprejeti nobene
ponudbe, niti ni dolžan skleniti pogodbe.

10. Ponudniki bodo o višini in načinu
plačila varščine, potrebnih dokazilih za izpolnjevanje pogojev za udeležbo, načinu
sklenitve in vsebini pogodbe ter drugimi
razpisnimi pogoji seznanjeni z dokumentacijo javne ponudbe, ki jo dobijo od
dneva objave te ponudbe do roka za oddajo ponudbe vsak delovni dan med 8. in 14.
uro na naslovu Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o., 8340 Črnomelj, tel.
07/30-56-100. Dokumentacija je sestavni
del tega razpisa.
Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o.,
Črnomelj

stopku (Uradni list RS, št. 80/99) in po pooblastilu št. 12300-018/00-24 z dne 15. 5.
2000 v zadevi – ugotavljanje dejanskega stalnega prebivališča Pavlič Janeza, sedaj neznanega prebivališča, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Pavlič Janezu, roj. 24. 9. 1952, Zaboršt, s
prijavljenim stalnim prebivališčem v Zaborštu, Šumberška c. 45, se postavi Kalčič
Urško, delavko Upravne enote Domžale.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

memba imena stranke v: Slovenska demokratska stranka, skrajšanega imena v: Slovenski demokrati in sprememba statuta.

Št. 252-405/2003-15-02
Ob-104981
Republika Slovenija, Upravna enota
Trebnje, izdaja po pooblastilu načelnika št.
121-11/97-12 z dne 10. 7. 2002, na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02), v upravni zadevi razveljavitve dovoljenja za začasno prebivanje Iljaz Purova s prebivališčem Prizren,
Srbija in Črna Gora, naslednji sklep
1. V postopku razveljavitve dovoljenja za
začasno prebivanje tujca v Republiki Sloveniji za Iljaz Purova, roj. 1. 7. 1978, državljana Srbije in Črne Gore se postavi začasno
zastopnico Tadejo Merkun, delavko Upravne enote Trebnje.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik, ali predstavnik
oziroma stranka sama.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Ob-104986
V register političnih strank se pod zaporedno številko 11, kjer je vpisana politična
stranka Socialdemokratska stranka Slovenije, s skrajšanim imenom Socialdemokrati
Slovenije in s kratico imena SDS ter s sedežem v Ljubljani, Komenskega 11, vpiše spre-

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 013/43/93-5
Ob-104763
Sindikat podjetja HIT, Enota gostinstva in turizma, s sedežem Nova Gorica,
Delpinova 7/a, katerega pravila sindikata
podjetja so bila sprejeta v hrambo z odločbo upravnega organa št. 013-43/93-1/Us
dne 3. 5. 1993 in so bila vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno št. 20,
se z dnem 14. 10. 2003 izbriše iz evidence
statutov sindikatov.
Št. 127-3/2003
Ob-104864
Upravna enota Cerknica sprejme v hrambo Pravila organizacije sindikata Upravne
enote Cerknica.
Pravila so dne 8. 10. 2003 vpisana v
evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Cerknica pod zap. št. 46.
Ime in kratica sindikata: Sindikat javnih
uslužbencev, Organizacija sindikata
Upravne enote Cerknica.
Sedež sindikata: Cesta 4. maja 24,
1380 Cerknica.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 30724-5/03-8
Ob-104767
Izrek odločbe v zadevi zahteve Združenja bank Slovenije za izdajo negativnega izvida in podrejeno posamične izjeme glede
dogovora o standardnih pogojih poslovanja
na medbančnem denarnem trgu in njegove
dopolnitve:
1. Dogovor o standardnih pogojih poslovanja na medbančnem denarnem trgu Republike Slovenije, z dne 19. 3. 2002, in
Dogovor o dopolnitvi Dogovora o standardnih pogojih poslovanja na medbančnem
denarnem trgu Republike Slovenije, z dne
8. 7. 2002, sklenjena v okviru Združenja
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bank Slovenije, Gospodarsko interesno
združenje, Ljubljana, Šubičeva 2, 1000
Ljubljana, sta v skladu s tretjim odstavkom
5. člena ZPOmK in zato nista prepovedana
in nična.
2. Posamična izjema začne učinkovati z
dnem izdaje te odločbe. Podeli se za dobo
3 let od dneva začetka učinkovanja posamične izjeme.
3. Zahtevek za izdajo negativnega izvida
se zavrne.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-38/03-10
Ob-104768
Urad RS za varstvo konkurence je
20. 10. 2003 v zadevi priglašene koncentracije podjetij Telemach, družba za komunikacijske storitve d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: Telemach), in R KANAL
d.o.o. organizacija in predvajanje lokalnega TV in radijskega programa, Kolodvorska 9a, 1310 Ribnica (v nadaljevanju: R KANAL), sprejel odločbo, kot sledi
iz izreka v nadaljevanju:
1. Urad priglašeni koncentraciji podjetja Telemach v zvezi z nakupom družbe R
KANAL ne nasprotuje in izjavlja, da je skladna s pravili konkurence, če bodo izpolnjene dodatne obveznosti in pogoji iz
2. točke izreka.
2. Dodatne obveznosti in pogoji, s katerimi se zagotovi skladnost koncentracije s
pogoji ZPOmK:
– Podjetje Telemach mora v roku 90
dni od dneva vročitve odločbe zagotoviti ustrezno organizacijsko in računovodsko ločitev, ki bo na eni strani omogočila delitev prihodkov, odhodkov in
stroškov po opravljanju posameznih storitev, ki jih nudi preko kabelsko-komunikacijskega sistema in delitev prihodkov, odhodkov in stroškov v povezavi z upravljanjem kabelsko-komunikacijskega sistema
na drugi strani.
– Podjetje Telemach mora v 18 mesecih od dneva vročitve odločbe omogočiti
najmanj enemu drugemu ponudniku prenosa radijskih in televizijskih signalov preko kabelsko-komunikacijskega sistema
opravljanje teh storitev pod enakimi pogoji, kot veljajo za podjetje Telemach, na kabelsko-komunikacijskih sistemih, s katerimi upravlja samo oziroma s katerimi upravlja družba, nad katero Telemach izvršuje
nadzor in na katerih je hkratno opravljanje
obravnavanih storitev s strani dveh ali več
ponudnikov tehnično izvedljivo. Podjetje
Telemach mora sprejeti pogoje in cene za
opravljanje obravnavanih storitev in jih pred
iztekom navedenega roka objaviti v Uradnem listu RS in v dnevniku, ki izhaja na
celotnem območju Republike Slovenije.
Podjetje Telemach mora Uradu hkrati posredovati natančne podatke o tehnični
usposobljenosti omrežja za namen izpolnitve obravnavanega pogoja.
– Podjetje Telemach mora v 12 mesecih od dneva vročitve odločbe omogočiti
najmanj enemu dodatnemu ponudniku storitev dostopa do interneta preko kabelsko-komunikacijskega sistema opravljanje
teh storitev pod enakimi pogoji, kot veljajo
za podjetje Telemach oziroma za drugega
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ponudnika, če ima ta zagotovljene ugodnejše pogoje, na kabelsko-komunikacijskih sistemih, s katerimi upravlja samo oziroma s katerimi upravlja družba, nad katero Telemach izvršuje nadzor in na katerih
je hkratno opravljanje obravnavanih storitev s strani dveh ali več ponudnikov tehnično izvedljivo. Podjetje Telemach mora
sprejeti pogoje in cene za opravljanje
obravnavanih storitev in jih pred iztekom
navedenega roka objaviti v Uradnem listu
RS in v dnevniku, ki izhaja na celotnem
območju Republike Slovenije. Podjetje Telemach mora Uradu hkrati posredovati natančne podatke o tehnični usposobljenosti
omrežja za namen izpolnitve obravnavanega pogoja.
– Podjetje Telemach mora Uradu nemudoma, najkasneje pa v osmih dneh po izteku rokov iz prve, druge in tretje alinee drugega odstavka izreka odločbe, predložiti
ustrezen dokaz o izpolnitvi postavljenega
pogoja.
– Podjetje Telemach mora nemudoma,
najkasneje pa v roku osmih dni, Urad obvestiti o vsaki prejeti ponudbi s strani drugih
ponudnikov in/ali zavrnitvi možnosti za ponujanje storitev iz druge in tretje alinee drugega odstavka izreka odločbe.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Št. 11/200600-0001/02
Ob-104764
1. Ime medija: Naš časopis.
2. Firma in sedež pravne osebe, ki ima v
premoženju izdajatelja najmanj 5% delež kapitala ali najmanj 5% delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
– Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika,
– Občina Borovnica, Paplerjeva 22, Borovnica,
– Občina Horjul, Horjul 57, Horjul,
– Občina Dobrova – Polhov Gradec, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, Dobrova.

Objave po Zakonu
o telekomunikacijah
Št. 15/0-214/74-03
Ob-105015
Zaradi odcepitve Vzhodnega Timorja od
Indonezije je država Vzhodni Timor s 1. 11.
2003 uvrščena med države V. območja
mednarodnega prometa. Klici v območje
Vzhodnega Timorja se od 1. 11. 2003 zaračunavajo enako kot pred 1. 11. 2003, in
sicer kot klici v V. območje mednarodnega
prometa.
Telekom Slovenije, d.d.

Objave
gospodarskih družb
Ob-104769
Skladno z določilom prvega odstavka
516. člena in določilom 528. člena Zakona
o gospodarskih družbah, direktor družbe
HIPOT-HYB, Proizvodnja hibridnih vezij,
d.o.o., Trubarjeva 7, Šentjernej in direktorica družbe HYB, Tovarna hibridnih vezij,
d.o.o., Trubarjeva 7, Šentjernej, objavljata
obvestilo,
da je bila Okrožnemu sodišču v Novem
mestu dne 22. 10. 2003, predložena pogodba o pripojitvi družbe z omejeno odgovornostjo HYB, tovarna hibridnih vezij,
d.o.o. Šentjernej, kot prevzete družbe k
družbi z omejeno odgovornostjo HIPOT-HYB, Proizvodnja hibridnih vezij, d.o.o.
Šentjernej kot prevzemni družbi.
Družbenikom obeh družb je na sedežu
družb omogočen pregled listin v postopku
pripojitve.
HIPOT-HYB d.o.o.
direktor
HYB d.o.o.
direktorica

Sklici skupščin
Ob-104759
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 22. člena statuta družbe
vabim delničarje na
9. skupščino
družbe Velana tovarna zaves d.d.
Ljubljana, Šmartinska 52,
ki bo v četrtek, 4. decembra 2003 ob
12. uri na sedežu družbe na Šmartinski 52
v Ljubljani.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Jože Tepina, za preštevalca
glasov Tanjo Šircelj in Tomaža Grčarja, za
notarko pa Marino Ružič Tratnik.
2. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Ugotovi se, da sta člana nadzornega
sveta Gorazd Borštnar in Jože Tepina dne
15. 10. 2003 podala odstopni izjavi in jima
je glede na njuno željo z dnem 16. 10. 2003
prenehalo članstvo v nadzornem svetu.
2. Z dnem skupščine 4. 12. 2003 se
izvolita Leopold Poljanšek in Mitja Strohsack za člana nadzornega sveta do izteka
mandata obstoječemu nadzornemu svetu.
3. Pooblastilo za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo družbe za nakup lastnih delnic, katerih skupni nominalni znesek ne sme presegati 10% osnovnega kapitala, in sicer iz
zakonsko razpoložljivih virov družbe za namene iz 240. člena Zakona o gospodarskih
družbah.
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Najvišja prodajna cena je dnevna cena
na prostem trgu Ljubljanske borze, najnižja
pa 70% te cene.
To pooblastilo velja 18 mesecev od
sklepa skupščine.
4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci lahko uresničujejo pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico, če
udeležbo prijavijo tri dni pred sejo pisno v
tajništvu uprave družbe.
Vsa gradiva so delničarjem na vpogled
na sedežu družbe pri Ireni Koblar, vsak delavnik od 8. do 14. ure.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje pol ure
kasneje, ko bo veljavno odločala ne glede
na število prisotnih delnic.
Velana d.d.
uprava družbe
Lasič Andrej, univ. dipl. inž.
Ob-104762
Na podlagi 36. in 37. člena Statuta delniške družbe Sinet, podjetje za storitve in
proizvodnjo, d.d., Grajska pot 8, Hrastnik,
uprava sklicuje
12. skupščino
Sinet d.d., Hrastnik, Grajska pot 8,
ki bo dne 4. 12. 2003 ob 12.30, na
sedežu družbe v Hrastniku, Grajska pot 8,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: imenuje se predsedujoči
skupščine in 3-članska verifikacijska komisija, skladno s predlogom uprave.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka,
Marjana Kolenc Rus.
3. Razrešitev in imenovanje člana nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina pred iztekom mandata razreši članico nadzornega
sveta Ksenijo Jakopič.
Svet delavcev seznani skupščino s predlogom člana nadzornega sveta – predstavnika delavcev, Ljubom Cvarom.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
bo na voljo v tajništvu na sedežu družbe vsak
delavnik od 10. do 12. ure, v času od dneva
objave sklica skupščine z dnevnim redom
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo vsi imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo na skupščini delničarji ali njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine upravi delniške družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, za-

Št.

radi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.
Sinet d.d.
direktor
Ob-104832
Na podlagi 6. točke Statuta Iskra Baterije Zmaj, d.d., Šentvid pri Stični 108, Šentvid pri Stični, sklicuje uprava
10. sejo skupščine
družbe Iskra Baterije Zmaj, d.d.,
ki bo v torek, dne 2. 12. 2003, ob
14. uri, na sedežu družbe.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je:
– za predsednico skupščine se imenuje
Slavica Mrkun,
– za preštevalca glasov se imenujeta: Jožica Metelko in Bojan Kristan,
– na skupščino je vabljen notar Marjan
Kotar.
2. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
1. Osnovni kapital družbe, ki znaša
154,176.000 SIT oziroma ga predstavlja
154.176 delnic z nominalno vrednostjo
1.000 SIT se zaradi optimizacije zmanjša v
breme bilančnega dobička za 36.400 delnic oziroma nominalno za 36,400.000 SIT,
tako da znaša zmanjšan osnovni kapital
družbe 117,776.000 SIT.
2. Upravi se naloži, da na podlagi sedme alinee prvega odstavka 240. člena v
zvezi z drugo alineo tretjega odstavka
356. člena Zakona o gospodarskih družbah
pridobi v breme bilančnega dobička 36.400
lastnih delnic za ceno 171,844.400 SIT.
3. V kapitalske rezerve se odvede znesek, ki je enak celotnemu znesku umaknjenih delnic.
4. Uprava in predsednik nadzornega
sveta morata prijaviti sklep za vpis v register.
5. Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe za spremembo statuta, ki zadeva
zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi umika lastnih delnic.
3. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina pooblašča upravo, da ta na
podlagi osme alinee prvega odstavka
240. člena Zakona o gospodarskih
družbah, lahko kupi lastne delnice, katerih
skupni nominalni znesek ne sme presegati
10% osnovnega kapitala družbe, z namenom ohranjanja vrednosti delničarjev oziroma z namenom realizacije kapitalskega
dobička.
1. Najvišja nakupna cena znaša 5.500
SIT, najnižja prodajna cena je 5.500 SIT,
najvišja prodajna cena pa 7.000 SIT.
2. Pooblastilo velja 18 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa na skupščini
družbe.
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3. Na podlagi 240. člena ZGD in smiselno s 313. členom ZGD se pri pridobitvi
in odsvojitvi lastnih delnic izključi prednostna pravica obstoječim delničarjem.
4. Skupščina pooblašča direktorja
družbe, da lahko vse pridobljene lastne delnice odproda ali umakne brez nadaljnjega
sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe, pooblastilo za spremembo statuta, ki zadeva zmanjšanje
osnovnega kapitala zaradi umika lastnih delnic, se prenese na nadzorni svet.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo napovejo tako, da njihova prijava
prispe na sedež družbe najkasneje do dne
1. 12. 2003.
Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled na sedežu družbe do
seje skupščine, vsak delovni dan med 10. in
12. uro.
Iskra Baterije Zmaj, d.d.
uprava
Št. 88/01
Ob-104920
Na podlagi 19. člena Statuta družbe
Ljubljanski sejem d.d., Ljubljana, Dunajska
c. 10, sklicuje uprava družbe
30. skupščino
družbe Ljubljanski sejem d.d.
Ljubljana,
ki bo v ponedeljek dne 1. 12. 2003 ob
12. uri v prostorih družbe Ljubljanski sejem
d.d. Ljubljana, Dunajska c. 10.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli
Barbara Kürner Čad,
– za dva preštevalca glasov se izvoli Marinka Pipan in Jože Blažič.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Marjan Kotar iz Grosuplja.
2. Predložitev letnega poročila družbe
Ljubljanski sejem d.d., Ljubljana za leto
2002 z mnenjem revizorja, pisnega poročila nadzornega sveta o letnem poročilu in
podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
a) skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2002 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi in potrditvi letnega poročila
družbe za leto 2002,
b) skupščina podeli razrešnico upravi in
članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2002.
3. Razdelitev prednostnih delnic na prednostne delnice z nižjim nominalnim zneskom in zamenjava z nematerializiranimi prednostnimi delnicami.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini da sprejme naslednji sklep: 1.990 obstoječih prednostnih delnic se razdeli na
prednostne delnice z nižjim nominalnim zneskom tako, da se vsaka prednostna delnica, ki se glasi na ime, z nominalno vrednostjo 16.000 SIT, brez glasovalnih pravic,
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razdeli na 16 prednostnih delnic, ki se glasijo na ime, vsaka ima nominalno vrednost
1.000 SIT, brez glasovalnih pravic, z enakimi lastnostmi in pravicami kot jih imajo obstoječe prednostne delnice po statutu
družbe.
Zaradi razdelitve obstoječih prednostnih
delnic v skladu s tem sklepom, družba izda
v nematerializirani obliki 31.840 prednostnih
delnic, ki se glasijo na ime, z nominalno
vrednostjo 1.000 SIT vsaka, brez glasovalnih pravic, z enakimi lastnostmi in pravicami
kot jih imajo obstoječe prednostne delnice
po statutu družbe.
Obstoječe prednostne delnice se zamenjajo s prednostnimi delnicami iz prejšnjega odstavka tako, da delničar za eno
prednostno delnico, ki se glasi na ime in
ima nominalno vrednost 16.000 SIT prejme 16 prednostnih delnic v nematerializirani obliki, ki se glasijo na ime, z nominalno vrednostjo 1.000 SIT vsaka, brez glasovalnih pravic, z lastnostmi in pravicami
kot jih imajo obstoječe prednostne delnice
po statutu družbe.
Upravo družbe se pooblasti, da izvede
postopek zamenjave obstoječih prednostnih
delnic z nematerializiranimi prednostnimi
delnicami.
4. Zamenjava obstoječih navadnih delnic družbe z nematerializiranimi navadnimi
delnicami.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
32.368 obstoječih navadnih delnic, vsaka
delnica se glasi na ime in ima nominalno
vrednost 1.000 SIT, serijske številke od
vključno 1 do vključno 32.368 se zamenja
z 32.368 navadnimi delnicami v nematerializirani obliki z lastnostmi in pravicami, kot
jih imajo obstoječe navadne delnice po statutu družbe.
Upravo družbe se pooblasti, da izvede
postopek zamenjave obstoječih navadnih
delnic z nematerializiranimi navadnimi delnicami.
5. Povečanje osnovnega kapitala družbe
s stvarnim vložkom.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da delničarji – imetniki navadnih delnic in delničarji – imetniki prednostnih delnic na ločenem glasovanju sprejmejo naslednji izredni sklep: osnovni kapital družbe,
ki znaša 64,208.000 SIT se s stvarnim vložkom – konverzijo terjatve poveča za
46,724.000 SIT tako, da osnovni kapital
družbe po povečanju znaša 110,932.000
SIT.
Osnovni kapital družbe Ljubljanski sejem d.d. Ljubljana se, v skladu s pogodbo o
konverziji terjatve v delnice, ki sta jo dne
24. 9. 2003 sklenila dolžnik družba Ljubljanski sejem d.d. Ljubljana, Dunajska c. 10
in upnik Gospodarsko razstavišče d.o.o.
Ljubljana, Dunajska cesta 18, poveča s
stvarnim vložkom – konverzijo terjatve v skupni višini 327,077.000 SIT, od tega gre v
osnovni kapital 46,724.000 SIT in v kapitalske rezerve 280,353.000 SIT.
V ta namen se izda 46.724 novih navadnih imenskih delnic, z nominalno vrednostjo 1.000 SIT vsaka, z lastnostmi in
pravicami kot jih imajo obstoječe navadne
delnice, ki tvorijo z že obstoječimi navadnimi imenskimi delnicami isti razred navadnih
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delnic in so vplačane s konverzijo terjatve
družbe Gospodarsko razstavišče d.o.o.
Ljubljana, Dunajska cesta 18.
Nominalna vrednost ene nove navadne
delnice znaša 1.000 SIT.
Emisijska vrednost ene nove navadne
delnice znaša 7.000 SIT.
Navadne delnice se izdajo v nematerializirani obliki.
Prednostna pravica ostalih delničarjev do
vpisa novih delnic se izključi.
Uprava družbe se pooblasti, da izvede
vpis v centralni register vrednostnih papirjev pri klirinški depotni družbi (KDD) na račun imetnika Gospodarsko razstavišče
d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 18.
6. Sprejem sprememb statuta družbe
Ljubljanski sejem d.d., Ljubljana.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina sprejme predlagane spremembe statuta
družbe Ljubljanski sejem d.d., Ljubljana.
7. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revizorja za poslovno leto 2003 se imenuje Revisto,
družba za revizijo, svetovanje in druge poslovne storitve d.o.o., Leskovec 25, Škofja vas.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
vključno s sprejetim letnim poročilom za leto 2002 z mnenjem revizorja, poročilom
nadzornega sveta o letnem poročilu, pogodbo o konverziji terjatve v delnice,
poročilom revizorja o stvarnih vložkih ter
predlogom sprememb statuta, je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, Dunajska cesta 10, Ljubljana, vsak delovni dan
od 11. do 13. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci.
Delničarji se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki z izpiskom iz
sodnega registra in osebnim dokumentom,
pooblaščenci pa s pisnim pooblastilom in
osebnim dokumentom.
Če skupščina ob uri sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13. uri v istem prostoru.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Ljubljanski sejem d.d. Ljubljana
uprava
Ob-104933
Uprava ter nadzorni svet Indov d.d Ljubljana vabi delničarje na redno
sejo skupščine
delniške družbe Indov d.d. Ljubljana,
ki bo dne 3. 12. 2003 s pričetkom ob
12. uri v prostorih družbe v Ljubljani, Poljanska cesta 95, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, preverba
sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvolijo se organi skupščine v
predlagani sestavi. Za sestavo zapisnika bo
skrbel vabljen notar.
2. Sprememba sedeža družbe.
Predlog sklepa: sedež družbe se spremeni in odslej glasi: Maribor, Kraljeviča Marka ulica 5.

3. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2002 ter podelitev razrešnice
upravi in članom nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
predstavitvijo letnega poročila za poslovno
leto 2002.
Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2002 in jima podeljuje razrešnico.
4. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na podlagi odstopnih
izjav članov nadzornega sveta se z dnem
zasedanja skupščine razrešita člana nadzornega sveta Dita Kastelic in Goran Brankovič.
Z dnem zasedanja skupščine se razreši
tudi Hari Gole.
5.Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: z dnem zasedanja skupščine se za člane nadzornega sveta imenujejo Aleš Mlekuš, Petra Koletnik in Brigita
Vodlan.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine ter ostane shranjeno na
sedežu družbe za ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški knjigi na dan najkasneje 3
dni pred dnem zasedanja skupščine in ki
pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo na sedež družbe najkasneje
3 dni pred zasedanjem skupščine.
Udeležence skupščine pozivamo, da se
ob prihodu na skupščino pol ure pred zasedanjem identificirajo z osebnim dokumentom (pravne osebe še z izpisom iz sodnega
registra), prijavijo na zasedanje ter prevzamejo glasovalne lističe.
Gradivo
Gradivo za skupščino je na voljo na vpogled na družbi Nemesis d.o.o. Maribor,
Partizanska cesta 13 a, družbe vsak dan v
delovnem času družbe, in sicer od 10. do
12. ure.
Indov d.d.
uprava
Peter Mlekuš

Izvršbe
in zavarovanja
In 2002/00011
IZ-12019
In 2002/00014
Na podlagi sklepa opr. št. In
2002/00011 z dne 12. 4. 2002 in sklepa
opr. št. In 2002/00014 z dne 30. 4. 2002,
ki ju je izdalo Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici, je bila na poslovnem prostoru, ki je nastal iz stanovanja št. 1, s pripadajočo kletjo,
ki se nahaja v pritličju, na Rozmanovi ulici
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24/g, v Ilirski Bistrici, parc. št. 1895/3,
k.o. Ilirka Bistrica, v izmeri 56,79 m2, ki je
last dolžnice Silve Šajn, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 10. 12. 1996, št.
251-4725/93-DU, sklenjene s prodajalcem
Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, opravljena zaznamba rubeža v korist upnice Banke Koper d.d., Koper, zaradi izterjave 4,103.328 SIT ter zaradi 6,012.423,88 SIT.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 1. 10. 2003
In 2002/01209
IZ-12028
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 8. 11. 2002, opr. št. In 2002/01209,
je bil dne 26. 8. 2003 opravljen v korist
upnice Preskrba d.d., Partizanska 71, Sežana, rubež (nepremičnine) stanovanja na
parc. št. 1112/325, vl. št. 166, k.o. Savica,
na naslovu Ribčev laz 5, Bohinj jezero, last
dolžnika Redenšek Boštjana, Cesta na Urh
4, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 10. 2003
In 2003/00476
IZ-12031
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z dne 6. 5. 2002, opr. št. 4 I
2002/01736, je bil dne 1. 9. 2003 opravljen v korist upnice Iskra SEM SPS d.o.o.,
Tržaška c. 2, Ljubljana, rubež poslovnega
prostora na naslovu Tržaška c. 2, Ljubljana, št. 289E/II. nadstropje, v izmeri
10,71 m2, last dolžnika Strle Franca, Lanišče 28, Škofljica.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2003
I 2003/00011
IZ-12021
Sodni izvršitelj Janko Zorčič je dne 5. 9.
2003 opravil rubež dvosobnega stanovanja
št. 12 s pripadajočo kletjo, v II. nadstropju
stanovanjskega bloka v Sevnici, Naselje heroja Maroka 23, v skupni izmeri 58,01 m2,
v vrednosti 6,000.000 SIT.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 1. 10. 2003
In 12/99
IZ-12016
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Tolminu, opr. št. In 12/99 z dne 2. 11.
1999, so bile v izvršilni zadevi upnika Skupnost lastnikov apartmajev Kaninska vas Bovec, Kaninska vas 7, Bovec, ki ga zastopa
odv. Ana Jug iz Nove Gorice, zoper dolžnika Rudolfa Blaškoviča, Vočarska 16/a, Zagreb, Hrvaška, zaradi izterjave zneska
202.671,10 SIT, zarubljene dne 12. 6.
2003 nepremičnine, ki niso vpisane v zemljiško knjigo, in sicer apartma št. 4 na naslovu Kaninska vas 23, Bovec, ki obsega
hodnik, kopalnico, kuhinjo z dnevnim prostorom ter dve spalnici, v skupni izmeri
54,50 m2 ter so last dolžnika.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 24. 9. 2003
In 7/02
IZ-12026
Na podlagi sklepa opr. št. In 7/02 z dne
15. 2. 2002, ki ga je izdalo Okrajno sodišče v Trbovljah, je bila stanovanjska hiša,
stoječa na parc. št. 442, k.o. Ržišče, v lasti
dolžnikov Metoda Ule in Romane Ule, vsakega do 1/2, zarubljena v korist upnikov

Št.

Tadeje in Mirka Vetrška, oba stanujoča
Osredek 12, Šentjanž, zaradi izterjave
1,796.412 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 6. 10. 2003
IZ-105028
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o obstoju in zavarovanju denarnih terjatev, SV 800/03 z
dne 24. 10. 2003, notarja Marka Finka iz
Celja, Stanetova 16, so bile – nepremičnine, last zastavne dolžnice do 14/100 celote, ki v naravi predstavljajo del poslovnih
prostorov v skupni izmeri 69,14 m2, lociranih v II. nadstropju poslovne zgradbe v Mariboru, Strma ulica 8, stoječe na parc. št.
1978/1 – poslovna stavba, pripisane vl. št.
1738, k.o. Koroška vrata, kar je razvidno iz
originala prodajne pogodbe št. 01-2002 z
dne 6. 9. 2002 in aneksa št. 01-2002 z
dne 21. 10. 2002, sklenjene med Timco
Consulting d.o.o., Maribor, kot prodajalcem
in zastavno dolžnico kot kupcem; – nepremičnine, last zastavne dolžnice do celote,
ki v naravi predstavljajo 3 garažna mesta, in
sicer garažno mesto št. K3-GM-66 v velikosti 12,5 m2, garažno mesto št. K3-GM-67 v
velikosti 12,5 m2 in garažno mesto št.
K3-GM-49 v velikosti 12,5 m2, lociranih v
III. etaži poslovno stanovanjskega objekta v
soseski Dravske Terase v Mariboru, stoječega na parc. št. 1978, 1979, 1983/1
1983/3, 1984 in 1982/4, k.o. Koroška
vrata, kar je razvidno iz originala prodajne
pogodbe št. 180/2001 z dne 4. 5. 2001,
sklenjene med Granit d.d., Slovenska Bistrica, kot prodajalcem in zastavno dolžnico
kot kupcem; – nepremičnina, last zastavne
dolžnice do celote, ki v naravi predstavlja
poslovni prostor št. 5 v izmeri 50,35 m2,
lociran v I. etaži poslovno trgovskega objekta, Litijska cesta 43, Ljubljana, stoječega
na parc. št. 200/15 – stavbišče s poslovno
stavbo v izmeri 378 m2, pripisana k vl. št.
1201, k.o. Štepanja vas, kar je razvidno iz
originala kupoprodajne pogodbe št.
0004025 z dne 27. 11. 2000, sklenjene
med Contix d.o.o., Ljubljana, kot prodajalcem in zastavno dolžnico kot kupcem; zastavljeno v korist upnice Banke Celje d.d.
Celje, za zavarovanje denarne terjatve v
maksimalni višini 35,000.000 SIT s pripadki, napram dolžniku PGM, trgovina in storitve d.o.o., Maribor.
IZ-105029
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marka Finka iz Celja,
Stanetova 16, SV 802/03 z dne 24. 10.
2003, je bilo stanovanje št. 161, v 4. nadstropju stanovanjske hiše Pod lipami 4 v Celju, v izmeri 52,51 m2, oziroma 54,47 m2,
stoječe na parc. št. 592/28, k.o. Ostrožno,
s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah v
večstanovanjski hiši ter funkcionalnem zemljišču, last Lampret Dušanke, pridobljeno na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 2. 8.
1993, med prodajalko Občino Celje in kupcem Lampret Dušanko, zastavljeno v korist
upnice Banke Celje d.d., Vodnikova ulica 2,
Celje, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,000.000 SIT, s pripadki napram dolžnikoma Lampret Adiju in Lampret Dušanki.
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IZ-105030
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja v Kranju, opr. št. SV 1268/2003 z dne 27. 10.
2003, je trisobno stanovanje v 4. nadstropju stanovanjskega bloka, na naslovu Frankovo naselje 71 v Škofji Loki, ki stoji na
parc. št. 626/2, k.o. Suha, v izmeri
70,23 m2, s shrambo v kleti, v izmeri
1,90 m2 in shrambo za gorivo, v izmeri
4,80 m2, ki obsega predsobo, kuhinjo,
dnevno sobo, dve spalnici, stranišče, kopalnico in ropotarnico, last dolžnika Tomaža Belca, Spodnja Senica 28, Medvode,
na temelju kupoprodajne pogodbe, sklenjene 17. 9. 2003 s podajalci Ivano Triler, Marijo Oman in Pavlom Zakotnikom, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov trg 18, Maribor, matična
številka 5706491, za zavarovanje njegove
denarne terjatve v višini 27.596,26 EUR v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije s pripadki.
IZ-105031
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1331/2003 z dne
24. 10. 2003, je štirisobno stanovanje št.
6/I v izmeri 117,13 m2, s kletno shrambo št.
6 v izmeri 2 m2, ki se nahaja v poslovno
stan. objektu 1 Jezdarska-Puškinova, stoječem na parc. št. 869, št. 870 in št. 871,
k.o. Tabor, last Ognjenovik Dejana in Ognjenovik Hristine, obeh stanujočih Marjeta
na Dravskem polju 37 A, na temelju kupoprodajne pogodbe št. 219-1/C6 z dne
24. 9. 2003, zastavljeno v korist Nove KBM
d.d. Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 25,200.000 SIT s pp.
IZ-105032
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. 1259/03 z dne 23. 10.
2003, je bila nepremičnina, stanovanje št.
86, v IV. nadstropju, v stanovanjski hiši Ruska ulica 14 v Mariboru, v skupni izmeri
51,92 m2, stoječe na parc. št. 399, pri vl.
št. k.o. Tezno, ki je v lasti Kočić Zorice, na
osnovi prodajne pogodbe št. 4697/93 z
dne 24. 11. 1993, sklenjene z prodajalko
Občino Maribor, zastavljeno v korist upnice
Raiffeisen Krekove banke d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 36.095,13
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. 52620/89, kar znaša 8,500.000 SIT z
realno letno obrestno mero EUR + 6,9%, 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 izteka
60-dnevnega roka od dneva sklenitve pogodbe, to je od 15. 10. 2003.
IZ-105033
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. 1269/03 z dne 24. 10.
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2003, je bila nepremičnina, stanovanje št.
13, v IV. nadstropju večstanovanjske hiše v
Mariboru, Ulica Frana Kovačiča 17, v skupni izmeri 71,67 m2, s pripadajočim kletnim
prostorom, stoječe na parc. št. 2471/2, pri
vl. št. 1649, k.o. Tabor, ki je v lasti Robnik
Natalije, na osnovi kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja št. 479/93 z dne
28. 4. 1993, sklenjene z prodajalcem MTT
– Tovarna tkanin Melje d.o.o., zastavljeno v
korist upnice Raiffeisen Krekove banke
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 42.471,05 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. 52610/15, kar znaša
10,000.000 SIT z realno letno obrestno
mero EUR + 6,9%, 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 izteka 60-dnevnega
roka od dneva sklenitve pogodbe, to je od
14. 10. 2003.
IZ-105034
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. 1272/03 z dne 27. 10.
2003, je bila nepremičnina, stanovanje št.
3, etaža P, v stanovanjski hiši Gregorčičev
drevored 9, 2250 Ptuj, v skupni izmeri
60,46 m2, stoječe na parc. št. 489, pri vl.
št. 470, k.o. Ptuj, ki je v lasti Pšajd Nataše,
na osnovi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 362-236/93-14-KJ z dne
19. 6. 1993, sklenjene z prodajalko Občino Ptuj, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 14.444,68 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.
51502/72, kar znaša 3,400.000 SIT z realno letno obrestno mero EUR + 6,9%, 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 izteka
60-dnevnega roka od dneva sklenitve pogodbe, to je od 9. 10. 2003.
IZ-105035
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1213/2003 z dne
13. 10. 2003, so bili poslovni prostori gostinskega lokala Bar, na naslovu Trg 012,
Prevalje, v skupni izmeri 50 m2, ki obsegajo točilnico v izmeri 33,24 m2, sanitarije za
goste v izmeri 10,46 m2, priročno skladišče v izmeri 2,40 m2 in priročno kuhinjo v
izmeri 3,84 m2, ki se nahajajo v sklopu poslovne enote Jamnica Prevalje, ki se nahaja
v pritličju stanovanjskega objekta in leži na
parceli številka 233/12 vložna številka E 4
k.o. Farna vas in so last zastaviteljice Vere

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Vrbanić, EMŠO 0610966325553, stanujoče Prevalje, Trg 038, zastavljeno v korist
upnice Abanke Vipa d.d. Ljubljana, Glavna
podružnica Maribor, matična številka
5026024, Cankarjeva 006B, za zavarovanje denarne terjatve v višini 7,000.000 SIT
s pripadki.
IZ-105036
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, opr. št. SV 1238/2003 z dne
10. 10. 2003, so bile nepremičnine, ki predstavljajo poslovne prostore številka 001, v
pritličju poslovnega objekta v slovenskih Konjicah, na naslovu Stari trg 014, v izmeri ca.
70 m2, ki leži na parceli števila 1559, pripisani pri vložku številka 1496, k.o. Slovenske
Konjice, last zastaviteljice Lilijane Pliberšek,
EMŠO 0207963505284, stanujoče Slovenske Konjice, Ulica Toneta Melive 006,
do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 19. 9. 1995, v korist upnice
RAP-Raiffeisen Leasing, družba za finančno
posredništvo in svetovanje ter trgovino, matična številka 5986028, Cesta v Kleče 012,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 30.000 EUR s pripadki.
IZ-105037
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1243/2003 z dne
13. 10. 2003, so bili poslovni prostori Bistro “Mona Lisa”, v izmeri 102,14 m2, s pripadajočim asfaltiranim deponijskim prostorom pred gostinskim lokalom, v izmeri
25 m2 ter zemljiščem-dvoriščem, v izmeri
50 m2, stoječi na parceli številka 102/4,
k.o. Spodnje Hoče in so last zastavitelja
Bojana Polšaka, EMŠO 0406973500321,
stanujočega Rogoza, Delavsko naselje 017,
zastavljeni v korist upnice Abanke Vipe d.d.
Ljubljana, Glavna podružnica Maribor, matična številka 5026024, Cankarjeva 006B,
za zavarovanje denarne terjatve v višini največ 5,000.000 SIT.
IZ-105038
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1274/2003 z dne
23. 10. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
številka 020, v IV. nadstropju, v izmeri
58,11 m2, s kletno shrambo številka 020, v
izmeri 3,60 m2, v stanovanjski stavbi v Mariboru, Borova vas 016, stoječa na parceli
številka 2349, k.o. Spodnje Radvanje in je
last dolžnice ter zastaviteljice Veronike
Uremović, EMŠO 0301974505223, stanujoča Maribor, Ulica Staneta Severja 003,
zastavljeno v korist upnice Abanke Vipe d.d.
Ljubljana, Glavna podružnica Maribor, matična številka 5026024041, Cankarjeva
006B, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,800.000 SIT s pp.
IZ-105039
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1300/2003 z dne
23. 10. 2003, je bilo trisobno stanovanje
številka 50, v izmeri 76,36 m2 z balkonom,
kletjo ter skupnimi prostori, ki je locirano v
I. nadstropju stanovanjskega bloka na Prvo-

majski 13 v Slovenski Bistrici, stoječem na
parceli številka 1134/4, k.o. Slovenska
Bistrica in je last dožnice ter zastaviteljice
Marije Košir, EMŠO 0608973505368, stanujoče Korplje 2, Zgornja Ložnica, do celote, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipe
d.d. Ljubljana, Glavna podružnica Maribor,
matična številka 5026024041, Cankarjeva
006B, za zavarovanje denarne terjatve v višini 9,000.000 SIT s pp.
IZ-105041
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane, opr. št. SV 1839/03 z dne 23. 10.
2003, je bilo stanovanje št. 80 v skupni
izmeri 69,93 m2, ki se nahaja v VII. nadstropju stanovanjskega objekta na naslovu Preglov trg 7 v Ljubljani, ki je last zastaviteljev
Fartek Franca in Fartek Tatjane, na podlagi
kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
21. 5. 1999 z Midžan Zdenko in Midžan
Besimom, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekova banka d.d., Slomškov trg
18, Maribor, mat. št. 5706491, za zavarovanje denarne terjatve v višini 37.704,40
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije za EUR na dan sklenitve pogodbe o dolgoročnem tolarskem
kreditu z valutno klavzulo št. 11308/70 z
dne 16. 10. 2003, kar znaša 8,880.000
SIT, vse s pripadki.
IZ-105042
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane, opr. št. SV 1848/03 z dne 23. 10.
2003, je bilo stanovanje št. 9, v skupni
izmeri 46,24 m2, ki se nahaja v nadstropju
2 v stanovanjski hiši v Ljubljani, Malejeva
26, last zastavitelja Mikec Francija, Malejeva ulica 26, Ljubljana, zastavljeno v korist
upnice Lili Mihelčič, Robova ulica 24, Vir,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
18.480 EUR s pripadki.
IZ-105043
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane, opr. št. SV 1852/03 z dne 23. 10.
2003, je bilo stanovanje številka 1 v skupni
izmeri 72,82 m2, ki se nahaja v pritličju stanovansjke hiše na naslovu Kolodvorska 27,
Postojna, stoječe na parc. št. 504/1, k.o.
Postojna, vl. št. 1089 in je last zastavitelja
Pejić Slavka, Kolodvorska 27, Postojna, zastavljeno v korist upnika Kranjc Marka, Frankovo naselje 146, Škofja Loka, za zavarovanje denarne terjatve v višini 9.720 EUR s
pripadki.
IZ-105044
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 1853/03 z dne
23. 10. 2003, je bilo stanovanje št. 1, v
pritličju stanovanjske hiše v Prestranku, Ulica padlih borcev 12, na parceli št. 4511/7,
vl. št. 890, k.o. Slavina, v izmeri 71,04 m2,
to je kuhinja, dve sobi, predprostor, WC,
kopalnica in kletna shramba, last zastaviteljice Sekula Bože, Ulica padlih borcev 12,
Prestranek, na podlagi prodajne pogodbe
št. IP-P656/I, sklenjene dne 31. 1. 2002,
zastavljeno v korist upnika Koščak Marjana,
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Žalna 69A, Grosuplje, za zavarovanje denarne terjatve v višini 16.632 EUR, obračunano po prodajnem menjalniškem tečaju
SKB banke d.d. Ljubljana, z obrestmi in
vsemi pripadki.
IZ-105045
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane, opr. št. SV 1859/03 z dne 24. 10.
2003, so bile nepremičnine: enosobno stanovanje z galerijo št. 38 v mansardi, v izmeri 39,80 m2 in shramba št. 38 v mansardi, v
izmeri 1,25 m2, do celote, ter delež do
185/10000 na skupnih delih, prostorih, napravah in na zemljišču pod stavbo parc. št.
185/16 stavbišče v izmeri 687 m2, ter na
funkcionalnem zemljišču parc. št. 185/14
dvorišče v izmeri 277 m2, parc. št. 185/15
dvorišče v izmeri 495 m2, last zastaviteljice
Marije Lainšček, Tržaška cesta 6, Ljubljana, zastavljene v korist upnice Jožice Papež Francelj, Plešivica 9, Notranje Gorice,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
10.800 EUR s pripadki.
IZ-105046
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane, opr. št. SV 1864/03 z dne 24. 10.
2003, je bilo stanovanje št. 000 nadstropje
2, v stanovanjski hiši v Kopru, Sabinijeva
ulica 2, vl. št. 546, k.o. Koper, parc. št.
1259, v skupni izmeri 62,11 m2, last zastaviteljice Nevenke Muharemović, Sabinijeva
ulica 2, Koper, zastavljeno v korist upnika
Škerjanc Jožeta, Ižanska 77, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 34.800
EUR s pripadki.
IZ-105047
Na podlagi neposredno izvršljivih notarskih zapisov notarke Brede Horvat iz Maribora, Vetrinjska 11, opr. št. SV 80/03-1 z
dne 31. 1. 2003 in opr. št. SV 1269/03-1 z
dne 23. 10. 2003, so bile nepremičnine, in
sicer: poslovni prostor v kleti v izmeri
250,68 m2, poslovni prostor v pritličju v
izmeri 272,65 m2, poslovni prostor v I. nadstropju v izmeri 279,91 m2 in poslovni prostor v II. nadstropju v izmeri 138,32 m2, kar
vse se nahaja v poslovno-stanovanjskem objektu na Valvazorjevi 12a v Mariboru, zgrajenem na parcelah številka 438/14 poslovna stavba v izmeri 330 m2, dvorišče v izmeri 420 m2 in številka 438/15 dvorišče v
izmeri 206 m2, pripisanih zemljiškoknjižnemu vložku številka 1208 katastrska občina
Tabor; last dolžnika – zastavitelja Novus,
d.d., na podlagi delitvenega načrta z dne
12. 6. 2002 ter zemljiškoknjižne izjave z
dne 8. 1. 2003, podane s strani Dom Smreka trgovska družba d.d.; zastavljene v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 380,000.000 SIT s pripadki.
IZ-105048
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 984/03 z dne 23. 10.
2003, je bilo zastavljeno stanovanje št. 4 v
pritličju stanovanjske hiše na Jakčevi 14,
Ljubljana, v skupni izmeri 39,35 m2, ki je
last zastaviteljice Božice Vidmar, Žvirče 43,

Št.

8362 Hinje na podlagi pravnomočnega
sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v
Ljubljani, opr. št. II D 418/98 z dne 30. 4.
2003. Stanovanje je zastavljeno v korist
upnice SKB banke d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 9,000.000
SIT s pripadki.
IZ-105049
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV 3488/2003 z dne
22. 10. 2003, je bilo trisobno stanovanje
št. 6 v izmeri 79,61 m2, v 1. nadstropju
stanovanjskega bloka na naslovu Ul. bratov
Učakar 10, Ljubljana, ki stoji na parc. št.
387/10, vl. št. 2181, k.o. Zgornja Šiška,
last zastavitelja Ivana Hozjana, Ul. 28. maja
61, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene s Petrović Ružico, Ul. bratov Učakar 10, Ljubljana, kot prodajalko,
zastavljeno v korist upnika Hypo Leasing
d.o.o., Trg Osvobodilne fronte 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
188.112,96 EUR v tolarski protivrednosti s
pripadki.
IZ-105050
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Škofje Loke, opr. št. SV 555/2003 z dne
23. 10. 2003, je bila garsonjera, označena
kot B 2 v večstanovanjski hiši B, stoječi na
parc. št. 915/11 in parc. št. 915/36, obeh
k.o. Luže, v skupni izmeri 42,66 m2, last
Branka Kovačiča, Ulica Gorenjskega odreda 6, Kranj, na podlagi notarskega zapisa
prodajne pogodbe notarja Vojka Pintarja iz
Kranja z dne 27. 2. 2003, opr. št. SV
200/2003, sklenjenega s prodajalko
družbo Revok Trade, trgovina in storitve,
Kranj, d.o.o., Cesta talcev 3, Kranj, MŠ:
5814634, ki jo je zastopal direktor Renato
Veselič, ter zemljiškoknjižnega dovolila z
dne 16. 10. 2003, zastavljeno v korist upnice Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani,
Dunajska 63, MŠ: 1430564, za zavarovanje denarne terjatve v višini 41.000 EUR v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije, na dan plačila, s pp.
IZ-105051
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, Vetrinjska 11, opr. št. SV 1278/03-1 z
dne 24. 10. 2003, so bili prostori, in sicer:
a) triposteljna soba številka 401, triposteljna soba številka 402, triposteljna soba
številka 403 – prej navedene nepremičnine
pa predstavljajo samske sobe z obstoječo
opremo, v skupni izmeri 45 m2, v IV. nadstropju v stolpiču Železnikove ulice 12 v
Mariboru, zgrajenem na parceli številka
1251/1, pripisani zemljiškoknjižnemu vložku številka 1791 katastrska občina Pobrežje; last dolžnika – zastavitelja Rudolfa Horvata do celote, na podlagi prodajne pogodbe številka 334/I/2 z dne 14. 1. 2002,
sklenjene med njim, kot kupcem ter med
družbo Mariborski vodovod, javno podjetje,
d.d., kot prodajalcem;
b) prostor številka 405, prostor številka
406, prostor številka 407, prostor številka
408 in prostor številka 409, ki se nahajajo v
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IV. nadstropju stavbe v Mariboru, Železnikova ulica 12, zgrajene na parceli številka
1251, pripisani zemljiškoknjižnemu vložku
številka 1791, katastrska občina Pobrežje;
last dolžnika – zastavitelja Rudolfa Horvata
do celote, na podlagi prodajne pogodbe
številka 311/1-1.6/03-kb z dne 24. 3.
2003, sklenjene med njim, kot kupcem in
med družbo Slovenske železnice d.d., kot
prodajalcem ter 54/1000 in 65/1000 lastni delež prostorov številka 419, 420,
421, 422, 423, 424, 425, 426, 427 in
428, v IV. nadstropju v skupni izmeri
143,45 m2, česar lastnik je dolžnik – zastavitelj, na podlagi prej navedene prodajne pogodbe; vse pa s pripadajočim sorazmernim deležem zemljišča na katerem
stavba stoji, funkcionalnega zemljišča, skupnih prostorov, delov, naprav in objektov,
ki služijo stavbi kot celoti;
c) soba v izmeri 15,04 m2 v samskem
domu v Mariboru, Železnikova ulica 12,
zgrajenem na parceli številka 1251/1, pripisani zemljiškoknjižnemu vložku številka
1791, katastrska občina Pobrežje; last dolžnika – zastavitelja Rudolfa Horvata do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 14. 10. 1994, sklenjene med njim, kot
kupcem ter med družbo Podi in podloge
Zvezda p.o. – v stečaju, kot prodajalcem in
č) 7 sob številka: 411, 412, 413, 414,
415, 416 in 417, ki se vse nahajajo v 4.
nadstropju v Dijaškem domu 26. junija,
zgradbe v Železnikovi ulici 12 v Mariboru,
zgrajene na parceli številka 1251, pripisani
zemljiškoknjižnemu vložku številka 1791, katastrska občina Pobrežje;
last dolžnika – zastavitelja Rudolfa Horvata do celote, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 30. 6. 1998, sklenjene med
njim, kot kupcem ter med družbo Hidromontaža, elektro in splošna montaža d.o.o.
– v stečaju, kot prodajalcem;
zastavljeni v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 7,000.000 SIT s
pripadki.
IZ-105052
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj Gradca, opr. št. 814/03 z dne 27. 10.
2003, je bilo stanovanje št. 08 v skupni
površini 37 m2, od tega 33,77 m2 stanovanjske površine in 3,36 m2 kletnih prostorov v stanovanjski hiši na naslovu Javornik
45, Ravne na Koroškem, stoječe na parc.
št. 100/2, vl. št. 444, k.o. Ravne na Koroškem, ki je v lasti zastaviteljice in dolžnice
Bernarde Novak, na podlagi kupoprodajne
pogodbe, sklenjene z Gradis, gradbeno podjetje v stečaju Dobja vas 125, Ravne na
Koroškem, z dne 15. 2. 1999 in Milovanom Božikovim, na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v
Slovenj Gradcu, št. D 240/2002 in aneksa
k kupoprodajni pogodbi z dne 4. 7. 2003,
med Gradis, gradbeno podjetje v stečaju
Dobja vas 125, Ravne na Koroškem in Ano
Marijo Božikov, stan. Preški vrh 29, Ravne
na Koroškem in na podlagi prodajne pogodbe z dne 5. 9. 2003, sklenjene z Ano
Marijo Božikov in Bernardo Novak, pri posredniku Nepremičnine Vesna Handanovič
s.p., zastavljeno za zavarovanje terjatve v
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višini 13.500 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, kar znaša na dan sklenitve sporazuma po srednjem tečaju Banke Slovenije
3,181.231,80 SIT, s končnim rokom vračila
20. 12. 2017 in s pp, v korist zastavne
upnice Raiffeisenbank Eberndorf, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, 9141
Eberndorf.
IZ-105053
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1337/2003 z dne
27. 10. 2003, je trisobno stanovanje št.
C-602, v izmeri 63,07 m2, v VI. nadstr. ter
shrambo v kleti v izmeri 5,42 m2, v stanovanjski hiši v Mariboru, Koroška c. 53d, ki
stoji na parc. št. 1979/1 in št. 1979/5, k.o.
Koroška Vrata, last Masten Zorana in Ribič
Masten Suzane, oba stanujoča Maribor, Dogoška c. 73, vsak do 1/2 od celote, na
temelju prodajne pogodbe z dne 1. 10.
2003, zastavljeno v korist upnice Probanke
d.d., Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 47.000 EUR s pp v tolarski protivrednosti po podjetniškem prodajnem tečaju upnice na dan plačila.
IZ-105093
Na podlagi notarskega zapisa notarke
Majde Lokošek, opr. št. SV 627/03 z dne
21. 8. 2003, je bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 21, v izmeri 71,24 m2, v 5. nadstropju stanovanjskega objekta na Matije
Tomca 2, Domžale, na podlagi prodajne pogodbe z dne 14. 8. 2003, last Jureta Gedriha, Dob, Ulica 7. avgusta 11, do 2/3, in
Alenke Živic, Skopo 25, do 1/3, zastavljeno v korist upnice Zveze bank, registrirana
zadruga z omejenim jamstvom, Paulitschgasse 5-7, A-9010 Celovec, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 48.000
EUR s pp.
IZ-105094
Na podlagi notarskega zapisa notarke
Majde Lokošek, opr. št. SV 633/03 z dne
27. 8. 2003, je bilo stanovanje št. 10, v
izmeri 82,18 m2, v III. nadstropju objekta B
29 na Ulici Molniške čete 17, Ljubljana, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 18. 5.
1951, last Joška Kraševca, Ljubljana, Ulica
Molniške čete 17, in Jožice Kraševec,
Ljubljana, Brodarjev trg 13, zastavljeno v
korist upnika Fatmirja Bajramija, roj. 5. 7.
1969, Logatec, Cankarjeva cesta 9, za zavarovanje denarne terjatve v znesku
19.600 EUR s pp.
IZ-105095
Na podlagi notarskega zapisa notarke
Majde Lokošek, opr. št. SV 649/03 z dne
1. 9. 2003, je bilo enosobno stanovanje št.
1, v izmeri 41,95 m2, v I. nadstropju stanovanjskega objekta na Kolodvorski 2c, Mengeš, na podlagi notarskega zapisa kupoprodajne pogodbe, opr. št. SV 355/03 z
dne 25. 8. 2003, last Simone Trontelj, Levčeva ulica 14, do 1/2, in Emila Čerimovića,
Hotedršica 25, do 1/2, zastavljeno v korist
upnice Banke Domžale d.d. Domžale, bančna skupina NLB, 1230 Domžale, Ljubljanska 62, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 7,600.000 SIT s pp.
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IZ-105096
Na podlagi notarskega zapisa notarke
Majde Lokošek, opr. št. SV 664/03 z dne
3. 9. 2003, je bilo enosobno stanovanje št.
7, v izmeri 43,17 m2, v I. nadstropju s kletnim prostorom v stanovanjski stavbi na Maistrovi 10, Litija, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 14. 4. 1997, last Fadila
Okića, Trg 25. maja št. 11, Sodražica, zastavljeno v korist upnice Banke Domžale d.d.
Domžale, bančna skupina NLB, 1230 Domžale, Ljubljanska 62, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 2,200.000 SIT s pp.

na Murska Sobota, v skupni izmeri
64,15 m2, last dolžnika in zastavitelja Dejana Rituperja, rojenega 19. 9. 1972, EMŠO 1909972500161, Murska Sobota,
Lendavska 59, na podlagi kupoprodajne
pogodbe, sklenjene dne 2. 9. 2003, prodajne pogodbe z dne 4. 3. 1998 in kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z
dne 19. 10. 1993, zastavljeno v korist
upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, matična številka 5026237, za zavarovanje njegove izvršljive denarne terjatve v
višini 9,000.000 SIT skupaj s pripadki.

IZ-105097
Na podlagi notarskega zapisa notarke
Majde Lokošek, opr. št. SV 673/03 z dne
5. 9. 2003, je bilo enosobno stanovanje v
izmeri 37,78 m2, v pritličju stanovanjske hiše, Gerbičeva ulica 10, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe z dne 18. 6. 2002,
last Samirja Zulića, Lesno Brdo 10, zastavljeno v korist upnice Banke Domžale d.d.
Domžale, bančna skupina NLB, 1230 Domžale, Ljubljanska 62, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 6,000.000 SIT s pp.

IZ-105101
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-3441/2003 z dne
20. 10. 2003, je bilo trisobno stanovanje
št. 4, v izmeri 100,44 m2, s kletnim prostorom v izmeri 3,06 m2, v III. nadstropju stan.
hiše Cafova ulica 5, Maribor, parc. št. 1166,
k.o. Maribor Grad, last zastaviteljice Irene
Zajec, na podlagi prodajne pogodbe z dne
16. 9. 2003, sklenjene z Darjo Škrinjar,
Pečerova ulica 12/a, Maribor, kot prodajalko, zastavljeno v korist upnice Nove
KBM d.d. Maribor, podružnica Ljubljana,
Tivolska cesta 48, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 53.144,65
EUR, preračunano v tolarsko protivrednost
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila s pripadki.

IZ-105098
Na podlagi notarskega zapisa notarke
Majde Lokošek, opr. št. SV 698/03 z dne
15. 9. 2003, je bilo enoinpolsobno stanovanje v mansardi objekta V-8 z oznako
C.D3, v izmeri 65,63 m2 in shrambo v izmeri 6,57 m2, v objektu na parc. št. 2699/123
in 2699/126, k.o. Vrhnika, na podlagi prodajne pogodbe z dne 8. 9. 2003, last Bernarda Volfa, Novi Kot 37, zastavljeno v korist upnice Banke Domžale d.d. Domžale,
bančna skupina NLB, 1230 Domžale, Ljubljanska 62, za zavarovanje denarne terjatve
v znesku 8,000.000 SIT s pp.
IZ-105099
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec, Tržaška c. 2, 1000 Ljubljana, opr. št. SV 856/03
z dne 28. 10. 2003, je bilo trisobno stanovanje št. 6, v izmeri 71,92 m2 (kar vključuje
tudi kletni prostor), ki leži v 1. nadstropju
stanovanjskega stavbe Gradišče 19, Vrhnika, na parc. št. 1943/4, vl. št. 2917, k.o.
Vrhnika, Okrajnega sodišča na Vrhniki, v celoti last Režek Marjete, pridobljeno na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17. 10.
2003, sklenjene med Pihner Viljemom, Gradišče 19, Vrhnika kot prodajalcem in Režek
Marjeto, Pavšičeva ulica 22, Logatec kot
kupcem, zastavljeno v korist upnice, Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska
63, matična št. 1430564, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 61.120 EUR v SIT
protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila s pripadki.
IZ-105100
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Ratnika iz
Murske Sobote, Kocljeva 14A, opr. št. SV
476/2003 z dne 24. 10. 2003, je bilo stanovanje, ki se nahaja v drugem nadstropju
stanovanjske hiše v Murski Soboti, Lendavska ulica 10, ležeče na parcelni številki
319/1 in parcelni številki 319/2, pripisanih k vložni številki 2670, katastrska obči-

IZ-105102
Na podlagi neposredno izvršljiega notarskega zapisa notarke Duše Trobec Bučan
iz Kranja, opr. št. SV 487/03 z dne 28. 10.
2003, je bila nepremičnina, stanovanje št.
21, ki se nahaja v V. nadstropju stanovanjskega objekta, stoječega na parc. št.
182/7, vpisani v z.k. vl. št. 269, k.o. Huje,
na naslovu Ulica Janeza Puharja 10, Kranj,
last zastaviteljev, vsakega do 1/2, zastavljena v korist upnice SKB banke d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, MŠ: 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 13,000.000
SIT s pp.
IZ-105103
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Danice Hojs Peršak iz
Gornje Radgone, opr. št. SV 488/2003 z
dne 28. 10. 2003, je bilo stanovanje št. 2, v
I. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Panonska ulica 30, Gornja Radgona, ki
stoji na parc. št. 319, pripisani pri vl. št. 423,
k.o. Gornja Radgona, v skupni izmeri
64,40 m2, pridobljeno z notarskim zapisom
prodajne pogodbe z dne 9. 10. 2003, opr.
št. SV 464/2003, sklenjeno med prodajalcema Romanom Slugo in Viktorijo, Gornja
Radgona, Panonska ulica 30 ter Jožefom
Trstenjakom, Sladki Vrh 21 in Pavlino Mlasko, Lokavec 21a, kot kupcema, zastavljeno
v korist upnice Bank Austria Creditanstalt
d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 17.200 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za
EUR na dan izplačila kredita s pp.
IZ-105104
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 1284/03 z dne
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28. 10. 2003, je bila nepremičnina, stanovanje št. 2 v prvem nadstropju na Gosposvetski cesti 27/a, v skupni izmeri
39,24 m2, vključen je tudi kletni boks, ležeče na parc. št. 1448, k.o. Koroška vrata, ki
je v lasti Lunežnik Alberta, po kupoprodajni
pogodbi z dne 3. 7. 2001, sklenjeni z prodajalcema Brunček Gostenčnik Simono in
Gostenčnik Dušanom, ter kupcema Marijo
Lunežnik in Albertom Lunežnikom ter po
sklepu o dedovanju, opr. št. I D 301/2003
z dne 26. 6. 2003, ki je pravnomočen z
dne 26. 6. 2003, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 27.593,76
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. 52636/38, kar znaša 6,500.000 SIT z
realno letno obrestno mero EUR + 6,9%, 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 izteka
60-dnevnega roka od dneva sklenitve pogodbe to je od 20. 10. 2003.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 77/2003-11
S-104833
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 77/2003 sklep z dne 20. 10.
2003:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: “N IN A“, Posredništvo in trgovina, Jeram Andrej s.p., Podjavorškova 2,
Celje (matična številka: 5470983, šifra dejavnosti: 51.190).
Odslej se firma glasi: “N IN A“, Posredništvo in trgovina, Jeram Andrej s.p., Podjavorškova 2, Celje (matična številka: 5470983,
šifra dejavnosti: 51.190) – 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.
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,
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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 (sklic na št.
11-42153-7110006).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
21. januarja 2004 ob 10.30, v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 20. 10.
2003.
Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 10. 2003
St 68/2003-17
S-104834
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 68/2003 sklep z dne 20. 10.
2003:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Interten d.o.o., Trgovina in storitve, Ulica Tomšičeva 1/a, Žalec (matična
številka: 5597501).
Odslej se firma glasi: Interten d.o.o., Trgovina in storitve, Ulica Tomšičeva 1/a, Žalec (matična številka: 5597501) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudi Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št.
delovnega dovoljenja: L 16/2000.
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 katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ 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
21. januarja 2004 ob 10. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 20. 10.
2003.
Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 10. 2003
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St 78/2003-9
S-104835
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 78/2003 sklep z dne 16. 10.
2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Strenčan Jože s.p., Javni prevoz blaga,
Lava 17, Celje (matična št.: 5808506, šifra dejavnosti: 60.240), se začne in takoj
zaključi v skladu z določili 99/I člena
ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Strenčan Jože
s.p., Javni prevoz blaga, Lava 17, Celje (matična št.: 5808506, šifra dejavnosti:
60.240), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 10. 2003
St 73/2003-11
S-104836
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 73/2003 sklep z dne 20. 10.
2003:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Lera Trade, Družba za gojenje
in prodajo rib in drugih morskih plodov
d.d., Ulica talcev 3, Žalec (matična številka: 5716128).
Odslej se firma glasi: Lera Trade, Družba za gojenje in prodajo rib in drugih morskih plodov d.d., Ulica talcev 3, Žalec (matična številka: 5716128) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1, Petrovče,
št. delovnega dovoljenja: L7/2001.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v
dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro
računa ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku,
se v prijavi navede sodišče, pred katerim
teče postopek in označba spisa. Ločitveni
upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša
njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ
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
21. januarja 2004 ob 13. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
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VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 20. 10.
2003.
Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 10. 2003
St 68/94
S-104837
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase v stečajnem postopku nad Špedtrans
špedicija d.o.o. Maribor – v stečaju, ki
bo dne 5. 12. 2003 ob 12. 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 17. 10. 2003
St 148/2003
S-104838
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 148/2003 dne 17. 10. 2003 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Gradis Nova d.o.o., Puhova ul. 23, Maribor.
Odslej firma glasi Gradis Nova d.o.o.,
Puhova ul. 23, Maribor – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Ignac Marinič, Svetozarevska 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 stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
20. 2. 2004 ob 9. uri, soba 253 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 17. 10.
2003.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 10. 2003
St 30/2003-10
S-104839
To sodišče je na seji senata dne 16. 10.
2003 pod opr. št. St 30/2003 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Luzar
prevoz in gradnja Novo mesto d.o.o., Trdinova 22, Novo mesto, matična št.
5757614, šifra dejavnosti 45.120, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Luzar prevoz in gradnja Novo mesto d.o.o.,
Trdinova 22, Novo mesto, izbriše iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 16. 10. 2003
St 13/2003
S-104840
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Mom Trade trgovsko in
storitveno podetje d.o.o., Mariborska
23, Ptuj, ki bo dne 19. 11. 2003, ob 14.
uri, v sobi 26/II, tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo v stečajni pisarni tega sodišča v sobi 20/I, v času uradnih ur –
vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do
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12. ure, v ponedeljek in sredo pa tudi od
13. do 16. ure.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 22. 10. 2003
St 12/2003
S-104841
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Baukom montaža, gradbene in druge storitve d.o.o., Zadružni
trg 8, Ptuj, ki bo dne 19. 11. 2003, ob 12.
uri, v sobi 26/II tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo v stečajni pisarni tega sodišča v sobi 20/I, v času uradnih ur –
vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure, v ponedeljek in sredo pa tudi od
13. do 16. ure.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 20. 10. 2003
St 17/2003
S-104842
To sodišče vabi v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Korošica Restavracija prenočišča Kanovnik Zofka s.p., Otiški vrh 25a, Šentjanž pri Dravogradu, ki
je bil začet s sklepom opr. št. St 17/2003 z
dne 27. 6. 2003 upnike na narok za sklenitev prisilne poravnave, ki bo dne 19. 11.
2003 ob 9. uri v sobi št. 38 tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije pogledajo pri naslovnem sodišču v sobi št. 9, in sicer ob uradnih urah,
ki so v ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure ter v sredo od 14. do 16.30.
Upniki lahko o predlagani prisilni poravnavi glasujejo tudi pisno po pošti (54/II člen
ZPPSL). V tem primeru naj glasovnico z originalnim podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu senatu. Če je upnik pravna oseba,
mora h glasovnici priložiti dokazilo, da jo je
podpisal zakoniti zastopnik pravne osebe
oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje
upnika. Pri glasovanju se bodo upoštevale
samo pravilne glasovnice in samo tiste, ki
jih bo poravnalni senat prejel do konca glasovanja.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 16. 10. 2003
St 42/2002
S-104843
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 42/2002 z dne 27. 8. 2003, ki je postal
pravnomočen dne 14. 10. 2003, potrdilo
prisilno poravnavo med dolžnikom Interconsum Trgovina, posredništvo in storitve d.o.o., Gosposvetska cesta 3, Mežica ter njegovimi upniki.
Razvrstitev terjatev v razrede in način poplačila terjatev iz posameznih razredov v potrjeni prisilni poravnavi je naslednji:
Razred I: obveznosti do ločitvenega
upnika, na katerega prisilna poravnava ne
učinkuje in bo obveznost poplačana v višini
100%.
Razred II: obveznosti iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji (ZPPSL) do dolžnikovih
delavcev na katere prisilna poravnava nima
pravnega učinka in bodo poplačani v višini
100% v roku enega leta od pravnomočnosti
sklenjene prisilne poravnave, brez obresti.
Razred III: obveznosti do dolžnikovih dobaviteljev in ostalih upnikov, ki bodo poplačane v višini 24% ugotovoljene terjatve z

obrestno mero 3% letno, in sicer v roku
enega leta od pravnomočno sklenjene prisilne poravnave.
Razred IV: obveznosti do upnika Pekarna Zorman, Zorman Zoran s.p., ki bo svojo
terjatev v višini 1,477.975,59 SIT konvertiral v navadni delež dolžnika pod pogojem,
da bo prisilna poravnava sklenjena.
Seznam upnikov, ki so prijavili svoje terjatve z navedbo višine prijavljene terjatve,
zneskom za glasovanje, višino za glasovanje ter z navedbo zmanjšanih zneskov terjatev za poplačilo, je sestavni del tega sklepa.
Potrjena prisilna poravnava ima za vse
upnike, katerih terjatve so bile ugotovljene,
moč izvršilnega naslova.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili postopka ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 16. 10. 2003
St 35/2003
S-104861
To sodišče je s sklepom, opr. št.
St 35/2003 z dne 3. 10. 2003, začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Food Party – proizvodnja, trgovina in zaključna dela, Bošamarin 62, Koper, matična številka 5919711, šifra dejavnosti
H/55.301.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
pozivamo, da v roku 30 dni od objave tega
oklica prijavijo svoje terjatve. Prijava terjatve
mora biti podana z obrazloženo vlogo v dveh
izvodih z navedbo firme in sedeža upnika,
pravno podlago terjatve in njeno višino. K
prijavi morajo biti priložena dokazila o obstoju terjatve in o njeni višini. Upnik, ki ima
terjatev v tuji valuti, mora prijaviti terjatev v
tej valuti in navesti njeno višino v domači
valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan začetka postopka prisilne poravnave. Upniki, katerih
terjatve se obrestujejo, prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti (pogodbene in zamuden), obračunane do dneva začetka postopka prisilne poravnave.
Svoje terjatve prijavijo tudi upniki po četrtem in petem odstavku 43. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Samo Hladnik iz Kopra, Rozmanova 4.
V upniški odbor se imenujejo upniki:
– Uniem, d.o.o., Ferrarska 14, Koper,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad Koper,
– B.P.C., d.o.o., Koper, Bošamarin 62.
Oklic je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 3. 10. 2003.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 3. 10. 2003
St 28/2003-9
S-104862
1. Z dnem 23. 10. 2003 se začne stečajni postopek nad dolžnikom FLM Prelog,
Podjetje za proizvodnjo, storitve, trgovino in gostinstvo d.o.o., Vučja vas 38.
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2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob
progi št. 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pisnih izvodih in potrebno
dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti tudi dokazilo o plačani taksi, ki znaša 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT.
Ne plača se taksa za prijavo terjatev delavcev
iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne
osebe na račun sodnih taks št.
01100-1000339014, fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št.
01100-1000338529, sklic na št. 11
42200-7110006-51100283.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 12. 1. 2004 ob 13. uri v razpravni dvorani št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 23. 10. 2003 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o začetku stečajnega postopka. Tega
dne nastopijo vse pravne posledice začetka stečajnega postopka nad dolžnikom in
prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 10. 2003
St 30/2000-455
S-104863
V stečajni zadevi nad dolžnikom Gidgrad
– Družba za gradbeništvo, instalacije,
inženiring in druge poslovne storitve d.d.
– v stečaju, Lendava, Glavna ulica 107,
se stečajni upravitelj Miran Žilavec, Zelena
ulica 25, Murska Sobota po tretjem odstavku 82. člena ZPPSL z dnem 23. 10. 2003
razreši in se za stečajnega upravitelja imenuje z istim dnem mag. Milorada Vidoviča,
Veščica št. 6/a.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 10. 2003
St 40/2002
S-104975
To sodišče je dne 23. 10. 2003 izdalo
sklep opr. št. St 40/2002, da se stečajni
postopek zoper dolžnika Okrepčevalnica
Victoria Plahuta Robert s.p., Tolminskih
puntarjev 4, Nova Gorica, zaključi.
V register samostojnih podjetnikov, ki ga
vodi Ministrstvo za finance, Davčna uprava
Republike Slovenije, Davčni urad Nova Gorica se vpiše pravnomočni sklep o zaključku stečajnega postopka.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa o
zaključku stečajnega postopka v sodni register dolžnik preneha in se zbrišejo predhodni vpisi v zvezi s stečajnim postopkom.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Kopru v roku 15 dni po
objavi tega sklepa. Morebitna pritožba se
vloži pisno v dveh izvodih pri tukajšnjem
sodišču.
Zoper ta sklep je dovoljena pritožba stečajnega dolžnika na Višje sodišče v Kopru v

Št.

8 dneh od prejema pisnega odpravka tega
sklepa oziroma od nabitja sklepa na sodno
desko. Morebitno pritožbo se vloži pisno v
dveh izvodih pri tem sodišču.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 10. 2003
St 57/2000
S-104976
To sodišče je dne 23. 10. 2003 izdalo
sklep opr. št. St 57/2000, da se stečajni
postopek zoper dolžnika REN.KO, gradbeništvo, obrt in trgovina d.o.o., IX. Korpus 116, Solkan zaključi.
V sodni register tega sodišča se vpiše
pravnomočni sklep o zaključku stečajnega
postopka.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa o
zaključku stečajnega postopka v sodni register dolžnik preneha in se zbrišejo predhodni vpisi v zvezi s stečajnim postopkom.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Kopru v roku 15 dni po
objavi tega sklepa. Morebitna pritožba se
vloži pisno v dveh izvodih pri tukajšnjem
sodišču.
Zoper ta sklep je dovoljena pritožba stečajnega dolžnika na Višje sodišče v Kopru v
8 dneh od prejema pisnega odpravka tega
sklepa oziroma od nabitja sklepa na sodno
desko. Morebitno pritožbo se vloži pisno v
dveh izvodih pri tem sodišču.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 10. 2003
St 71/2003
S-104978
To sodišče je s sklepom St 71/2003
dne 23. 10. 2003 začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Agencija Gras, d.o.o.,
Ljubljana, Klemenova 70, matična številka: 5810094, šifra dejavnosti: 63.300.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Katarina Benedik 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 13. 1. 2004 ob 10.15, na Slovenski
41, v sejni sobi v 9. nadstropju (bivša Gospodarska zbornica Slovenije).
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 10. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 10. 2003
St 105/2003
S-104977
To sodišče je s sklepom St 105/2003
dne 23. 10. 2003 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Year Podjetje za prehrambeno, gostinsko, trgovsko in proizvodno dejavnost ter finančno komerci-
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alni marketing d.o.o., Rudnik II 12, Ljubljana, matična številka 5631971, šifra dejavnosti 55.301.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
mag. Suzana Gale Robežnik 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 20. 1. 2004 ob 10. uri, v sejni sobi v 9.
nadstropju na Slovenski c. 41 (bivša Gospodarska zbornica Slovenije) tukajšnjega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 10. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 10. 2003
St 80/2003
S-104979
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 80/2003 z dne 30. 9. 2003 potrdilo
sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Biro 71 d.o.o., Mestni trg 19, Ljubljana
in njegovimi upniki:
– ugotovi se, da so v razred A razvrščene terjatve upnikov, katerih položaj se po
potrditvi prisilne poravnave ne spremeni,
– ugotovi se, da so v razred B razvrščene terjatve upnikov, ki jih je dolžnik dolžan
izplačati v višini 20% njihovih na dan 22. 5.
2003 ugotovljenih vrednosti, v roku enega
leta od pravnomočno potrjene prisilne poravnave z obrestno mero v višini 1,2% letno
za čas od 22. 5. 2003 dalje do plačila,
– ugotovi se, da so v razred C razvrščeni upniki, katerih terjatve temeljijo iz naslova
plačila davkov in prispevkov, glede katerih
je dolžnik predlagal odpust celotne obveznosti iz naslova zamudnih obresti, ki so se
natekle od neplačanih davkov in prispevkov
za čas do dne 22. 5. 2003,
– ugotovi se, da je upnik Amtrade Limited, Limassol, 25, Spyrov draquozu str. R
Cyprus svojo terjatev, ki je nastala v času
po začetku postopka prisilne poravnave
cediral v lastniški delež dolžnika pod odložnim pogojem pravnomočno potrjene prisilne poravnave. Terjatev upnika v višini
136,971.705 SIT se bo poplačala s konverzijo te terjatve v delež na osnovnem kapitalu dolžnika. Dolžnik je dolžan vložiti predlog za vpis povečanja osnovnega kapitala
v sodni register na podlagi sklepa o povečanju osnovnega kapitala, v 15 dneh od
pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne
poravnave,
– ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 22. 5. 2003 kot dneva začetka postopka prisilne poravnave,
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– v postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v
drugi koloni (ugotovljene terjatve) Priloge 2
k sklepu, ki je sestavni del izreka sklepa,
zato jih je dolžnik dolžan izplačati v višini,
navedeni v četrti koloni te priloge in v roku
iz 3. točke izreka sklepa.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
30. 9. 2003. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 17. 10.
2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 10. 2003
St 20/2003
S-104980
To sodišče vabi v postopku prisilne poravnave opr. št. St 20/2003, začetim nad
dolžnico Peca Commerce d.o.o., Ob
Šumcu 5, Mežica, upnike na narok za sklenitev prisilne poravnave, ki bo dne 3. 12.
2003 ob 9. uri v sobi št. 38 tukajšnjega
sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije pogledajo pri naslovnem
sodišču v sobi št. 9, in sicer ob uradnih
urah, ki so v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure ter v sredo od 14.
do 16.30.
Upniki lahko o predlagani prisilni poravnavi glasujejo tudi pisno po pošti (54/II čl.
ZPPSL). V tem primeru naj glasovnico z originalnim podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu senatu. Če je upnik pravna oseba,
mora h glasovnici priložiti dokazilo, da jo je
podpisal zakoniti zastopnik pravne osebe
oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje
upnika. Pri glasovanju se bodo upoštevale
samo pravilne glasovnice in samo tiste, ki
jih bo poravnalni senat prejel do zaključka
naroka.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 24. 10. 2003

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 123/99
SR-12037
Okrajno sodišče v Kranju je po 4. točki
drugega odstavka 82. člena ZPP v pravdni
zadevi tožeče stranke Cestnega podjetja
Kranj p.o., Jezerska c. 20, Kranj, ki ga
zastopa odvetnica Marija Mošnik iz Kranja,
proti toženi strani Ferdinandu Pungaršku,
Škofjeloška cesta 1, Kranj, postavilo tožencu Ferdinandu Pungaršku, začasno zastopnico, odvetnico Erno Mokorel iz Kranja. Začasna zastopnica bo zastopala toženca v postopku, vse dokler toženec ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 23. 9. 2003
P 222/2002
SR-7844
Okrajno sodišče v Kranju je v pravdni
zadevi tožeče stranke mld. Edite Vrančič,
Cesta 1. maja 67, Kranj, ki jo zastopa
zakonita zastopnica Biljana Šiljak, Cesta
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1. maja 67, Kranj, zoper toženo stranko,
Džemala Ahmemulića, neznanega naslova,
zaradi plačevanja preživnine, na predlog tožeče stranke in na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena zakona o pravdnem
postopku s sklepom, opr. št. P 222/2002
z dne 11. 6. 2003, toženi stranki, Džemalu
Ahmemuliću, postavilo začasno zastopnico,
odvetnico Ireno Ahačič iz Kranja.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko, dokler ne bo tožena stranka ali
njen pooblaščenec nastopil pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je toženi stranki postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 11. 6. 2003
I 235/2003
SR-12038
Okrajno sodišče v Sevnici je po okrajnem sodniku Ivanu Kovaču v izvršilni zadevi
upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg republike 2, ki jo zastopa odvetnica Alenka Šušteršič, zoper dolžnico Danico
Pantić, Veliki Cirnik 23, Šentjanž, zaradi izterjave 322.917,30 SIT s pp, dne 17. 9.
2003 sklenilo, da se dolžnici Danici Pantić,
nazadnje stanujoči Veliki Cirnik 23, Šentjanž, postavi začasni zastopnik Franc Pipan, odvetnik v Sevnici.
Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in
dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler dolžnica
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 12. 3. 2003
P 91/00
SR-12041
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Franca Vouka, Gradišče pri Materiji 48, ki ga zastopa odvetnik Damjan Krt iz Sežane, zoper toženo
stranko Karla Vouka, Hopital Krenelin Bicetre, Salle J.J. Rousseau 94, Francija,
sedaj neznanega bivališča, zaradi ugotovitve lastninske pravice, pridobljene z gradnjo na tujem zemljišču in izdaje intabulacijske klavzule, s sklepom z dne 30. 9.
2003, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, toženi stranki postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Dušana Železnika iz Sežane, ki bo toženo stranko v tem
postopku zastopal vse do takrat, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sproči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 30. 9. 2003
P 15/00
SR-12042
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Bruna Pavlica, Hruševica 35, ki ga zastopa odvetnik Damjan
Krt iz Sežane, zoper toženo stranko Frančiško Cumini, Občine Via Carsica 1075, Italija, sedaj neznanega bivališča, zaradi ugotovitve lastninske pravice, pridobljene s priposestvovanjem, s sklepom z dne 30. 9.

2003, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
toženi stranki postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Ivana Ravbarja iz Sežane, ki bo toženo stranko v tem postopku
zastopal vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 30. 9. 2003
I 01/00043
SR-12036
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je v
izvršilni zadevi upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg republike 2, ki jo zastopa Alenka Šuštešič, odvetnica v Ljubljani, proti dolžniku Marjanu Zorku, Kristan vrh
5/a, Podplat, zaradi izterjave 39.659,50
SIT s pp., na podlagi 4. točke 82/II člena
Zakona o pravnem postopku (v nadaljevanju: ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o
izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju: ZIZ)
sklenilo:
za začasnega zastopnika dolžniku Zorko Marjanu, roj. 14. 5. 1966, nazadnje
stan. Kristan vrh 5/a, Podplat, se postavi
odvetnik mag. Franc Kincl, Slomškova ul.
3, Šmarje pri Jelšah. Začasni zastopnik bo
zastopal dolžnika v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 9. 9. 2003

Oklici dedičem
III D 173/99
OD-9137
Požar Danilo, sin Valentina, roj. 16. 7.
1911, nazadnje stanujoč Slovenska c. 12,
Ljubljana, je dne 27. 12. 1997 umrl brez
oporoke, vsled česar sledi dedovanje po
zakonu. Sodišču ni znano ali je kaj dedičev, zato poziva vse morebitne dediče, da
v roku enega leta od objave oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča in te objave,
priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 7. 2000
I D 791/99
Od-12054
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Antonu Mulecu, rojenem 4. 1. 1913, nazadnje stan.
Maribor, Smetanova ul. 68/a, umrlem 4. 8.
1999.
Sodišče poziva vse njegove dediče in
tiste, ki bi karkoli vedeli o njegovih dedičih,
da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Mariboru.
Eno leto po objavi oklica bo sodišče
odločilo na osnovi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 9. 2003
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Oklici pogrešanih
N 6/2003
PO-12059
Dobrina Peter, roj. 5. 7. 1938, nazadnje
stan. Ples št. 17, Bistrica ob Sotli, je leta
1955 pobegnil v Nemčijo. Leta 1972 se je
še vrnil na dopust v Ples, po tem letu pa se
je za njim izgubila vsaka sled. Predlagatelj
postopka je Dobrina Roman, stan. Ples 17,
Bistrica ob Sotli, ki je nečak pogrešanega.
Skrbnik za poseben primer je Karl Klakočar, stan. Gustava Krkleca 22, Zagreb.
Pogrešani naj se oglasi in tudi vsak, ki bi
kaj vedel o njegovem življenju, naj to sporoči
Okrajnemu sodišču v Šmarju pri Jelšah v treh
mesecih od dneva tega oklica, sicer se bo po
poteku roka pogrešani razglasil za mrtvega.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 9. 9. 2003
N 13/2003
PO-12057
Pogrešani Jožef Mirko Terlikar se je rodil 25. 3. 1912 v Logjeh, očetu Jožefu in
materi Angeli Terlikar. Nazadnje je stanoval
v Logjeh 37. Takoj po 2. svetovni vojni je
odšel v Argentino in se nikoli ni javil.
Pogrešancu je bila postavljena skrbnica
za poseben primer Kati Šorli Gerželj, Koritnica 52.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešancu oziroma njegovi smrti, naj to sporoči sodišču v
treh mesecih od objave oklica, sicer bo sodišče razglasilo smrt pogrešanca po pravilih nepravdnega postopka.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 3. 10. 2003

Sodni register
vpisi po ZGD
Izbrisi
MURSKA SOBOTA
Rg-9954
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 2000/00841 z dne 28. 11.
2001, pod št. vložka 1/01731/00, vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična št.: 5724678
Firma: SU-TI, trgovina na debelo in
drobno ter uvoz in izvoz Kupšinci d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kupšinci 49/B, 9000 Murska
Sobota
Osnovni kapital: 1,609.418 SIT
Obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzameta Titan
Egon, Kupšinci 48, 9000 Murska Sobota,
vložek 1,555.967 SIT, ne odgovarja, vstop
11. 2. 1993; Subašič Andrej, Panonska 12,
9250 Gornja Radgona, vložek 53.451 SIT,
ne odgovarja, vstop 11. 2. 1993.

Št.

Obrazložitev: ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93, v nadaljevanju: ZGD) izbrisalo iz sodnega registra v
izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo.
V skladu z določilom drugega odstavka
398. člena ZGD sklep o izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove družbenikov, ki so
prevzeli obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: zoper
sklep je dopustna pritožba v roku 15 dni od
objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
CELJE
Srg 1214/2003
Rg-12008
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljev – družbenikov družbe Jamšek J & A & K,
Predelava mesa in trgovina d.n.o., Sevce
2/a, Rimske Toplice, zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra sklenilo objaviti sklep:
družba preneha po skrajšanem postopku po sklepu z dne 12. 8. 2003.
Družbeniki Jamšek Ana, Jamšek Jože in
Jamšek Katarina, stanujoči Sevce 2/a, Rimske Toplice, prevzamejo obveznsot plačila
morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 2. 10. 2003
Srg 1364/2003
Rg-12009
To sodišče je zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti sklep:
družba Frik trgovina, računovodske
storitve in gospodarsko svetovanje,
d.o.o., Cvetlična 10, Celje, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenice Kovačec Marije, stan. Cvetlična ulica 10,
Celje, z dne 23. 9. 2003.
Družbenici pripada premoženje družbe
in prevzame obveznost plačila morebitnih
obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 29. 9. 2003

KRANJ
Srg 865/2003
Rg-10172
Družba Inženiring biro Dolenc, projektiranje, gradbeništvo in trgovina d.o.o.,
s sedežem Gradnikova cesta 44A, Radovljica, vpisana na reg. vl. št. 1/1609/00,
preneha po skrajšanem postopku.

106 / 30. 10. 2003 / Stran 6519
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzame
Dolenc Branko, Gradnikova cesta 44A,
Radovljica.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 11. 9. 2003
Srg 1196/2003
Rg-12013
Družba MNS, podjetje za računalništvo in telekomunikacije, d.o.o., Kranj, s
sedežem Trg Prešernove brigade 1,
Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/03613/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Mastnak-Novaković Marjetka, Gorenjska c. 17,
Radovljica in Novaković Žarko, Trg Prešernove brigade 1, Kranj.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 10. 2003

LJUBLJANA
Srg 03670/2003
Rg-9183
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče je po okrožni sodnici Gorše
Mušič Heleni na predlog družbe Bestfoods
Adria, podjetje za marketing in trgovino
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 156, ki jo zastopa odvetniška družba odvetniška družba
Colja, Rojs & partnerji o.p., d.n.o. iz Ljubljane, Tivolska 48, za prenehanje družbe
po skrajšanem postopku in izbrisala iz sodnega registra družbe Bestfoods Adria
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 156, Ljubljana,
objavlja sklep:
družba Bestfoods Adria, podjetje za
marketing in trgovino d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 156, reg. št. vl. 1/32661/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanovitelja z dne 6. 5. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je BFO Holding B.V., Oscar
Romeloan 7, 1216 TJ Hilversum, Nizozemska, z ustanovitvenim kapitalom 2,100.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 2,100.000 SIT prenese
v celoti na ustanovitelja BFO Holding B.V.,
Oscar Romeloan 7, 1216 TJ Hil versum,
Nizozemska.
Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2003
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Srg 04346/2003
Rg-12001
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče je po okrožni sodnici
Gorše Mušič Heleni na predlog družbe
Lifstil Velišček, storitve in trgovina, k.d.,
Brodarjev trg 6, Ljubljana, za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Lifstil Velišček,
k.d., Brodarjev trg 6, Ljubljana, objavlja
sklep:
družba Lifstil Velišček, storitve in trgovina, k.d., Brodarjev trg 6, Ljubljana,
reg. št. vl. 1/25630/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
5. 6. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljici sta Velišček Jelica, Brodarjev trg 6, Ljubljana in Velišček Zora, Bevkova ulica 28, Deskle, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v celoti na Velišček Jelico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 9. 2003
Srg 05057/2003
Rg-12002
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče po okrožni sodnici Gorše Mušič Heleni na predlog družbe Toma, podjetje za trgovino, pridelavo in proizvodnjo bio
kmetijsko-prehrambenih izdelkov Kamnik,
d.o.o., Novi trg 24, Kamnik, ki jo zastopa
notar Novak Janez iz Kamnika, Maistrova
ulica 2, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra
družbe Toma Kamnik, d.o.o., Novi trg 24,
Kamnik, objavlja sklep:
družba Toma, podjetje za trgovino,
pridelavo in proizvodnjo bio kmetijsko-prehrambenih izdelkov Kamnik,
d.o.o., Novi trg 24, Kamnik, reg. št. vl.
1/07249/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 4. 7.
2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji družbe po pokojnem
družbeniku Niku Benkoviču so njegovi dediči Benkovič Marinka, ml. Benkovič Uroš
in ml. Benkovič Jure, vsi na naslovu Novi
trg 24, Kamnik, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 1,500.000 SIT prenese
v celoti na Benkovič Marinko, ml. Benkovič
Uroša in ml. Benkovič Jureta.
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
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dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 9. 2003
Srg 05871/2003
Rg-12004
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče po okrožni sodnici Gorše Mušič Heleni na predlog družbe NN, družba
za storitve in trgovina, d.o.o., Kočevje, Reška cesta 13, Kočevje, ki jo zastopa notarka Nina Češarek iz Kočevja, Trg zbora odposlancev 66, za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega
registra družbe NN d.o.o. Kočevje, Reška
cesta 13, Kočevje, objavlja sklep:
družba NN, družba za storitve in trgovina, d.o.o., Kočevje, Reška cesta 13,
reg št. vl. 1/36954/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja z
dne 5. 8. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Malinović Emil, Mestni
log III/6, Kočevje, z ustanovitvenim kapitalom 2,100.000 SIT, ki prevzema obvbeznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 2,100.000 SIT prenese
v celoti na Malinović Emila.
Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 9. 2003
Srg 06010/2003
Rg-12785
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe
Nusshold – H+E in drugi, marketing in izobraževanje, d.n.o., Ljubljana, Koprska
106/b (Murgle), objavlja sklep:
Nusshold – H + E in drugi, marketing
in izobraževanje, d.n.o., Ljubljana, Koprska 106/b, (Murgle), reg. št. vl.
1/30743/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 20. 7.
2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Nusshold Eva in Hans,
Wagrain, Wiedmoosweg 13, Avstrija, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na oba ustanovitelja.
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 13. 10. 2003

NOVA GORICA
Srg 533/2003
Rg-10136
Družba Rondič & Co. d.n.o. Proizvodno in storitveno podjetje d.n.o., Slap, s
sedežem Slap 48, Vipava, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. 1-03441-00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenikov družbe z
dne 14. 7. 2003.
Ustanovitelja družbe sta Janja Rondič in
Peter Rondič, oba stanujoča Slap 48, Slap,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljema.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 4. 8. 2003
Srg 679/2003
Rg-11999
Družba H 2 Šport, Podjetje za marketing, turizem, šport, storitve d.o.o.
Mala vas 106, Bovec, s sedežem Mala
vas 106, Bovec, vpisana pri Okrožnem
sodišču v Novi Gorici, v registru s št.
1-03663-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika družbe z dne
29. 8. 2003.
Ustanovitelj je Hrovat Adis, Mala vas
106, Bovec, ki prevzema obvenost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 9. 2003
Srg 690/2003
Rg-12012
Družba Dak, Knjigovodske storitve
d.o.o. Nova Gorica, s sedežem v Novi Gorici, Ulica Pinka Tomažiča 20, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, s številko
registrskega vložka 1/1931/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbenice družbe z dne 22. 9. 2003.
Ustanoviteljica je Danila Petrevčič, Ulica
Pinka Tomažiča 20, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra pripada ustanoviteljici.
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Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljice v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v roku 15 dni od
dneva te objave, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 9. 10. 2003

NOVO MESTO
Srg 437/2003
Rg-12000
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Alboj, proizvodnja in
trgovina d.o.o., Trebnje, Rimska cesta 32,
objavlja sklep:
družba Alboj, proizvodnja in trgovina
d.o.o., Trebnje, Rimska cesta 32, vpisana na reg. vl. št. 1-3559/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 19. 9. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Bojan Rajer, Trebnje,
Rimska cesta 32 in Alojz Rajer, Trebnje,
Rimska cesta 32, z ustanovitenim kapitalom 4,275.085 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Št.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku
se
ustanovitveni
kapital
4,275.085 SIT in preostalo premoženje v
celoti prenese na ustanovitelja, v sorazmerju z vloženima deležema, in sicer: Bojan
Pajer 99% in Alojz Rajer 1%.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 30. 9. 2003

SLOVENJ GRADEC
Srg 183/2003
Rg-12014
Družba Plazl, proizvodnja in storitve
d.o.o., Dolga brda 41a, Prevlje, reg. št.
vl. 1/2067-00, katere družbenik je Karl
Plazl, po sklepu družbenika z dne 23. 4.
2003 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Karl Plazl iz
Prevalj, Dolga brda 41/a.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 13. 10. 2003

Izgubljene listine

Priglasitveni list

preklicujejo

Ambrožič Hedvika, Begunje 41, Begunje na Gorenjskem, priglasitveni list, opravilna št. 44-2318/00, izdan dne 19. 6.
2000. gni-135263
Bašić Željko s. p., Hrušica 53, Hrušica,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
052905/1435/01-24/1996, izdana dne
24. 1. 1996. gne-135317
Brence Miroslav, Zdraviliška cesta 15/b,
Laško, priglasitveni list, opravilna št.
20-0311/94, izdan dne 3. 3. 2000.
gni-135763
Horvath Maria, Drnovo 39, Leskovec pri
Krškem, priglasitveni list, opravilna št.
40-1968/02, izdan dne 25. 11. 2002.
gnb-135345
Jerot Dragica, Hajdoše 90, Hajdina, priglasitveni list, opravilna št. 064-2088/94,
izdan dne 3. 10. 1994. gnj-135537
Kimovec Anton s. p., Sp. Brnik 109, Cerklje na Gorenjskem, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 054246/4137/01-28/1997, izdana dne 23. 4. 1997. gnc-135769
Lah Valter, Ulica 1. žrtev 30, Miklavž na
Dravskem polju, obrtno dovoljenje, št.
048616/3750/00-74/1995. gnz-135621
Mertelj Marija s. p., Hotemaže 53/a,
Preddvor, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 027306/2382/00-28/95, izdana dne
6. 3. 1995. gnm-135259

Štampiljke
Arka import-export, d.o.o., Hmeljarska
1, Žalec, preklicuje žig: zgoraj: naziv firme
– v posebni pisavi: ARKA d.o.o., Hmeljarska 1, ŽALEC, spodaj – pod črto: PE HARDI, LJUBLJANA – RUDNIK, davčna številka: 22520414. Ob-105027
Društvo Gorniški klub Savinjske doline
Luče, Luče 106, Luče, štampiljko okrogle
oblike, premera 33 mm z napisom GORNIŠKI KLUB SAVINJSKE DOLINE, v sredini
simbol kavke in napisom Luče na spodnejm
delu notranjega kroga. gno-135440
KLJUČAVNIČARSTVO ATM ROKAVEC
& CO d. n. o., Verje 38/a, Medvode, štampiljko pravokotne oblike z napisom KLJUČAVNIČARTSTVO ATM ROKAVEC & CO
d. n. o. Verje 38/a, 1215 Medvode.
gnw-135449
Mesarstvo Blatnik d.o.o. Ljubljana, Selska ulica 46, 1291 Škofljica, preklicuje
štampiljko pravokotne oblike, znamka »trodant printy 4911«, velikost 4 cm x 2 cm,
pisana v treh vrstah z velikimi tiskanimi črkami: MESARSTVO BLATNIK d.o.o. LJUBLJANA. Ob-104850
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Oraščanin Ibrahim Pizzeria Pletna, Cesta svobode 37, Bled, priglasitveni list,
opravilna št. 44-2605/02, izdan dne 4. 12.
2002. gnj-135262
Pejić Savo - avtošola s. p., Pot na Rakovo jelšo 135, Ljubljana, priglasitveni list,
opravilna št. 28-3442/02, izdan dne 1. 4.
2002. gnp-135356
Riemer Primož, Dobrava 70, Slovenske
Konjice, priglasitveni list, opravilna št.
51-1011/01, izdan dne 27. 7. 2001.
gni-135313
Selič Viktor, Huda jama 3, Laško, priglasitveni list, opravilna št. 20-0462/96, izdan
dne 12. 4. 1996. gnc-135419
Zorin Marjan, Pečica 1/a, Podplat, priglasitveni list, opravilna št. 54-0306/1994,
izdan dne 20. 5. 1994. gnh-135564

Potne listine
Andrić Nuša, Franca Baliča 7, Šempeter pri Gorici, potni list, št. P000359210.
gnr-135279
Andrić Nuša, Ul. Franca Baliča 7, Šempeter pri Gorici, maloobmejno prepustnico,
št. AI 000158551. gnf-135366
Beganović Aziz, Krivec 3, Ljubljana, potni list, št. P00772334. gnf-135491
Beganović Zemina, Krivec 3, Ljubljana,
potni list, št. P00768215. gno-135732
Beganović Zlatko, Koželjeva 8/a, Ljubljana, potni list, št. P00834808.
gnb-135270
Bejek Blaž, Markišavci 29, Murska Sobota, potni list, št. P 00502702. gnf-135616
Čehun Matija, Dupeljne 9, Lukovica, potni list, št. P00931686. gns-135278
Delaš Ellen, Beblerjeva 3, Koper - Capodistria, potni list, št. P00083030.
gnh-135639
Delaš Petreš Filip, Beblerjeva 3, Koper Capodistria, potni list, št. P00364825.
gni-135638
Gorjanc Uroš, Smledniška 15, Kranj,
potni list, št. P00371626. gny-135497
Hrvatin Mateja, Poštelska 12, Maribor,
potni list, št. P00139534. gno-135407
Hvalič Radivoj, Ljuba Šercerja 18, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
000085067. gnh-135614
Isaković Alen, Trg svobode 28, Trbovlje,
potni list, št. P00934174. gnc-135469
Isaković Vesna, Trg svobode 28, Trbovlje, potni list, št. P00932266. gnb-135470
Jakše Ujčič Majda, Rob 7, Rob, potni
list, št. P00109779. gny-135601
Jelen Barbara, Polzela 62/a, Polzela,
potni list, št. P00926759. gns-135553
Kac Jernej, Šalek 82, Velenje, potni list,
št. P01012060. gno-135207
Kobal Sonja, Rožna ulica 8, Postojna,
potni list, št. P00355629. gno-135307
Kopušar Robert, Savinjska cesta 88, Žalec, potni list, št. P00922469. gnv-135525

Stran

6522 / Št. 106 / 30. 10. 2003

Kozjek Jure, Sneberska 8, Ljubljana,
potni list, št. P00027672. gnw-135624
Krajnc Jakob, Gombačeva ulica 7, Slovenska Bistrica, potni list, št. P00177793.
gnr-135529
Kravos Darinka, Cankarjeva ulica 58,
Nova Gorica, potni list, št. P000831520.
gno-135607
Kravos Darinka, Cankarjeva ulica 58,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 000074045. gnn-135608
Krmelj Janez, Milene Korbarjeve 32,
Kranj, potni list, št. P00849391.
gnk-135711
Mahnič Jana, Ul. Vilka Kledeta 5, Postojna, potni list, št. P00742146.
gnr-135754
Mušedinović Almir, Zabretova 5, Ljubljana, potni list, št. P00764955. gnq-135605
Nadrah Peter, Tugomerjeva ulica 63,
Ljubljana, potni list, št. P00044631.
gnp-135781
Nečimer Srečko, Srednja vas 28, Šenčur, potni list, št. P00077326. gni-135538
Ovijač Tomaž, Repnje 5/a, Vodice, potni list, št. P00773290. gng-135490
Panič Andreja, Ulica borcev 27, Portorož - Portorose, potni list, št. P00900132.
gnl-135285
Pejić Slavko, Kolodvorska 27, Postojna,
potni list, št. P00869610. gnf-135741
Pogačnik David, Prebačevo 44, Kranj,
potni list, št. P00825328. gnm-135759
Prek Miro, Brest 55, Ig, potni list, št.
P00374604. gnp-135506
Princl Simon, Trubarjeva 17, Maribor,
potni list, št. P00966086. gny-135422
Rehar Štefan, Gregorčičeva 2, Vipava,
potni list, št. P00056794. gnf-135520
Sep Edvard, Trpinova 20, Ruše, potni
list, št. P00747901. gne-135717
Stražišar Majda, Ogrinčeva 15, Ljubljana, potni list, št. P00491609. gnu-135326
Štemberger Ivan, Novokračine 17, Ilirska Bistrica, potni list, št. P00702963.
gnw-135699
Švab Albin, Zadrečka cesta 21, Nazarje,
potni list, št. P00426018. gnq-135755
Tomovič Stojan, Heroja Tomšiča 11, Maribor, potni list, št. P00484497.
gnw-135824
Tosetto Jana, Cesta na Brdo 156, Ljubljana, potni list, št. P00430555.
gnu-135226
Trdan Stanislav, Želimlje 39/b, Škofljica,
potni
list,
št.
P00125677.
gnd-135568
Ugrin Klavdij, Benčičeva ulica 13, Koper
- Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 3428, izdala UE Koper. gnb-135620
Vintar Špela, Malgajeva 4, Ljubljana, potni list, št. P00297946. gnx-135673
Volf Marjana, Opekarniška cesta 1, Celje, potni list, št. P00729936. gnn-135533
Žibert Rudolf, Cesta komandanta Staneta 5, Litija, potni list, št. P00103836.
gng-135665
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Žumer Jaka, Milene Korbarjeve 32,
Kranj, potni list, št. P00845899.
gnj-135712

Osebne izkaznice
Amon Sonja, Gorca 11/a, Lesično, osebno izkaznico, št. 163478. gnb-135745
Andrijanič Plevnik Mojca, Viška cesta
69/b, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
940605. gnc-135344
Anželović Aleksander, Na Jelovcu 22/a,
Bresternica,
osebno
izkaznico,
št.
1558132. gnh-135214
Arko Janez, Cesta Notranjskega odreda
34, Sodražica, osebno izkaznico, št.
1490939. gnp-135606
Balažič Jernej, Kettejeva ulica ¸15, Maribor, osebno izkaznico, št. 777190.
gnf-135316
Balkovec Stanislav, Zilje 45, Vinica, osebno izkaznico, št. 806474. gnz-135221
Beden Melita, Valvazorjev trg 6, Litija,
osebno
izkaznico,
št.
152362.
gnh-135714
Berden Renata, Spodnja Ščavnica 24,
Gornja Radgona, osebno izkaznico, št.
1308519. gnw-135774
Blaslov Jurij, Marxova 24, Piran - Pirano, osebno izkaznico, št. 211462.
gnm-135284
Brežnik Ivan, Cesta na Ostrožno 110,
Celje, osebno izkaznico, št. 1610081.
gnu-135301
Brglez Ivan, Stogovci 3, Ptujska Gora,
osebno izkaznico, št. 767075. gnu-135276
Cankar Magda, Kidričeva 33, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 698078.
gnp-135581
Cerovšek Andrej, Rožnik 1/a, Laško,
osebno
izkaznico,
št.
1092229.
gnl-135210
Cimperman Janez, Mihov Štradon 55,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 54993.
gnt-135702
Cimperman Natalija, Mihov Štradon 55,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 719865.
gnu-135701
Cotič Stojan, Opatje selo 2/c, Miren,
osebno
izkaznico,
št.
1027978.
gnz-135296
Cugmas Karolina, Čadramska vas 36,
Poljčane, osebno izkaznico, št. 1402923.
gnd-135543
Česnik Milka, Erazmova 22, Postojna,
osebno izkaznico, št. 118028. gnu-135551
Čigon Jernej, Ul. Vilka Kledeta 5, Postojna, osebno izkaznico, št. 1465796.
gnu-135751
Čigon Neža, Ul. Vilka Kledeta 5, Postojna, osebno izkaznico, št. 1465786.
gnt-135752
Čoroli Albin, Beethovnova ulica 14, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1134823.
gnt-135777

Damiš Ana, Grušova 11, 2229 Malečnik, osebno izkaznico, št. 964423.
gnp-135531
Demšar Maja, Langusova 18, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 565569. gnr-135504
Dolenc Lado, Log 19, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 610461. gni-135288
Domjan Ana, Vide Janežičeve 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 398035.
gnv-135700
Drakšič Bojan, Sernčeva ulica 11, Maribor, osebno izkaznico, št. 955912.
gnx-135423
Đukanović Saša, Ljubljanska cesta 85,
Domžale, osebno izkaznico, št. 13896.
gnf-135716
Ekart Katja, Čebelarja Močnika 22, Miklavž na Dravskem polju, osebno izkaznico,
št. 1303701. gnn-135308
Ekert Martina, Borštnikova 29, Maribor, osebno izkaznico, št. 277768.
gnq-135559
Erzetič Andrej, Grajska cesa 1, Dobrovo
v Brdih, osebno izkaznico, št. 499237.
gnf-135516
Fekonja Marija, Roška ulica 30, Maribor, osebno izkaznico, št. 264749.
gny-135822
Ferenčak Roman, Trnje 58, Črenšovci,
osebno izkaznico, št. 237833. gnr-135304
Ferhatović Sebastjan, Levarjeva 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1716470.
gny-135597
Filipič Anja, Opekarska cesta 6, Žiri,
osebno izkaznico, št. 295769. gnz-135521
Fink Stanislava, Golo 46, Ig, osebno izkaznico, št. 103905. gnr-135454
Franko Magdalena, Rjava cesta 2/b,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
1095409. gnz-135346
Frišek Leopold, Grobelce 31, Sveti Štefan, osebno izkaznico, št. 156099.
gnz-135771
Gerlič Goran, Maistrova 26, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
1349364.
gnq-135405
Goljar Boris, Anžurjeva ulica 4/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1600200.
gnw-135474
Gradišnik Anton, Mariborska 1, Orehova
vas, osebno izkaznico, št. 824212.
gnq-135530
Granda Martina, Čelevec 12, Šmarješke
Toplice, osebno izkaznico, št. 1421267.
gnk-135286
Gregorc Miha, Clevelandska 49, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 251811.
gnh-135789
Gričar Borut, Šalka vas 165, Kočevje,
osebno
izkaznico,
št.
1512950.
gnb-135420
Gričnik Igor, Dornava 28/a, Dornava,
osebno
izkaznico,
št.
1413887.
gnb-135295
Grom Albin, Ulica solidarnosti 2, Litija,
osebno
izkaznico,
št.
693992.
gnt-135227
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Gros Stanislav, Milje 2, Šenčur, osebno
izkaznico, št. 1390516. gng-135465
Gubenšek Marjan, Razlagova 17, Celje, osebno izkaznico, št. 1200328.
gnw-135749
Gutman Natalija, Prešernov trg 13, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 1506573.
gnt-135377
Gutnik Simona, Tržaška cesta 51, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 957216.
gny-135222
Habat Tomo, Mengeška cesta 39, Trzin,
osebno
izkaznico,
št.
1413949.
gne-135492
Halilović Mevludin, Šercerjeve brigade
5, Maribor, osebno izkaznico, št. 1182024.
gnd-135643
Herak Rudolf, Pavšičeva 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
780506.
gnu-135726
Horvat Ana Anika, Vesna 22, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
358834.
gnf-135766
Horvat Milan, Željne 17, Kočevje,
osebno
izkaznico,
št.
290591.
gnl-135585
Hribar Tadej, Breg pri Temenici 14, Šentvid pri Stični, osebno izkaznico, št.
279937. gnw-135224
Hrovat Milijana, Rusjanov Trg 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1024226.
gnc-135719
Humek Uma, Nova vas 11/a, Jesenice
na Dolenjskem, osebno izkaznico, št.
1686490. gnr-135379
Hvalič Radivoj, Ljuba Šercerja 18, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 1310482.
gng-135615
Jakše Ujčič Majda, Rob 7, Rob, osebno
izkaznico, št. 1624475. gnz-135600
Jamnik Miklavž Danilo, Cesta v Vintgar
20, Bled, osebno izkaznico, št. 65755.
gnk-135511
Jazbinšek Barbara, Na Palcah 8, Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
970815. gnk-135236
Jerman Klemen, Novo polje, Cesta
XIX/10, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
410353. gnt-135402
Jevšenak Marija, Gorenje pri Zrečah 7,
Zreče, osebno izkaznico, št. 708356.
gnm-135534
Jurkošek Alojzija, Vodruž 36, Šentjur,
osebno izkaznico, št. 66794. gnn-135383
Kadunc Tadej, Tepe 5/c, Sava, osebno
izkaznico, št. 1434007. gnv-135375
Kapun Boštjan, Vrhpolje 27, Kozina,
osebno
izkaznico,
št.
1514609.
gnu-135651
Keranović Zrina, Cesta španskih borcev
45/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1182702. gnk-135261
Kern Nadica, Cesta na Svetje 7, Medvode, osebno izkaznico, št. 1073595.
gnb-135720
Kmetec Lavra, Ješenca 46, Rače, osebno izkaznico, št. 933751. gnd-135297

Št.

Kocič Nataša, Ul. Petra Skalarja 4, Tolmin, osebno izkaznico, št. 484252.
gnk-135361
Kocjančič Jožefa, Vodovodna ulica 5,
Radeče, osebno izkaznico, št. 559439.
gnb-135320
Kočevar Jana, Medvedova 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 155645.
gnd-135243
Kokalj Drago, Stegne 18, Moravče, osebno izkaznico, št. 1214514. gnd-135443
Kokalj Teja, Dežmanova 4, Lesce, osebno izkaznico, št. 1314636. gne-135617
Kokol Dario, Cesta v Njiverce 23, Kidričevo, osebno izkaznico, št. 1578562.
gnd-135768
Koncut Marolt Irena, Šmidova 1, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
1095749.
gnx-135298
Konstantini Matej, Vogelna 8, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
1339009.
gni-135663
Kopač Marija, Vikrče 10/a, Ljubljana
Šmartno, osebno izkaznico, št. 72249.
gny-135322
Koren Elena, Sv. Anton, Boškarji 5, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
808163. gnd-135618
Kovačič Nejc, Ostenk 29, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 1377046. gnl-135710
Koželj Peter, Oševek 5, Kamnik, osebno izkaznico, št. 838508. gnn-135508
Kralj Božidar, Tribuče 56, Črnomelj, osebno izkaznico, št. 1049571. gnw-135299
Kralj Milojko, Stantetova 5, Velenje, osebno izkaznico, št. 1430197. gnu-135526
Kravos David, Gradnikove brigade 59,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
975925. gnx-135773
Krstić Mihajlo, Šolska 1, Brežice, osebno izkaznico, št. 421275. gnp-135656
Kurnik Miran, Radoslavci 30/a, Mala Nedelja, osebno izkaznico, št. 1234036.
gnh-135514
Kurnik Špela Mateja, Ravne 15, Tržič,
osebno
izkaznico,
št.
1408158.
gnn-135558
Lavrence Mrvar Irene Mae, V Karlovce
49, Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico,
št. 379705. gnx-135723
Lazar Martin, Grilčeva 8, Idrija, osebno
izkaznico, št. 338584. gnc-135744
Leban Maks, Medvedova 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 925727. gnf-135241
Lenček Regina, Log 22, Postojna, osebno izkaznico, št. 537559. gng-135290
Lisjak Jelena, Krkavče 16, Šmarje, osebno izkaznico, št. 1723235. gny-135772
Lož Uroš, Na gmajni 7, Mengeš, osebno izkaznico, št. 163312. gnj-135362
Lukas Mileva, Majeričeva 7, Maribor, osebno izkaznico, št. 696937. gnp-135206
Lupšina Bojan, Bukovje 18, Bizeljsko,
osebno izkaznico, št. 552410. gne-135742
Marinič Romana, Ciril Metodov drevored 15, Ptuj, osebno izkaznico, št.
1188479. gnd-135518
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Marn Janez, Šentjanž nad Dravčami 62,
Vuzenica, osebno izkaznico, št. 1285065.
gnq-135359
Matulin Tadej, Mačkovci 27, Domžale,
osebno izkaznico, št. 1393917. gni-135213
Matulin Vanda, Mačkovci 27, Domžale,
osebno izkaznico, št. 1116647. gnj-135212
Meglič Aleš, Cankarjeva 50, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
1209885.
gnh-135414
Metličar Jožica, Vrh 15, Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico, št. 1645796.
gnt-135652
Milatović Nada, Zg. Gameljne 58, Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
845311. gnc-135369
Mlečnik Ivana, Vitovlje 54, Šempas, osebno izkaznico, št. 349638. gnj-135287
Mohorič Marija, Mlakarjeva ulica 4,
Kranj, osebno izkaznico, št. 873511.
gnl-135510
Mojzeš Stanko, Dolane 23/a, Cirkulane, osebno izkaznico, št. 887738.
gne-135517
Murtić Emir, Hradeckega 78, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
943519.
gnc-135294
Nemec Benjamin, Kidričeva 66, Ljutomer, osebno izkaznico, št. 869032.
gnj-135612
Novak Alojzija, Slavka Osterca 14, Ljutomer, osebno izkaznico, št. 1043513.
gnn-135283
Oblak Boštjan, Petričeva ulica 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1096322.
gni-135738
Ovčak Gašper, Vojkova 48, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
1152930.
gnt-135427
Ožura Rudolf, Ob Mahovniški 13, Kočevje, osebno izkaznico, št. 828739.
gnk-135311
Pal Ivan, Lipa 60, Beltinci, osebno izkaznico, št. 1593597. gnx-135277
Perič Vladimir, Vojkovo nabrežje 29/a,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
275681. gnm-135509
Peršuh Marjanca, Lovrenc 51/a, Lovrenc na Dravskem polju, osebno izkaznico, št. 1094693. gnh-135364
Pintar Marko, Bratovševa ploščad 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 278052.
gnp-135706
Pišek Ivan, Zlatoličje 105, Starše,
osebno
izkaznico,
št.
1256697.
gnk-135536
Plantarič Tanja, Pod bukvami 42, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1528272.
gnp-135456
Pleteršek Nika, Milčinskega 10, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
1153445.
gnq-135355
Plošinjak Matjaž, Delavska ulica 33, Rače, osebno izkaznico, št. 884281.
gnl-135310
Podgoršek Anton, Mali trg 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
1009397.
gnf-135566
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Podgoršek Gregor, Jemčeva 40, Trzin,
osebno
izkaznico,
št.
1529570.
gnk-135561
Podhovnik Jožica, Prelska 4, Velenje, osebno izkaznico, št. 1417637.
gnx-135548
Pogorilić Irina, Smelijevo naselje 32, Stari trg pri Ložu, osebno izkaznico, št.
990500. gne-135392
Pokrivač Sandra, Morje 25, Fram, osebno izkaznico, št. 1173053. gnt-135527
Potočnik Uroš, Avgusta Hlupiča 8, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 6918. gne-135767
Potrebuješ Samo, Petkovškova 34, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 381358.
gnw-135303
Predalič Anica, Ižanska cesta 102, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 450921.
gnp-135631
Preininger Ira, Stantetova 11, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
1329216.
gnm-135384
Princl Simon, Trubarjeva 17, Maribor,
osebno izkaznico, št. 739599. gnq-135380
Prodan Željko, Lokev 4/c, Lokev, osebno izkaznico, št. 999045. gnf-135666
Pulko Robert, Zlatoličje 9/b, Starše, osebno izkaznico, št. 1235731. gnl-135660
Purger Bogomira, Cesta Kozjanskega
odreda 6, Štore, osebno izkaznico, št.
1019103. gnn-135208
Pustoslemšek Tatjana, Zg. Bitnje 140,
Žabnica, osebno izkaznico, št. 1346670.
gng-135215
Rajh Boro, Gregorčičeva 14, Maribor,
osebno izkaznico, št. 867674. gnl-135535
Rajhart Aki, Cesta revolucije 1/a, Jesenice, osebno izkaznico, št. 1049403.
gne-135367
Rendulič Marija, Tomšičeva 21, Kočevje, osebno izkaznico, št. 676071.
gne-135542
Rodman Moreno, Ul. II prekomorske brigade 48, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 965385. gnv-135775
Rogelj Vojko, Podnart 25/b, Podnart,
osebno izkaznico, št. 589869. gnr-135729
Rojnik Franc, Soška ulica 13/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1224178.
gnj-135637
Rokavec Drago, Selo pri Ihanu 34/a,
Domžale, osebno izkaznico, št. 1506027.
gnb-135445
Rokavec Srečko, Šolska ulica 9, Mengeš, osebno izkaznico, št. 786908.
gnt-135452
Rolih Jožef, Zabiče 39/a, Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št. 572192.
gny-135522
Saftić Košir Dagmar, Prisojna 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 337272.
gnn-135683
Saje Zlata, Nova ulica 31, Maribor, osebno izkaznico, št. 974486. gnt-135552
Saksida Stanislav, Viška 49/c, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1630249.
gnc-135819

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Sapač Jasmina, Lendavska 17/c, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 35513.
gng-135519
Seručnik Miha, Mala Loka 21, Domžale,
osebno izkaznico, št. 461776. gnf-135641
Sešel Petra, Trg svobode 12/b, Ravne
na Koroškem, osebno izkaznico, št.
1368956. gng-135365
Sever Alojzij, Na Brezno 37, Brezovica
pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 891828.
gnk-135461
Smerke Simon, Škocjan 24, Škocjan,
osebno
izkaznico,
št.
342520.
gnx-135348
Smolkovič Ferdinand, Ul. Vilka Rožiča
2/a, Kamnik, osebno izkaznico, št.
473613. gnw-135399
Sollero Jožef, Krožna pot 6, Orehova
vas, osebno izkaznico, št. 826930.
gnz-135746
Stojanovski Nikola, Malovaška ulica 32,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 924913. gnp-135731
Stopajnik Alfonz, V zavoju 4, Maribor,
osebno izkaznico, št. 131585. gns-135528
Šibanc Janez, Suška cesta 5, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 829460.
gnp-135481
Šifrar David, Ledine 11, Spodnja Idrija,
osebno izkaznico, št. 1181631. gnl-135410
Šimon Jožef, Cankova 21/b, Cankova,
osebno
izkaznico,
št.
1414592.
gnk-135611
Škof Katja, Vrbje 10, Žalec, osebno izkaznico, št. 1531121. gnj-135762
Škorc Martin, Koprivnica 14, Koprivnica, osebno izkaznico, št. 1651074.
gnq-135655
Šmrgut Klanšek Metka, Novi log 19/b,
Hrastnik, osebno izkaznico, št. 1062583.
gnq-135505
Štancar Ljudmila, Mestinje 59, Podplat,
osebno
izkaznico,
št.
1573877.
gnm-135409
Štembergar Ivanka, Vrbovo 17/a, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 568250.
gnb-135770
Štern Veronika, Fram 44, Fram, osebno
izkaznico, št. 404082. gnd-135743
Štraus Franc, Gunduličeva 23, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
450284.
gnb-135395
Štravs Alja Uršula, Nanoška ulica 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1216364.
gnc-135669
Šubic Miran, Zg. Bitnje 240/a, Žabnica,
osebno izkaznico, št. 1038838. gng-135315
Tadić Stanka, Polanškova 24, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
1058572.
gni-135413
Tomić Dragoljub, Cesta talcev 7/a, Jesenice, osebno izkaznico, št. AH 16860 za tujce. gng-135515
Tratnik Miha, Verd, Jagrova 8, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 967427. gnz-135696
Trilar Pavla, Drulovka 8, Kranj, osebno
izkaznico, št. 1247182. gnp-135381

Turk Ana, Bloška polica 14/a, Grahovo, osebno izkaznico, št. 1130198.
gni-135513
Turk Lara, Smelijevo naselje 48, Stari
trg pri Ložu, osebno izkaznico, št.
1600379. gng-135415
Turšič Stanislav, Kamnik pod Krimom
166, Preserje, osebno izkaznico, št.
30309. gnb-135370
Učakar Vesna, Bernekerjeva ulica 36,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 816734.
gnh-135593
Veg Alojz, Stogovci 15/a, Ptujska Gora,
osebno
izkaznico,
št.
1111639.
gnf-135291
Vidergar Rozalija, Vodnikova cesta
104/e, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
650167. gnn-135458
Vidic Gorazd, Breg 45, Žirovnica, osebno izkaznico, št. 710779. gnq-135580
Vidic Pia, Kidričeva cesta 33, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 1167764.
gnr-135579
Vidoš Danilo, Drska 46, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št.
1610628.
gnh-135489
Viher Eva, Krčevinska 83, Maribor, osebno izkaznico, št. 1724016. gnl-135560
Vodišek Drago, Celjska cesta 19/a, Vojnik, osebno izkaznico, št. 140503.
gng-135765
Vončina Bronislava, Zaloška cesta 92/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 457828.
gnq-135480
Vončina Zdenko Adolf, Gotovlje 101, Žalec, osebno izkaznico, št. 1392082.
gno-135382
Vrečer Štefanija, Celovška 9, Celje, osebno izkaznico, št. 12304. gny-135647
Wolf Inge, Podbrdo 60, Podbrdo, osebno izkaznico, št. 1404080. gnm-135609
Zavec Stanko, Lahonci 10, Ormož, osebno izkaznico, št. 375078. gnl-135610
Zevnik Igor, Ljubljanska cesta 36/a,
Kranj, osebno izkaznico, št. 277477.
gnh-135539
Zorger Olga, Dvorakova 10/a, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
1101230.
gns-135403
Zupančič Daša, Zofke Kvedrove 30,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1338484.
gnu-135401
Žabkar David, Zelenica 10, Tržič, osebno izkaznico, št. 1495656. gnm-135613
Žura Marijan, Čirče 49, Kranj, osebno
izkaznico, št. 1241471. gnd-135218

Vozniška dovoljenja
Ajkić Mirzet, Zg. Slivnica 30, Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1166094, reg. št. 218170, izdala UE
Ljubljana. gnm-135734
Andrijanič Plevnik Mojca, Viška cesta
69/b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1526331, reg. št. 168580, izdala UE Ljubljana. gnd-135343
Arh Anton, Krožna ulica 6, Loče pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9078, izdala UE Slovenske Konjice.
gnc-135394
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Artič Anton, Pot k ribniku 4, Rogatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
20453, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnv-135350
Balažič Sabina, Prisoje 51, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 14684,
izdala
UE
Ravne
na
Koroškem.
gne-135467
Balkovec Stanislav, Zilje 45, Vinica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 5190,
izdala UE Črnomelj. gnb-135220
Beden Melita, Valvazorjev trg 6, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1198899, izdala UE Litija. gni-135713
Bednaršek Marija, Zdole 11/a, Kozje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
17804, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnx-135223
Begić Branko, Ul. Zvonimira Miloša 18,
Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 448, izdala UE Izola. gnb-135595
Benčina Julija, Travnik 61, Loški Potok,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
5990, izdala UE Ribnica. gne-135417
Berakovič Anton, Obrtniška cesta 8, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 3119, izdala UE Trbovlje. gni-135788
Berke Blanka, Cesta Borisa Kidriča 17,
Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, reg.
št. 35820. gns-135253
Bertok Kristina, Vojkovo nabrežje 22,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 60965, reg. št. 26609.
gny-135572
Bijol Peter, Sp. trg 7, Vuzenica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 860052.
gnl-135760
Biševac Nadica, Gubčeva 6, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1259167,
reg. št. 50001, izdala UE Kranj.
gnq-135338
Bordon David, Šmarje 4, Šmarje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 761956,
reg. št. 25178. gnb-135245
Bošnjak Sandra, Marentičeva ulica 8, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9983, izdala UE Črnomelj. gnr-135654
Božič Ana Marija, Peričeva ulica 33,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1252747, reg. št. 217504, izdala UE
Ljubljana. gnw-135653
Brecelj Branko, Gradnikove brigade 57,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABF,
reg. št. 36724, izdala UE Nova Gorica.
gng-135740
Brežnik Ivan, Cesta na Ostrožno 110,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1770486, reg. št. 15827. gnv-135300
Brolih Gašper, Tupaliče 12/a, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1908903, reg. št. 47466, izdala UE Kranj.
gne-135292
Cankar Magda, Kidričeva 33, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8204, izdala UE Škofja Loka. gnn-135583
Cerar Marija, Kalinškova 6, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 804499,
reg. št. 31246, izdala UE Kranj.
gng-135715

Št.

Cerovšek Andrej, Rožnik 1/a, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
964723, izdala UE Laško. gnm-135209
Cigan Zdravko, Lendavske gorice 218,
Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 11143, izdala UE Lendava.
gnb-135545
Cotič Stojan, Opatje selo 2/c, Miren,
vozniško dovoljenje, kat. BCEF, reg. št.
40349, izdala UE Nova Gorica.
gnw-135324
Čoroli Albin, Beethovnova ulica 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1610845, reg. št. 181942, izdala UE Ljubljana. gnu-135776
Čuk Marijan, Vučja vas 41, Križevci pri
Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 1510601, reg. št. 6195, izdala UE Ljutomer. gnc-135619
Delbello Janda, Dragonja 116, Sečovlje
- Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 59235, reg. št. 4081, izdala UE Piran. gno-135432
Denk Tomaž, Tiha ulica 19, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1220732, reg. št. 112746. gny-135547
Divjak Ivan, Pečovnik 17, Celje, vozniško dovoljenje, št. SB 6764, reg. št. 79 inštruktorsko. gnz-135421
Djuričić Marko, Gregorčičeva 13, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1766925, reg. št. 105840.
gno-135657
Dobaj Tilen, Šober 12, Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1240303,
reg. št. 114266. gny-135347
Dolanc Iztok, Dobovec 24/b, Dobovec,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
12645, izdala UE Trbovlje. gnx-135573
Drakslar Jože, Visoko 9/c, Visoko, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
808113, reg. št. 22671. gnd-135468
Drakšič Bojan, Sernčeva ulica 11, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S
874401, reg. št. 106213. gnw-135424
Draž Boštjan, Polički vrh 14, Jarenina,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1521397, reg. št. 13377. m-2312
Dudek Marija Ana, Glinška ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1482332, reg. št. 103848, izdala UE Ljubljana. gnn-135633
Fašalek Boštjan, Šratovci 17, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
10800, izdala UE Gornja Radgona.
gnf-135591
Ferenčak Roman, Trnje 58, Črenšovci,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
12916, izdala UE Lendava. gnq-135305
Ferme Milan, Na zelenici 10, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1048202, reg. št. 3955. gnj-135387
Fortuna Tomaž, Pod gozdom, cesta
II/11, Grosuplje, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 92/2003.
gnx-135698
Frim Alen, Grajska ulica 7, Loče pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12266. gnn-135408
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Furman Sašo, Kosarjeva ulica 37,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 575346, reg. št. 100172.
gnw-135549
Gašparič Marko, Cesta na Roglo 53,
Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12527. gnv-135400
Goljar Boris, Anžurjeva ulica 4/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
894166, reg. št. 50325, izdala UE Ljubljana. gnx-135473
Golob Teodora, Rakovnik 93, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1588714, reg. št. 221328, izdala UE Ljubljana. gnk-135786
Gorjanc Uroš, Smledniška 15, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
73540’2, reg. št. 21315, izdala UE Kranj.
gnx-135498
Gričar Borut, Šalka vas 165, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
277107, reg. št. 8666, izdala UE Kočevje.
gnv-135425
Gubenšek Marjan, Razlagova 17, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
5538867, reg. št. 25564. gnx-135748
Gutman Natalija, Prešernov trg 13, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 38037, izdala UE Novo mesto.
gns-135378
Habat Tomo, Mengeška cesta 39, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1468504, reg. št. 14520, izdala UE Domžale. gnd-135493
Hafner Katra, Reteče 134, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
27526,
izdala
UE
Škofja
Loka.
gnn-135783
Horvat Alen, Mušičeva ulica 4, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
32815,
izdala
UE
Novo
mesto.
gnm-135784
Horvat Edvin, Muretinci 51, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1635198, reg. št. 32821, izdala UE Ptuj.
gnb-135695
Horvat Milan, Željne 17, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. S
1731141, reg. št. 3249, izdala UE Kočevje.
gnm-135584
Hrovat Milijana, Rusjanov Trg 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 89254, izdala UE
Ljubljana. gnd-135718
Hrvatin Marijan, Šercerjeva 6, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 129008, reg. št. 3666, izdala UE Ilirska
Bistrica. gnv-135629
Hrvatin Mateja, Poštelska 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S
1377959, reg. št. 118157. gnp-135406
Hvalič Radivoj, Ljuba Šercerja 18, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 2707, izdala UE Nova Gorica.
gng-135690
Hvasti Eva, Gorenjesavska cesta 36,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1464626, reg. št. 53877, izdala UE Kranj.
gnx-135523
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Jakopič Robert, Prvomajska 9, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 32456, izdala UE Nova Gorica.
gno-135707
Januzi Habib, Pobreška cesta 38/a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1767750, reg. št.
93010, izdala UE Maribor. gne-135667
Jević Danijel, Polzela 207/b, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1346304, izdala UE Žalec. gnc-135319
Jicha Tomaž, Sejmiška ulica 5, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
595161, reg. št. 32768, izdala UE Ljubljana. gno-135482
Kadunc Tadej, Tepe 5/c, Sava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1465843,
izdala UE Litija. gnu-135376
Kadunić Emir, 1. tankovske brigade 1,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. H, reg.
št. 16281, izdala UE Sežana. gnh-135264
Kajič Uroš, Trnovec 57, Zabukovje, vozniško dovoljenje, št. S 1600666, reg. št.
13183. gnm-135709
Kidrič Igor, Omersova ulica 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1821480, reg. št. 204116, izdala UE Ljubljana. gnx-135373
Kmetec Denis Benjamin, Martjanci
57/br, Martjanci, vozniško dovoljenje, reg.
št. 33578. gnv-135500
Kociper Nada, Rogoza, Delavsko naselje 25, Miklavž na Dravskem polju, vozniško
dovoljenje, kat. S 575944, št. 37366.
gnv-135550
Kočevar Jana, Medvedova 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
886768, reg. št. 136837, izdala UE Ljubljana. gne-135242
Kokalj Teja, Dežmanova 4, Lesce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1747236,
reg. št. 29394. gnz-135571
Kopušar Robert, Savinjska cesta 88, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
453860, izdala UE Žalec. gnw-135524
Kožman David, Gubčeva 28, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1513913, reg. št. 10785, izdala UE Ilirska
Bistrica. gnb-135645
Krajnc Štefka, Korenjak 6, Zavrč, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1495462,
izdala UE Ptuj. gnp-135256
Kralj Milojko, Stantetova 5, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BFGH,
št. S 1670624, reg. št. 4572, izdala UE
Velenje. gno-135532
Krašovec Simon, Hruševec 50, Straža,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
23130, izdala UE Novo mesto. gnv-135225
Kristan Adolf Janez, Selo pri Vodicah 26,
Vodice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S1526538, reg. št. 248492, izdala UE
Ljubljana. gnq-135455
Kupljen Franc, Gubčeva ulica 25, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 18787, izdala UE Brežice. gnr-135554
Kurnik Špela Mateja, Sp. Brnik 28, Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 475439, reg. št. 41986,
izdala UE Kranj. gnz-135471
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Lešnik Matej, Kovača vas 12, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1337071, reg. št. 22211, izdala UE Slovenska Bistrica. gno-135257
Ličen Lešnjak Emilija, Gotna vas 47, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 11416, izdala UE Novo mesto.
gny-135447
Lipič Damijan, Dokležovje, Murska ulica
7, Beltinci, vozniško dovoljenje, reg. št.
33704. gnu-135576
Lovrek Danijela, Gorica pri Šmartnem
48, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1561462, reg. št. 49668.
gnk-135211
Lozej Miran, Podsmreka 5/j, Dobrova,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
545703, reg. št. 58787, izdala UE Ljubljana. gnt-135252
Luzar Anton, Dol. Gradišče 12, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 43309. gnm-135234
Mahnič Jana, Ul. Vilka Kledeta 5,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 6671, izdala UE Cerknica. gns-135753
Makragić Jakopin Milenka, Kmetijska 3/b,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 718930, reg. št. 32630. gnn-135658
Marn Janez, Šentjanž nad Dravčami 62,
Vuzenica, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1809439, izdala UE
Radlje ob Dravi. gnr-135358
Melink Mateja, Primšarjeva 5, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1579963, reg. št. 11778, izdala
UE Cerknica. gnz-135271
Mermolja Borut, Bevkova ulica 7, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1426748, reg. št. 16185, izdala UE Ajdovščina. gnh-135289
Mijatović Milan, Šolska 11, Portorož Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 49683, reg. št. 12007, izdala UE
Piran. gnj-135337
Miklič Nikolaj, Ulica Vide Janežičeve 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1794441, reg. št.
13812, izdala UE Ljubljana. gnn-135708
Milatović Nada, Zgornje Gameljne 58,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1097569, reg. št. 138757, izdala UE Ljubljana. gnj-135487
Mofardin Darko, Cankarjeva 58, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 1253, izdala UE Postojna. gnf-135441
Muđaiti Burhanedin, Partizanska cesta
20, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 9257, izdala UE Sežana.
gnd-135293
Murić Hasib, Čanžekova ulica 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
892958, reg. št. 145916, izdala UE Ljubljana. gnw-135349
Nedog Zdenka Boža, Ulica bratov Učakar 94, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 584189, reg. št. 44333, izdala
UE Ljubljana. gnv-135275
Nježić Ljubomir, Gubčeva ulica 1, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

1404629, reg. št. 52814, izdala UE Kranj.
gnz-135546
Oblak Boštjan, Petričeva ulica 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 1284858, reg. št. 196699, izdala UE
Ljubljana. gnj-135737
Ožura Rudolf, Ob Mahovniški 13, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
324792, reg. št. 3592, izdala UE Kočevje.
gnt-135302
Pendić Suzana, Prečna pot 10, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S
1653726, reg. št. 24622, izdala UE Grosuplje. gnz-135821
Peterkovič Boris, Trdinova cesta 31,
Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1361710, reg. št. 21725, izdala UE
Grosuplje. gnl-135485
Plesničar Zofija, Ravnica 53, Grgar, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 1041.
gnx-135248
Poštrak Marko, Trstenjakova ulica 5,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 7719, izdala UE Gornja Radgona. gnu-135476
Prah Mihael, Brezno 4/a, Laško, vozniško dovoljenje, št. S 1316859, izdala UE
Laško. gnp-135306
Premože Gašper, Frankovo naselje 67,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 28724, izdala UE Škofja Loka.
gni-135488
Prevodnik Žane, Zminec 5, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
27630,
izdala
UE
Škofja
Loka.
gnl-135635
Prinčič Janja, Vrtnarska 2, Šempeter pri
Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 37910, izdala UE Nova Gorica.
gnd-135693
Radjenovič Branko, Kraigherjeva 6, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1018824, reg. št. 41673. gnm-135309
Ražman Maja, Liminjanska 103, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 44493, reg. št. 12405, izdala
UE Piran. gnc-135569
Ringer Janez, Golišče 11, Kresnice, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1782777, izdala UE Litija. gnl-135360
Rogelj Vojko, Podnart 25/b, Podnart,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
901237, reg. št. 23878. gnf-135691
Rojnik Franc, Soška ulica 13/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BFGH, št. S 1821308, reg. št. 34155, izdala UE Ljubljana. gnk-135636
Rokavec Drago, Selo pri Ihanu 34/a,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1096801ž, reg. št. 169938, izdala
UE Domžale. gnc-135444
Rokavec Srečko, Šolska ulica 9, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1893999, reg. št. 39313, izdala UE Domžale. gnu-135451
Rožič Erik, Rutarjeva 3/c, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
48428, izdala UE Nova Gorica.
gnp-135231
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Rusjan Denis, Drnovk 13/a, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 37062. gnt-135577
Sapač Jasmina, Lendavska 17/c, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št.
41720. gnl-135435
Sekavčnik Andrej, Ugasle peči 17, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 15014, izdala UE Ravne na Koroškem.
gni-135588
Seručnik Miha, Mala Loka 21, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1263610, reg. št. 33369, izdala UE Domžale. gng-135640
Sever Alojzij, Na Brezno 37, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 295227, reg. št. 106779, izdala UE Ljubljana. gnl-135460
Sluga Aleksander, Jagodje 57, Izola Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10285, izdala UE Izola. gne-135567
Smole Igor, Vir, Valvazorjeva 18, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1036180, reg. št. 11379, izdala UE Domžale. gnj-135412
Smolič Matija, Dobravica 1/a, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
38974. gnz-135446
Smolič Stanko, Vrhtrebnje 19, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1384485, reg. št. 9143, izdala UE Trebnje.
gno-135557
Stare Jožef, Prihodi 18, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
547439. gnp-135431
Strajnar Darinka, Črnivec 7/a, Brezje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1045885, reg. št. 16814. gnd-135268
Subotič Gregor, Gor. Suhor pri Metliki
20, Suhor, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1480804, reg. št. 6129, izdala UE
Metlika. gnv-135725
Sveršina Tanja, Stržovo 29, Mežica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
16728, izdala UE Ravne na Koroškem.
gni-135442
Svetlin Mojca, Krožna pot 23, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1329124, reg. št. 32412, izdala UE Domžale. gnt-135602
Šeruga Lili, Sela pri Ratežu 15, Otočec,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
16931. gnl-135335
Šimc Andrej, Plemberk 5/a, Stopiče,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
27673, izdala UE Novo mesto. gny-135247
Škodnik Špela, Mislinjska Dobrava 93,
Podgorje pri Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 17125.
gnq-135230
Šolar Anton, Brezje 29/a, Brezje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1713392,
reg. št. 29156. gng-135240
Štefok Tomaž, Pušnikova 13, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. S
1849648, reg. št. 92475. gnl-135385
Štravs Alja Uršula, Nanoška ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do

Št.

50km/h BGH, št. S 1873685, reg. št.
192699, izdala UE Ljubljana. gnd-135668
Šuštar Radko, Beblerjeva 14, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, št. SI
38497, reg. št. 18611. gno-135332
Šuta Ivan, Radehova 23, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1530262, reg. št. 12388, izdala UE Lenart. gnh-135689
Švab Albin, Zadrečka cesta 21, Nazarje,
vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št. 50714,
izdala UE Mozirje. gnp-135756
Tomšič Ana, Bač 2, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1694233, reg. št. 11079, izdala UE Ilirska
Bistrica. gnz-135596
Tratnik Miha, Verd, Jagrova 8, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. A - 50km/h BGH,
reg. št. 11024, izdala UE Vrhnika.
gny-135697
Turšič Stanislav, Kamnik pod Krimom
166, Preserje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1236374, reg. št. 24227, izdala
UE Ljubljana. gnz-135371
Tuta Jožef, Zatolmin 5, Tolmin, vozniško
dovoljenje, št. S 1842663, izdala UE Tolmin. gnh-135239
Velam Tomaž, Zavodice 2, Nazarje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9798,
izdala UE Mozirje. gnr-135354
Vidergar Rozalija, Vodnikova cesta
104/e, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 843715, reg. št. 833715, izdala
UE Ljubljana. gno-135457
Vidic Gorazd, Breg 45, Žirovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 867375,
izdala UE Jesenice. gno-135582
Vidović Jovo, Ulica bratov Tuma 22,
Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 103/2003.
gnf-135391
Vidrih Štefanija, Blanca 20, Blanca, vozniško dovoljenje, št. S 967465, reg. št.
4321. gnm-135388
Volf Vladimir, Kolodvorska ulica 39, Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 4828, izdala UE Lendava.
gnr-135758
Vončina Zdenko Adolf, Gotovlje 101, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1442681, izdala UE Žalec. gnk-135386
Vrečer Štefanija, Celovška 9, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 181431,
reg. št. 21472. gnx-135648
Vrhovnik Andreja, Šmartno 24, Cerklje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 642074, reg. št. 31992, izdala
UE Kranj. gnb-135570
Zajc Pavel, Butorajska cesta 18, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 4379, izdala UE Črnomelj.
gnh-135314
Žarković Adlešič Brigita, Moškričeva ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 927947, reg. št. 157737, izdala
UE Ljubljana. gnw-135724
Žura Marijan, Čirče 49, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 735963, reg.
št. 15718. gnc-135219
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Zavarovalne police
Buzina Mateja, Cesta 20. julija 2, Trbovlje,
zavarovalno
polico,
št.
AO
00101500061. gnc-135594
Cunk Perklič Alina, Koroška 39, Ruše,
zavarovalno polico, št. 101593788, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnz-135496
Demšar Pavel, Metelkova ulica 5, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AVO 823435,
izdala zavarovalnica Tilia. gnz-135325
Dernač Bunta Alenka Marija, Strojeva ulica 20, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
00101548452, izdala zavarovalnica Slovenica. gnw-135274
Dolenc Boris, Prešernova cesta 47,
Domžale,
zavarovalno
polico,
št.
101562515, izdala zavarovalnica Slovenica. gnm-135484
Jadadić Ekrem, Preradovičeva ulica 11,
Maribor, zavarovalno polico, št. 949842,
izdala zavarovalnica Tilia. gng-135590
Jakomin Goran, Podbrežna pot 14, Koper - Capodistria, zavarovalno polico, št.
41402000573, izdala zavarovalnica Slovenica. gnn-135233
Mirai Gregor, Dragomelj 30, Domžale,
zavarovalno polico, št. 915622, izdala zavarovalnica Tilia. gnj-135462
Pezdir Marko, Tržaška cesta 444, Brezovica pri Ljubljani, zavarovalno polico, št.
968892, izdala zavarovalnica Tilia d.d..
gne-135592
Razdevšek Bojan, Rožna dolina, Cesta
III/15, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
304020, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnm-135459
Vesel Anton, Gor. Lepovce 26/a, Ribnica, zavarovalno polico, št. 909566, izdala
zavarovalnica Tilia. gne-135267
Vidmar Ivan, Jenkova ulica 14, Slovenska Bistrica, zavarovalno polico, št.
101628747, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d.. gnc-135694
Volupič Judita, Zg. Duplek 137/b, Spodnji Duplek, zavarovalno polico, št. 201773,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-2311
Vukotić Dejan, Golnik 69, Golnik, zavarovalno polico, št. 939717, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gni-135238
Zupanc Igor, Na vasi 24, Šenčur, zavarovalno polico, št. 984608, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnv-135429

Spričevala
Adžič Renata, Kocljevo naselje 9, Beltinci, diplomo SCTPU Murska Sobota.
gns-135328
Antolič Jasmina, Anke Salmič 36/a, Leskovec pri Krškem, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala izdana leta 1998 in
1999. gnn-135587
Ažnik Erna, Cankarjeva 16, Lenart v
Slov.goricah, spričevalo 1. in 2. letnika Po-
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klicne kmetijske šole Svečina, izdano leta
1981 in 1982. m-2317
Bergoč Jana, Rožna ulica 25, Postojna,
indeks, št. 27004091, izdala Fakulteta za
matematiko in fiziko v Ljubljani. gnf-135266
Bogolin Stanislav, Kočevarjeva 10/a,
Novo mesto, spričevalo o končani OŠ Vinko Paderšič - Batreja Brusnice, izdano leta
1982. gnj-135237
Buljubašič Elmedin, Kersnikova 17, Velenje, spričevalo od 1 do 4. letnika Šolskega centra Velenje - srednja strojna šola, izdano leta 1991, 1992, 1994 in 1995.
gnk-135761
Cankar Aljoša, Litijska cesta 147/d,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 2003. gno-135736
Cingerle Zlatica, Hrvatini 72, Ankaran Ankarano, spričevalo o zaključnem izpitu
Upravno admninistrativne šole Koper, izdano leta 1975. gnz-135246
Čupić Radenko, Kotor Varoš, Bosna, diplomo Srednje gradbene šole - smer tesar.
gnl-135439
Dežman Laura, Šalijeva ulica 5, Novo
mesto, spričevalo o končani OŠ Tončke
Čeč Trbovlje, izdano leta 2000.
gne-135692
Domonkoš Danijel, Mačkovci 43, Mačkovci, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje poklicne in tehnične šole Murska Sobota, izdano leta 2002. gnh-135464
Dulić Rebija, Makedonska 33, Maribor,
spričevalo 2. letnika Srednje strojne in poslovne šole v Mariboru - poslovni tajnik, izdano leta 2003. m-2319
Emeršič Maja, Sadjarska cesta 13, Lenart v Slov.goricah, spričevalo 3. letnika
Srednje gostinske šole v Mariboru, izdano
leta 2001. m-2304
Fartek Matej, Martjanci 80, Martjanci,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje strojne in
tekstilne šole Murska Sobota - smer avtomehanik. gnn-135333
Finc Miran, Pri Malnih 27, Kobarid, maturitetno spričevalo TŠC Branko Brelih Nova Gorica, izdano leta 1984. gnx-135448
Fortuna Uroš, Zavetiška ulica 4, Ljubljana, potrdilo o uspešno končanem usposabljanju z delom, št. 98/90, izdala Delavska
univerza Cene Štupar v Ljubljani.
gnk-135486
Glazer Sandra, Javornik 52, Ravne na
Koroškem, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole Muta. gnz-135329
Glazer Sandra, Javornik 52, Ravne na
Koroškem, spričevalo o zaključnem izpitu
Tekstilne šole Muta. gnu-135330
Golik Berta, Notranjska cesta 55, Cerknica, spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1981,
1982 in 1983, izdano na ime Žnidaršič Berta. gnv-135675
Golik Berta, Notranjska cesta 55, Cerknica, spričevalo o končani OŠ Cerknica,
izdano leta 1980, izdano na ime Žnidaršič
Berta. gnw-135674
Grum Maruša, Zakotnikova 9, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje upravno ad-
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mnistrativne šole v Ljubljani, izdano leta
2002. gnt-135502
Henigman Tomaž, Marice Kovačeve ulica 11, Ljubljana, diplomo Srednje šole za
pošto in telekomunikacijo v Ljubljani, izdana leta 19887. gni-135342
Hočevar Katarina, Ob Grosupeljščici 10,
Grosuplje, maturitetno spričevalo in spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje šole Ivančna Gorica Josip Jurčič, izdano leta 1991,
1992 in 1993, izdano na ime Munčan Katarina. gnt-135727
Hrvatin Simon, Kampel 12, Koper - Capodistria, spričevalo 4. letnika Srednje šole
za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani, izdano leta 2003. gnt-135802
Javornik Mateja, Trg Dušana Kvedra 10,
Maribor, indeks, Srednje kemijske šole Ruše leto izdaje 1991 - 1995. m-2305
Jerak Ana Marjetica, Mrzlava vas 24/a,
Krška vas, spričevalo Srednje tehnične šole Krško - strojni oddelek, izdano leta 1963
- 1967, izdano na ime Lorber Ana Marjetica. gnu-135501
Jerebič Gašper Miro, Bratovševa ploščad 18, Ljubljana, spričevalo 3. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta 2000. gnj-135787
Jug Jože, Tomaj 111, Dutovlje, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za voznike motornih vozil , št. 455/70, izdano leta 1970.
gnq-135280
Kaluža Pavel, Narin 112, Pivka, spričevalo STŠ Postojna, izdano leta 1992.
gnk-135336
Kern Viktorija, Zajčeva ulica 9, Komenda, spričevalo 1. letnika Srednje PTT šole v
Ljubljani, izdano leta 1989. gno-135782
Klenovšek Branko, Šešče 8, Prebold,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje strokovne in poklicne šole v Celju, št. 8634,
izdano leta 1981. gnf-135416
Kolar Simon, Puconci 19, Puconci, indeks, št. 31230103, izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani. gnb-135670
Kosi Marta, Noršinci pri Ljutomeru 4/a,
Ljutomer, spričevalo 2. letnika Vinarsko sadjarske šole Svečina, izdano leta 1951.
m-2306
Koša Darja, Trimlini 57/d, Lendava - Lendva, indeks, št. 81432747, izdala EPF v
Mariboru. gnx-135327
Kovač Fadil, Pokopališka 42, Ljubljana,
indeks, Izdala Srednja gradbena šola Ivana
Kavčiča v Ljubljani. gnu-135426
Kovač Marko, Vogelna ulica 10, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Moste v Ljubljani, izdano leta 1998 in 2000.
gnj-135662
Kovač Marko, Vogelna ulica 10, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Trnovo, izdano
leta 1996. gnk-135661
Kovše Marjan, Mariborska cesta 127,
Dravograd, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje elektro šole - elektrotehnik, elektronik.
gnc-135544
Kranjec Silvija, Ulica Matije Gubca 6/a,
Murska Sobota, indeks, št. 18970333, izdala FF v Ljubljani. gns-135628

Krevzel Manja, Ledine 6, Kranjska Gora, spričevalo 2. letnika Srednje šole Jesenice, izdano leta 1999. gnn-135433
Laginja Andrej, Strma pot 32, Koper Capodistria, indeks, št. 22045110, izdala
Fakulteta za šport. gnk-135586
Lahajnar Marko, Planina pri Cerknem
40, Cerkno, indeks, št. 19772024, izdala
Ekonomska
fakulteta
v
Ljubljani.
gnh-135389
Lesjak Simona, Vinska gora 32, Velenje, maturitetno spričevalo Splošne in strokovne gimnazije v Velenju, št. 180, izdano
leta 1996. gny-135397
Lešnik Boštjan, Ranče 10, Fram, diplomo Srednje šole za gostinstvo in turizem v
Mariboru, izdana leta 1997. m-2301
Lešnjak Melita, Vegova ulica 1, Moravče, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3. letnika Trgovške šole v Ljubljani, izdano leta 1997, izdano na ime Japič Melita.
gnw-135599
Levstek Jaka, Kunaverjeva ulica 8, Ljubljana, indeks, št. 13747, izdala FDV v Ljubljani. gns-135603
Ločnikar Rajko, Vrhole pri Laporju 31,
Laporje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje živilske šole v Mariboru, izdano leta 1993. m-2318
Lozar Bizjak Pia, Srednje Skrilje 70/d,
Dobravlje, diplomo Srednje šole za oblikovanje in fotografijo, izdana aleta 1988.
gni-135438
Makovec Damjan, Tržaška cesta 80, Logatec, spričevalo 2. letnika Srednje gradbene šole v Ljubljani, izdano leta 1994.
gnw-135428
Markovič Vitomir, Ljutomerska cesta 21,
Radenci, spričevalo o zaključnem izpitu
SPTŠ Murska Sobota. gnj-135437
Mavrin Nina, Ptujska cesta 22, Maribor,
spričevalo 4. letnika Gimnazije in srednje
kemijske šole Ruše, izdano leta 2003.
m-2302
Medved Saša, Bukova vas 13/a, Šentjanž pri Dravogradu, spričevalo Srednje šole Muta - poslovni tajnik. gnh-135764
Meglič Drago, Dokležovje, Severna ulica 29, Beltinci, spričevalo o končani OŠ
Banovci. gnm-135434
Meglič Jure, Zgornje Duplje 40/a, Duplje, spričevalo od 1 do 4. letnika Srednje
šole za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani,
izdano leta 2000, 2001, 2002 in 2003.
gns-135703
Memeti Džafer, Ulica borcev 28, Maribor, diplomo Železniške prometne šole Maribor, izdana leta 1984. m-2310
Miložič Dragica, Kidričeva 10, Kidričevo, maturitetno spričevalo in spričevalo od
1 do 3. letnika Šolskega centra za blagovni
promet Maribor - smer prodajalka, izdano
leta 1980 - 1982. m-2297
Nemanič Andrej, Šuica 103, Dobrova,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tehniške šole za lesarstvo v Ljubljani, izdano
leta 1977. gny-135722
Pajek Črtomir, Levstikova 11, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Gradbene
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tehnične šole Maribor, izdano leta 1981.
m-2303
Palić Mirsad, Duplje 3, Vipava, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Veno
Pilon v Ajdovščini, izdano leta 1989.
gnc-135269
Pavšek Janko, Kolovrat 20, Izlake, spričevalo 4. letnika Srednje agroživilske šole,
izdano leta 1988. gnk-135436
Pecman Leonida, Smrje 45, Prem, potrdilo o strokovni usposobljenosti za trgovskega poslovodjo, št. 502 - 6172/95 z dne
26. 6. 1995. gnk-135340
Pleterski Til, Hacetova ulica 7, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Moste, izdano leta 2003. gng-135790
Poredoš Valerija, Bunčani 28, Veržej,
spričevalo od 1 do 8. razreda OŠ Veržej.
gnv-135575
Pranjič Dragana, Volaričeva 22, Postojna, spričevalo o končani OŠ Antona Globočnika Postojna, izdano leta 1998.
gns-135578
Prijon Marko, Dolinska cesta 46/f, Koper - Capodistria, maturitetno spričevalo Gimnazije Koper, izdano leta 1984. gnx-135623
Purkeljc Rok, Mariborska 16, Slovenske Konjice, indeks, št. 93484498.
m-2314
Pušnik Lucija, Šmiklavž 26, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, indeks, št. 611549713, izdala Pedagoška fakulteta. m-2315
Resnik Branka, Brankovo 4, Velike Lašče, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
1998. gnv-135475
Samsa Žiga, Šolska ulica 4, Loče pri
Poljčanah, indeks, št. 41030197, izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani. gnv-135625
Savič Srđan, Pod kostanji 22, Celje, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra v
Celju - finomehanik, izdano leta 1998.
gnh-135418
Savić Đorđo, Pokopališka 42, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
2. in 3. letnika Srednje gradbene šole v Ljubljani, izdano leta 1981 in 1982. gnt-135281
Savnik Sonja, Stari grad 19, Krško, spričevalo Upravno admninistrativne šole v Ljubljani, izdano leta 1994. gnn-135258
Sivac Vasif, Bezirkshauptmannschaft Leibnitz, Avstrija, diplomo Srednje šole tehniških usmeritev Novo mesto, št. I/CP-96.
gno-135357
Smrkolj Peter Pavel, Podmilj 7, Blagovica, spričevalo 4. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in elektroniko v Ljubljani, izdano leta 2000. gnt-135352
Sotošek Krevelj Mojca, Čanje 34, Blanca, spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne
šole v Sevnici, izdano leta 1994, izdano na
ime Sotošek Mojca. gnr-135229
Stampfer Nikola, IX korpus 18, Izola Isola, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gostinske in turistične šole Izola.
gnb-135574
Strmčnik Krištof, Aleševa ulica 5, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Vižmarje
Brod, izdano leta 2000. gnf-135466

Št.

Šarić Nataša, Ljubljanska cesta 104,
Domžale, spričevalo 1. letnika Srednje kemijske šole v Ljubljani, izdano leta 1994.
gnu-135251
Šik Jan, Zupančičeva 24, Piran - Pirano,
spričevalo Srednje pomorske šole v Piranu,
izdano leta 1994. gnb-135374
Školnik Saša, Alešovčeva ulica 25, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Cene Štupar
v Ljubljani. gnw-135249
Šoba Andrej, Ul. Veljka Vlahoviča 49,
Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše, izdano
leta 1996 in 1997. m-2298
Štrus Vida, Pokojnica 3, Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
1983, izdano na ime Kozlevčar Vida.
gnq-135780
Štumberger Marjana, Zagrebška cesta
77, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske šole, izdano leta 1971, izdano na
ime Stipetič Marjana. gnm-135334
Šuligoj Vanja, Gortanova ulica 41, Nova
Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevala od 1 do 4. letnika Srednje ekonomske in trgovske šole, izdano leta 1991
-1996. gnk-135411
Teraž Mirko, Breznik 7, Izlake, spričevalo od 1 do 3. letnika Centra strokovnih šol
Zagorje ob Savi, izdano leta 1976, 1977 in
1978. gnb-135495
Terčon Ivan, Klanec 16, Komen, spričevalo 4. letnika Gimnazije Koper, izdano leta
1983. gnn-135483
Terčon Ivan, Klanec 16, Komen, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Koper,
št. 2982, izdano leta 1983. gnt-135477
Terdin Marjana, Škalce 93, Slovenske
Konjice, spričevalo 2. letnika Tekstilne in
frizerske šole Maribor, izdano leta 1980,
izdano na ime Gselman Marjana.
gny-135472
Trnovec Tomaž, Zgornje Pirniče 54,
Medvode, diplomo Srednje šole za elektroniko v Ljubljani, št. I/98 - 145, izdana leta
1985. gnj-135562
Trstenjak Suzana, Trg Miloša Zidanška
2, Maribor, spričevalo o končani OŠ pri Delavki univerzi v Mariboru, izdano leta 2001.
m-2307
Tušek Andrej, Vlahovičeva 22, Ankaran Ankarano, indeks, št. 62010792, izdala Visoka šola za turizem Portorož. gnl-135235
Udovč Nežka, Oševek 13/b, Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu Zavoda za usposabljanje invalidne mladine Kamnik - upravni
tehnik, izdano leta 2000. gnt-135627
Unetič Franc, Gorica 19, Leskovec pri
Krškem, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene šole v Ljubljani, izdano leta 1989.
gnp-135556
Unuk Violeta, Prekmurska ulica 40, Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
kmetijske šole, izdano leta 1995 in 1996.
m-2295
Zagmajster Andrej, Gregovce 3, Bizeljsko, spričevalo o končani OŠ Bizeljsko.
gnf-135541
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Zagmajster Tadej, Gregovce 3, Bizeljsko, spričevalo o končani OŠ Bizeljsko.
gng-135540
Zorc Gregor, Tugomerjeva 4, Ljubljana,
indeks, št. 81608030, izdala Ekonomska
poslovna fakulteta v Mariboru. gnc-135823
Žakelj Jernej, Kvedrova 9, Koper - Capodistria, spričevalo od 1 do 3. letnika
Srednje ekonomske in družboslovne šole v
Kopru, izdano leta 1996, 1997 in 1999.
gnd-135393
Žerak Maja, Plavje 14/a, Škofije, spričevalo o zaključnem izpitu UAŠ Koper, izdano leta 1976, izdano na ime Pregelj Maja. gnp-135331
Žerjav Blanka, Fram 165, Fram, diplomo Ekonomsko poslovne fakultete v Mariboru, izdana leta 1994. gnv-135750
Žgajnar Jožica, Žnidaričevo nabrežje 8,
Ptuj, spričevalo od 1 do 4. letnika Zdravstvene šole Maribor, izdano leta 1997,
1980, 1981 in 198278. m-2321
Žitnik Andreja, Rusjanov trg 4, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Srednje šole za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, izdano leta
1998, izdano na ime Lugarič Andreja.
gnl-135735

Ostali preklici
Anzeljc Jože, Mali log 28, Loški Potok,
delovno knjižico. gnr-135679
Avtohiša REAL, d.o.o., Vodovodna cesta 93, Ljubljana, potrdilo za registarcijo
uvoženega
vozila
po
šasiji
VF1KMOGO629416801, ocarinjeno po
knjigovodskwem vpisu, št. 41780 z dne
3. 10. 2003. gnx-135598
Ažman, d.o.o., Lesce, Tržaška ulica 1,
Lesce, francosko zeleno dovolilnico
(249/07) 106354 in nemško zeleno dovolilnico (276/07) s številko 012319.
gnh-135747
Bambič Milena, Mali log 48, Loški Potok, delovno knjižico. gnl-135685
Benčina Franc, Travnik 61, Loški Potok,
delovno knjižico. gnk-135686
Benčina Julija, Travnik 61, Loški Potok,
delovno knjižico. gnj-135687
Božičnik Nandi, Titova cesta 71, Senovo, delovno knjižico, reg. št. 22511, izdala
UE Krško. gne-135217
Bratož Mirjam, Podnanos 7, Podnanos,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
izdano od RK za vzgojo in izobraževanje,
leta 1986. gnq-135430
Brinšek Milan, Hrib 87, Loški Potok, delovno knjižico. gnu-135676
Bundalo Branka, Cesta 24. junija 78,
Ljubljana, delovno knjižico. gno-135507
Bursač Sašo, Stritarjeva 1, Novo mesto,
študentsko izkaznico, št. 19323293.
gnr-135779
Črešnik Peter, Pobindvor 45, Dravograd,
študentsko izkaznico, št. 61173165, izdala
Pedagoška fakulteta. m-2309
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Čretnik Jure, Levič 25, Laporje, študentsko izkaznico, št. 93453072, Izdala Fakulteta za strojništvo. m-2300
Ćavar Damijan, Jakčeva 2, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 64980025, izdala Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gnz-135396
Đurašin Vedrana, Fride Laufer 20, Tuzla, študentsko izkaznico, št. 18011092, izdala FF v Ljubljani. gns-135503
Edelbaher Mateja, Prešernova 31, Maribor, študentsko izkaznico, št. 15833, izdala FDV v Ljubljani. gnx-135273
Fajdiga Jože s. p., Drešinja vas 48, Petrovče, licenco, št. 003728 za vozilo IVECO, reg. št. CE VO - 304, ser. št.
01009774. gne-135321
Ficko Polonca, Vrhovci, C. XXII/1, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 01000021,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnh-135664
Fortuna Suzana, Dolga Poljana 32, Vipava, vozno karto, št. 537, izdal Aurigo
d.o.o. Nova Gorica. gnq-135705
Garić Aleksander, Ižanska cesta 440/h,
Ljubljana, delovno knjižico. gny-135672
Gorup Martina, Sladki vrh 6, Sladki Vrh,
delovno knjižico, št. 2419, izdala UE Pesnica. m-2296
Gostonj Jožef s. p., Lendavska ulica
19/b, Murska Sobota, izvod licence, št.
01013915 za vozilo IVECO DALY 35 S 13,
reg. št. KR S3 - 119. gnu-135351
Grobelnik Jasmina, Sele 60, Slovenj Gradec, študentsko izkaznico, št. 37000639, izdala Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
gnz-135450
Habat Tomo, Mengeška cesta 39, Trzin,
orožni list, št. 32678, reg. št. 558.
gnc-135494
Hace Ivan, Travnik 59, Loški Potok, delovno knjižico. gnp-135681
Horvat Alen, Mušičeva ulica 4, Novo mesto, študentsko izkaznico, št. 71990293, izdala Biotehnična fakulteta v Ljubljani.
gnl-135785
Hrastnik Ivan, Kapla 25, Tabor, delovno
knjižico. gnr-135404
INTER DISKONT d.o.o., Partizanska 15,
Ravne na Koroškem, izvod licence za vozila
SG 30 - 86C / G1007851, SG 90 - 40D /
G1007852, SG A3 - 354 / G1007853, SG
E6 - 596 / G1007854. gng-135565
Jehart Jana, Javornik 53, Ravne na Koroškem, delovno knjižico. gnh-135339
Jelečević Fajik, Štihova ulica 22, Ljubljana, delovno knjižico. gnh-135739
Jonathan Yachting d.o.o. Portorož preklicuje vpisni list št. 01-03-452/1-2001, izdan od Ministrstva za promet RS, Uprave
RS za pomorstvo v izpostavi Izola dne 16.
5. 2001, za jadrnico IZ-1903 GIB SEA 43Arhaika. Ob-104844
Juvanc Sašo, Simončičeva 6, Trebnje, študentsko izkaznico, št. 19795793, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gny-135372
Kelemina Dejan, Greenwiška cesta
10/a, Maribor, študentsko izkaznico, št.
81603051, izdala EPF Maribor. m-2299
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KEMIPLAS d.o.o., Dekani 3 a, Koper Capodistria, dovolenje za delo, št.
99289931768, izdano na ime Šćevak Ljerko, izdano pri Zavodu RS za zaposlovanje
Ljubljana, dne 27. 5. 2003. gni-135563
KMAG,KIA MOTORS ADRIA GROUP
d.d., Leskoškova 2, Ljubljana, potrdilo za
registarcijo uvoženega vozila znamke KIA,
tip
CARENS,
VIN
št.
KNEFC524135288213, ocarinjeno po carinski deklaraciji K4 - 1823 z dne 27. 3.
2003.. gny-135622
Knavs Alojzij, Mali log 52, Loški Potok,
delovno knjižico. gno-135682
Kokol Janez, Kicar 66, Ptuj, potrdilo o
opravljenem izpitu za varstvo pri delu.
gng-135265
Konrad Anton s.p., Avtoprevozništvo,
Malna 9, Jurovski Dol, avstrijsko bilateralno
dovolilnico, št. D 015760, D 039768, dovolilnico za Bosno in Hercegovino, št. D
105342, univerzalno za Nemčijo, št. D
080351 in avtrijsko mednarodno, št. D
085976. gnz-135646
Kosi Miha, Cesta 27. aprila 31, Ljubljana, vozno karto, št. 709 - 100% popust,
izdal LPP. gnw-135499
Košmerl Janez, Retje 104, Loški Potok,
delovno knjižico. gns-135678
Koštomaj Angela, Paridol 15, Dobje pri
Planini, delovno knjižico, št. 4257.
gnf-135216
Kovačič Roy, prej stanujoč Šmarješke
Toplice 191, 8220 Šmarješke Toplice, preklicuje kotlno knjižico št.: KOVIT 0984, tek.
št.: 429, Upravna enota Novo mesto. Ob105022
Krivonog Rok, Pod hribom 17, Bistrica
ob Dravi, vozno karto, št. 89207. m-2320
Krnc Mitja, Kropa 3/a, Kropa, delovno
knjižico. gnc-135244
Kukaj Jakup, Zabukovica 41, Griže, delovno knjižico. gnx-135398
Kuplen Robert, Melinci 181, Beltinci, delovno knjižico. gns-135228
Lahajnar Marko, Planina pri Cerknem
40, Cerkno, študentsko izkaznico, št.
19772024, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gng-135390
Lavrič Aleš, Hrib 32, Loški Potok, delovno knjižico. gnm-135684
Lavrič Roman, Retje 14, Loški Potok,
delovno knjižico. gnt-135677
Leskovic Špela, Trnovska ulica 8, Ljubljana, delovno knjižico. gnz-135721
Levstek Jaka, Kunaverjeva ulica 8, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 13747, izdala FDV v Ljubljani. gnr-135604
Levstek Zdenko, Travnik 20, Loški Potok, delovno knjižico. gni-135688
Maltašić Alen, Abramova ulica 12, Ljubljana, delovno knjižico. gni-135363
Matjašič Aleš, Metliška cesta 9, Semič,
študentsko izkaznico, št. 30011898, izdala
FKKT v Ljubljani. gnu-135626
Mihelčič Karmen, Grahovo 108, Grahovo, študentsko izkaznico, št. 01097320, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnj-135512

Miketič Truck, S. Miketič s. p., Dolenjci
5/b, Adlešiči, licenco, št. 001370 za vozilo
z reg. št. NM R9 -071, izdana 14. 10. 2002.
gns-135353
Mirkov Simon, Pristaniška 43/b, Koper
Capodistria,
delovno
knjižico.
gns-135478
Novak Nataša, Žvirče 71, Hinje, študentsko izkaznico, št. 01095051, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gnm-135659
PERUTNINA PTUJ d.d., Potrčeva c. 10,
Ptuj, licenco, št. 0000773/00595/261 za
vozilo z reg. št. MB N 8 - 204 TAM 190,
izdala GZS. gnw-135649
PERUTNINA PTUJ d.d., Potrčeva c. 10,
Ptuj, licenco, št. 0000773/00595/261 za
vozilo z reg. oznako MB PO 539 IVECO
EUROCARGO, izdala GZS. gnv-135650
Petek Maja, Gora pri Komendi 23/d, Komenda,
študentsko
izkaznico,
št.
41960108, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnr-135704
Pišek Ivan, Zlatoličje 105, Starše, delovno knjižico, reg. št. 50715. m-2322
Požar Jožica, Peršonova 21, Ptuj, delovno knjižico. gnr-135254
Puc Polona, Kosovelova 22, Vipava, študentsko izkaznico, št. 18010553, izdala FF
v Ljubljani. gnc-135644
Rauter Esmiralda, Podrečje 52/a, Domžale, delovno knjižico. gnq-135630
Ravenščak Ivica, Cesta padlih aktivistov
6, Rogaška Slatina, delovno knjižico.
gnr-135479
Rebernik Miha, Prvomajska 10, Spodnji
Duplek, delovno knjižico, št. 17551.
m-2308
Remšak Nataša, Šmartno v Tuhinju 14,
Laze v Tuhinju, delovno knjižico.
gne-135642
Rihterič Jožica, Ul. heroja Šlandra 17,
Maribor,
študentsko
izkaznico,
št.
93481604, izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo v Mariboru. m-2316
SGP KRAŠKI ZIDAR, d.d., Sežana, Kolodvorska 1, Sežana, italijansko dovolilnico,
št. 010411, šifra države 380, šifra dovolilnice 04. gno-135757
Strasser Ivan s. p., Hribi 9, Trojane, licenco za vozilo Mercedes Benz 609 DKA,
reg. oznaka LJ 68 - 69E, izdana pri OZS
16. 6. 1999. gns-135728
Sulejmani Medine, Završje 27, Podlehnik, delovno knjižico. gnb-135820
Širovnik Irena, Cesta 8. avgusta 17/b,
Ptuj, vozno karto, št. 73516. gnq-135255
Špedicija Franci d.o.o., Herbesteinova
7, Ljubljana, dovolilnico hrvaške tretje države, št. 0002092, pod ozanko 191/11 za
leto 2003. gnh-135318
Tehnopromet Kimovec Anton s. p., Zg.
Brnik 109, Cerklje na Gorenjskem, osnovno licenco, ser. št. O 0000634, izdana
26. 7. 2002 in izvod licence, ser. št. O
101439, izdana 26. 7. 2002. gnf-135341
Tkalec Vladimir, Razlagova 16, Ljutomer,
izkaznico ribiškega čuvaja, št. 1466, izdana
s strani Ribiške zveze Slovenije.
gnl-135260
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TRANS FELIX Jelnikar Feliks s.p., Log,
cesta ob potoku 19, Brezovica pri Ljubljani,
italijansko bilateralno dovolilnico, št.
024586; D107349 in avstrijsko bilateralno
dovolilnico,
št.
019008;D041546lr.
gnr-135312
TRGOTRANS TRADE d.o.o., Cesta v
Šmartno 15, Ljubljana, italijansko dovolilnico, št. 031775. gno-135632
Tulj Irena, Cesta v Pretržje 8, Cerknica,
delovno knjižico. gns-135453
Turk Franc, Retje 108, Loški Potok, delovno knjižico. gnq-135680
Učakar Štefan, Trg svobode 4, Moravče, delovno knjižico. gns-135778

Št.

Uroš Transpost d.o.o., Pot na most 5,
Ljubljana-Dobrunje, dovolilnico za mednarodni tovorni promet, št. 01357, izdana
6. 5. 2003 pod oznako 528/01.
gnn-135733
Valentin Veronika, Podvozna 18, Portorož - Portorose, študentsko izkaznico, št.
0746, izdala Veterinarska fakulteta v Ljubljani. gny-135272
Velkavrh Urška, Kuharjeva ulica 11,
Domžale, delovno knjižico. gnz-135671
Vidali Matjaž, Bertoncljeva 34, Kranj, delovno knjižico. gnq-135730
Zelenik Tomaž, Podgorje 26/a, Apače,
študentsko izkaznico, št. 22049800, iz-
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dala Fakulteta za šport v Ljubljani.
gni-135463
Zgornjesavinjska kmetijska zadruga, Cesta na lepo njivo 2, Mozirje, licenco za prevoze stvari v javnem cestnem prevozu, št.
0010295/14 za vozilo Mercedes - Benz L
508 DG, reg. oznake CE 65 -29F.
gnq-135555
Zorc Minja, Linhartova 92, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 63020183, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko v Ljubljani. gnh-135589
Zupanec Marija, Litostrojska 17, Ljubljana, izkaznico vojnega veterana, št. 12493.
gnv-135250
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PRAVKAR IZŠLO

PREDPISI O DETEKTIVSKI
DEJAVNOSTI
s komentarjem Štefana Gostiča
Tudi policija ni več to, kar je bila. Del njenih nalog v vse večji meri prevzemajo
detektivi, ki zbirajo informacije in svetujejo, kako zavarovati ljudi in njihovo
premoženje. Na Ministrstvu za notranje zadeve vodi Službo za zasebno
varovanje in detektivsko dejavnost Štefan Gostič, ki je spodbudil izdajo nove
knjige v Zbirki predpisov. Osrednji del knjige je njegov komentar Zakona o
detektivski dejavnosti, objavljeni pa so tudi vsi pravilniki, ki določajo detektivska
pravila igre.
Vse več detektivov zbira podatke za sodne postopke, v katerih je dokazno
breme na strani strank, kar seveda povečuje obseg dela detektivov in zanimanje
za predpise, ki urejajo njihovo delovanje.

Cena: 260881 vezana izdaja
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NAROČILNICA
Naročite po faksu: 01/425 14 18
S tem nepreklicno naročam

· Predpisi o detektivski dejavnosti
– 260881 vezana izdaja

4390 SIT z DDV

Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

Da
včna š
a
Davčna
šttevilk
vilka
Da
včni za
vezanec
Davčni
zav

Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

DA

NE

Podpis pooblaščene osebe

Žig

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktorica Ksenija Mihovar Globokar – Založnik Uradni list RS,
d.o.o. – Direktorica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS, d.o.o. – Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Internet
http://www.uradni-list.si – e-pošta: info@uradni-list.si

