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6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Nabavna služba, Monika Lepoša, univ. dipl.
ekon.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: za javni razpis Kardiološki medicinski potrošni material bo naročnik priznal usposobljenim prijaviteljem status kandidata za obdobje od 2. 4. 2004 do
1. 4. 2005.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 11. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor

Zahteva za objavo
predhodnega razpisa
Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa
Št. 462-20/02-144
Ob-106446
1. Naročnik: Občina Kočevje.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska c. 26,
1330 Kočevje, tel. 01/893-82-37; faks
898-32-30.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: gradnja investicije:
Komunalno opremljanje za stanovanjsko sosesko P5/S14 Mestni Log – Dolga vas II. faza.
4. Kraj dobave: Kočevje; Mestni Log –
Dolga vas.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: november 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje, Ivan Marolt, tel. 01/893-82-37, faks
01/893-82-30.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 11. 2003.
Občina Kočevje
Št. 13/03
Ob-106598
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: kardiološki medicinski potrošni material, ocenjena letna vrednost je 339,300.000 SIT z DDV.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Ocenjeni datum začetka javnega
naročila, če je določen: november/december.

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. 711/03
Ob-106559
Na podlagi 77. člena ZJN-1 vam sporočamo,da je naročnik v javnem naročilu za
nakup materiala za invazivno radiološko dejavnost (Ur. l. RS, št. 11, z dne 31. 1. 2003,
Ob-86641) sprejel sklep o zavrnitvi vseh
ponudb prispelih za javno naročilo za nakup materiala za invazivno radiološko dejavnost.
Klinični center Ljubljana
Zavrnitev vseh ponudb
Št. 713/03
Ob-106561
Na podlagi 77. člena ZJN-1 vam sporočamo, da je naročnik v javnem naročilu za
nakup rentgenskih filmov, kemikalij, rentgenskih kaset in folij (Ur. l. RS, št. 109, z
dne 13. 12. 2002, Ob-83394) sprejel sklep
o zavrnitvi vseh ponudb prispelih za javno
naročilo za nakup rentgenskih filmov, kemikalij, rentgenskih kaset in folij.
Klinični center Ljubljana
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dne 30. 5. 2003, Ob-94892) sprejel sklep
o zavrnitvi vseh ponudb prispelih za javno
naročilo za nakup radio izotopov.
Klinični center Ljubljana
Zavrnitev vseh ponudb
Ob-106744
Na podlagi 77. člena ZJN-1, je naročnik
Javna agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj, zavrnil vse ponudbe ponudnikov, ki so pravočasno prispele na javni
razpis po odprtem postopku za dobavo in
montažo opreme za Mrežni pomurski podjetniški inkubator d.o.o., sklop III – računalniška oprema, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 56 z dne 13. 6. 2003, Ob-96076
ter popravek objavljen v Uradnem listu RS,
št. 66-67 z dne 11. 7. 2003.
Javna agencija Republike Slovenije
za regionalni razvoj
Ob-106745
Na podlagi 77. člena ZJN-1, je naročnik
Javna agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj, zavrnil vse ponudbe ponudnikov, ki so pravočasno prispele na javni
razpis po odprtem postopku za dobavo in
montažo opreme za Mrežni pomurski podjetniški inkubator d.o.o., sklop II – telekomunikacijska oprema, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 56 z dne 13. 6. 2003,
Ob-96076.
Javna agencija Republike Slovenije
za regionalni razvoj
Podaljšanje roka
za oddajo ponudb
Ob-106626
V javnem razpisu po odprtem postopku
za dobavo in montažo opreme za Lekarno
Litija, Trg svobode 1, Litija, objavljenem v
Ur. l. RS, št. 86-87 z dne 5. 9. 2003,
Ob-101202, se v skladu s 25. členom
ZJN-1 podaljšuje rok za oddajo ponudb.
Novi rok za oddajo ponudb je 17. 12.
2003 do 9. ure.
Odpiranje ponudb bo 17. 12. 2003 ob
11. uri.
Predvideni datum odločitve je do 20. 1.
2004.
Za presojanje ustreznosti zahtevanih dokumentov se upošteva prvotno postavljen
rok za oddajo ponudb.
Javni zavod Mestne lekarne
Kamnik

Zavrnitev vseh ponudb
Št. 712/03
Ob-106562
Na podlagi 77. člena ZJN-1 vam sporočamo,da je naročnik v javnem naročilu za
nakup radio izotopov (Ur. l. RS, št. 51, z

Popravek
Ob-106554
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila blaga po odprtem postopku: sukce-
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sivna dobava čistil, papirne galanterije in
ostalih izdelkov, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 112 z dne 14. 11. 2003,
Ob-105867, se:
– v 1. točki: črta Osnovna šola dr. Ivan
Prijatelj, Cesta Notranjskega odreda 10,
1317 Sodražica;
– v 2. točki: črta OŠ dr. Ivan Prijatelj,
Cesta Notranjskega odreda 10, 1317 Sodražica;
– v 4. točki: črta Osnovna šola dr. Ivan
Prijatelj, Cesta Notranjskega odreda 10,
1317 Sodražica.
Osnovna šola Stara Cerkev
Osnovna šola Fara
Popravek
Št. 3511-2/2002-61
Ob-106749
Objava javnega razpisa za oddajo javnega naročila: nabava in montaža linearnega
pospeševalnika s spremljajočo opremo ter
pripravo prostora za Onkološki inštitut Ljubljana v Uradnem listu RS, št. 111-112 z dne
14. 11. 2003, Ob-105650, je zmotna.
Pravilna objava predmetnega javnega naročila je objavljena v Uradnem listu RS, št.
107-108 z dne 7. 11. 2003, Ob-105517.
Ministrstvo za zdravje
Popravek
Št. 04/2003/1
Ob-106757
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila po odprtem postopku sukcesivna dobava goriva – kurilno olje EL., objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 107-108 z dne 7. 11.
2003, Ob-105192, se 3. (a) in 6. točka
popravita in se pravilno glasita:
3. (a) Vrsta in količina blaga: gorivo –
kurilno olje EL 540.000 litrov.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek
dobave 1. 1. 2004, zaključek 31. 12.
2006.
Bolnišnica Sežana
Su 040801/2003
Ob-106430
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Slovenj
Gradcu.
2. Naslov naročnika: Kidričeva 1, 2380
Slovenj Gradec, tel. 02/884-24-71, faks
02/884-14-59.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
pisarniškega in računalniškega potrošnega materiala.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Okrožno in Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 2.
2004 do 1. 2. 2005 oziroma sukcesivne
dobave v tem obdobju.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, Urad predsednika,
Kidričeva 1, Slovenj Gradec.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 6. 1. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 1. 2004 do
9. ure, ne glede na način dostave pošiljke.
Ponudba mora biti oddana v zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika in z obveznim pripisom “Javni razpis – ponudba za dobavo pisarniškega in
računalniškega potrošnega materiala – Ne
odpiraj“.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Okrožno sodišče v Slovenj
Gradcu, Kidričeva 1, 2380 Slovenj Gradec
– vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 1. 2004 ob 10. uri v konferenčni
sobi št. 43 Okrožnega sodišča v Slovenj
Gradcu, Kidričeva 1.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladnost z vzorcem pogodbe, ki je 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.
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: določena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
60 dni od dneva javnega odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Zvone Ulcej, sekretar sodišča, naslov kot v 2. točki, tel. 02/884-24-71, vsak
delovni dan od 10. do 11. ure.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 11. 2003.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
Št. 1/2003
Ob-106434
1. Naročnik: OŠ Karla Destovnika
Kajuha.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta 7,
Šoštanj
tel.
03/588-10-34,
faks
03/588-26-68.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago razvrščeno v naslednje
sklope:
1. mleko in mlečni izdelki – 10.880 l in
2308 kg,
2. narezani poltrdi siri – 260 kg,
3. sladoledi – 242 l,
4. meso – 1600 kg,
5. mesni izdelki – 1105 kg,
6. pašteta – 90 kg,
7. perutninsko meso, izdelki iz perutninskega mesa in jajca – 745 kg in 4800 kom,
8. ribe in konzervirane ribe – 344 kg,
9. zelenjava in suhe stročnice –
5186 kg,
10. sveže in suho sadje – 7800 kg,
11. zamrznjena zelenjava in zamrznjeno
sadje – 590 kg,
12. konzervirana zelenjava in konzervirano sadje – 1069 kg,

13. sadni sokovi in sirupi – 1835 l,
14. žita in mlevski izdelki – 643 kg,
15. testenine – 331 kg,
16. zamrznjeni izdelki iz testa – 393 kg,
17. kruh in pečeno pekovsko pecivo –
6914 kg,
18. slaščičarski izdelki in keksi – 451 kg,
19. ostali pekovski izdelki – 9700 kom,
20. kakavovi izdelki, pudingi, čaji in začimbe – 633 kg in 60 l,
21. splošno prehrambeno blago –
1525 kg in 672 l.
Količine posameznih vrst prehrambenega blaga so opredeljene v specifikaciji, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije. Naročnik si pridržuje pravico do sprememb
količine nabav posameznih vrst prehrambenega blaga, glede na spremembe obsega
dela in dejanske potrebe.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali vse sklope
skupaj: ponudniki lahko predložijo ponudbo za celotno javno naročilo ali samo na del
razpisanega javnega naročila (sklop živil).
Ponudbe za posamezne sklope morajo zajemati vse vrste blaga v posameznem sklopu, sicer se ponudba izloči.
4. Kraj dobave: sukcesivna dobava prehrambenega blaga v prostore naročnika:
OŠ KDK, Koroška 7, Šoštanj, OŠ KDK,
podružnica Topolšica, Topolšica 98, Topolšica in OŠ KDK, podružnica Zavodnje, Zavodnje 27, Šoštanj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: sukcesivna
dobava blaga za čas od 1. 2. 2004 do datuma izgradnje nove šole, vendar najdlje do
31. 1. 2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago na naslovu naročnika, po predhodni najavi po tel.
03/588-10-34, pri Tanji Žaberl. Dodatne
informacije o naročilu lahko ponudniki dobijo telefonsko na naslovu naročnika vsak
delovni dan od ponedeljka do petka med
11. in 12. uro, do pet dni pred iztekom roka
za oddajo ponudb. Kontaktna oseba: Irena
Rotovnik Aplinc, tel. 03/588-10-34.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati po predhodni najavi, vsak delovni dan od ponedeljka
do petka med 9. in 11. uro, do vključno
18. 12. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT z DDV. Potrdilo o vplačilu na
podračun naročnika 01326-6030683338,
sklic na št. 00504975, predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene oziroma prispele
najkasneje do 19. 12. 2003 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
na naslov naročnika: OŠ KDK, Koroška cesta 7, 3325 Šoštanj, tajništvo. Prevzemnica:
Tanja Žaberl, vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 9. in 11. uro.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo v soboto, 20. 12. 2003. ob 11. uri na naslovu
naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki, ki predložijo ponudbe, katerih vrednost je višja od zneska, ki je določen v
zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna RS,
morajo ponudbi priložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe, plačljivo na prvi poziv
v višini 10% ponudbene vrednosti. Bančno
garancijo je potrebno predložiti le v primeru, da je ponudbena vrednost v kumulativi
višja od 30 mio SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: javno
naročilo se financira v skladu z Zakonom o
javnih zavodih.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za
dobo 24 mesecev. Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg z zakonom določenih pogojev mora ponudnik izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– da je finančno in poslovno sposoben,
– da predloži pravilno ponudbo najmanj
za en sklop prehrambenega blaga,
– da ponudba zajema vse artikle v posameznem sklopu,
– da ponudnik izpolnjuje vse z zakonom
predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti,
– da je ponudbena cena fiksna najmanj
šest mesecev od dneva sklenitve pogodbe,
– da je plačilni rok najmanj 30 dni od
dneva izstavitve računa,
– da izstavlja zbirne račune vsakih
15 dni,
– da predloži vsaj tri referenčne izjave,
– da je pod stalnim nadzorstvom pristojnih inšpekcijskih služb,
– da predloži odločbo o registraciji pri
VURS (proizvajalci živil živalskega porekla
in živil, ki vsebujejo živila živalskega porekla),
– da je predmet ponudbe zdravstveno
neoporečno prehrambeno blago,
– da predloži vsa dokazila, ki so zahtevana v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora skupaj
s ponudbeno dokumentacijo veljati 60 dni
od dneva odpiranja ponudb. Naročnik bo
sprejel odločitev o izbiri najkasneje do
12. 1. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ob zahtevani kakovosti: najnižja ponudbena cena, fiksnost cen in plačilni rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudbe morajo biti predložene v
zapečatenih ovojnicah, morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj, ponudba –
javni razpis za sukcesivno dobavo prehrambenega blaga“ in številko objave v Uradnem
listu RS. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

Št. 116-117

17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
18. Datum odpošiljanja zahteve v objavo: 19. 11. 2003.
Osnovna šola Karla Destovnika
Kajuha,
Šoštanj
Št. 7475-2/03
Ob-106445
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117
Ljubljana, faks 01/518-83-03.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava pogonskih goriv v interne črpalke naročnika:
a) dieselsko gorivo – 600.000 l,
b) dieselsko gorivo za nizke temperature
– 120.000 l.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni predvidena oddaja po sklopih.
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 – december 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o., komercialna služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/518-83-62, faks 01/518-83-03, Milan
Stevanovič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo:. osebno vsak dan
od 8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:. 1.500 SIT; plačilo mora biti
izvedeno na transakcijski račun pri NLB št.
02923-0012771839, sklic na številko 99.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 12. 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: 19. 12. 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: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% ponudbene cene. Veljavnost ustrezne
bančne garancije mora biti najmanj 90 dni
od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira naročilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem
pogodbe, kateri je priložen razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih):
– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;
– ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev. Skupina izvajalcev mora predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila z opre-
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deljeno odgovornostjo posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
18. 3. 2004; datum odločitve do 5. 1. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, plačilni pogoji, garancijska doba, poprodajne storitve in tehnična pomoč.
Teža in način uporabe meril je podan v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 11. 2003.
Podjetje za vzdrževanje avtocest
d.o.o.
Ob-106462
1. Naročnik: Zdravstveni dom Brežice.
2. Naslov naročnika: Černelčeva cesta
8, 8250 Brežice, faks 07/499-14-50, tel.
07/499-14-00 (e-mail: zd.brezice2@siol.net).
3. (a) Vrsta in količina blaga: 1 x dobava reševalnega vozila – reanimobila.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročnik bo upošteval ponudbo za celotno javno naročilo v skladu s tehničnimi
specifikacijami.
4. Kraj dobave: Brežice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
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: Skupnost
zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti
celjske regije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje; za informacije vzvezi z razpisno dokumentacijo Vlado Geršak, 03/543-46-15.
Za informacije v zvezi s tehničnimi specifikacijami reševalnega vozila-reanimobila klicati Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva
cesta 8, 8250 Brežice; Marjetka Blažević,
dr. med., tel. 07/499-14-49.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave vsak
delovni dan od ponedeljka do petka od
8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, v ceno je vključen DDV. Ponudniki morajo znesek nakazati na TRR: 01211-6030927108, davčna
številka: 43103375 in na dokazilu o vplačilu navesti tudi svojo davčno številko in točen naslov.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do petka, 9. 1.
2004 do 7.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: v petek, 9. 1. 2004 ob 8.30, v prostorih Uprave Zdravstvenega doma Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica ali bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2 mio SIT; menica ali bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: naročnik bo odločil o
sprejemu ponudbe do petka, 16. 1. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni pogoji, garancija, reference, servis.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: direktorica ZD Brežice, Marjetka
Blažević, dr. med., tel. 07/499-14-49.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 11. 2003.
JZ Zdravstveni dom Brežice
Št. 400-06-7/2003
Ob-106476
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: Vojkova 1b,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup pisarniškega pohištva.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
4. Kraj dobave: sedež naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbe v celoti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava in
montaža najkasneje 30 dni po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo, Agencija RS za
okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, Sabina
Hajrič, univ. dipl. prav., I. nadstropje, soba
120, tel. 01/478-44-38.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 15. ure, v petek do 14.30.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 26. 1. 2004, do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje, prostor in
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energijo, Agencija RS za okolje, Vojkova
1b, 1000 Ljubljana, vložišče, pritličje, tel.
01/478-44-09.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 1. 2004 13. uri, Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo, Agencija RS za
okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, sejna
soba v I. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira razpisana dela v celoti iz sredstev Proračuna RS in poravnava plačila v
skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna
RS, podzakonskimi predpisi in pogodbo,
avansi niso možni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s podizvajalci. V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi pa mora skupina ponudnikov – samo v primeru, da bo izbrana
na javnem razpisu – predložiti pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da veljavnost (opcija) ponudbe ni krajša od 120 dni od odpiranja ponudb,
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila,
– da ponujeno pisarniško pohištvo izpolnjuje pogoje tehnične narave, ki so navedeni v Prilogi C k razpisni dokumentaciji,
– da je dobavni rok skupaj z dostavo in
montažo največ 30 dni po podpisu pogodbe,
– da je dolžina garancijske dobe najmanj
12 mesecev, šteto od montaže pisarniškega pohištva,
– da zagotovi najdalj 5-dnevni odzivni rok
ob morebitni reklamaciji naročnika.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj še 120 dni po javnem odpiranju ponudb; predvideni datum odločitve je 20 dni
po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena razpisanega blaga.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 11. 2003.
Agencija RS za okolje
Št. 434/03
Ob-106498
1. Naročnik: Osnovna šola Primoža Trubarja Laško, Trubarjeva ulica 20, 3270 Laško.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Primoža Trubarja Laško, Trubarjeva ulica 20,
3270 Laško, tel. 03/734-35-50, faks
03/734-35-60.
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 Primoža
Trubarja Laško, Trubarjeva ulica 20, 3270
Laško in podružnične šole: Reka, Reka 23,
Laško, Šentrupert, Šentrupert 89, Vrh nad
Laškim 20, Laško, Rečica, Zgornja Rečica
26, Laško, PŠ Debro, Poženelova ul. 26,
Laško.
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
Primoža Trubarja Laško, Trubarjeva ulica 20,
3270 Laško – v tajništvu šole, dodatna pojasnila in informacije ponudniki dobe pri Miri Siljan, vsak dan od 10. do 12. ure od
dneva objave javnega razpisa dalje pa do
dneva in ure, predvidene za oddajo ponudb.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 19. 12. 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.
01257-6030659753.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 12. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Primoža Trubarja
Laško, Trubarjeva ulica 20, 3270 Laško.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 12. 2003 ob 10. uri v prostorih
Osnovne šole Primoža Trubarja Laško, Trubarjeva ulica 20, 3270 Laško.
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
1× 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
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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. 1. 2004.
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: 21. 11. 2003.
Osnovna šola Primoža Trubarja,
Laško
Št. 012-176/2003
Ob-106555
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-35-55, faks
01/478-35-44.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarniški material.
Specifikacija materiala je razvidna iz razpisne dokumentacije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: predvidena je oddaja sklopov, in sicer
naslednjih:
1. sklop - fotokopirni papir,
2. sklop - tonerji, kartuše, črnila,
3. sklop: drug pisarniški material.
Ponudniki lahko podajo ponudbo samo
za en sklop, za več sklopov ali za vse sklope. Ponudnik mora v svoji ponudbi navesti
ali se njegova ponudba nanaša na celotno
naročilo ali le na posamezne sklope. Ne
glede na to, ali ponudnik oddaja ponudbo
za vse sklope, mora biti njegova ponudba
predložena tako, da se lahko ocenjuje po
sklopih. Po ocenitvi ponudb po posameznih sklopih in ocenitvi ponudb za vse sklope skupaj naročnik sklene pogodbo z enim
ali več ponudniki z najugodnejšo kombinacijo ponudb.
4. Kraj dobave: v pisarniške prostore naročnika v Ljubljani (Kotnikova 5) in v Mariboru (Trubarjeva 11), ter v pisarniške prostore organov v sestavi naročnika, v Ljubljani (Kotnikova 28).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
začetek je januar 2004, zaključek pa december 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumen-

Št. 116-117

tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, 3. nadstropje, Generalni sekretariat, Nataša Jančar Rovan, tel.
01/478-36-28, faks 01/478-35-44 e-pošta: Natasa.Jancar-Rovan@gov.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 9. do 12. ure,
razen v dneh, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, odgovorna oseba),
– potrdilo o registraciji.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 12. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Sprejemna pisarna. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom
“Ponudba - Ne odpiraj“, opremljene s številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, ter z navedbo predmeta naročila
“Ponudba za dobavo pisarniškega materiala“, s polnim naslovom naročnika na prvi
strani in s polnim naslovom ponudnika na
zadnji strani kuverte.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 12. 2003 ob 10. uri na naslovu
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, tretje nadstropje, sejna soba. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora ponudbi priložiti pismo o nameri banke, da bo izdala bančno garancijo,
če bo ponudnik izbran.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS
za leto 2003 in 2004 (Ur. l. RS, št. 118/02
in 63/03).
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru, da
skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila, v primeru da bodo izbrani na
javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi
naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniku odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
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14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 6. 2004, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe januar 2004.
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. 11. 2003.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 124/2003
Ob-106558
1. Naročnik: Osnovna šola narodnega
heroja Rajka Hrastnik, Log 19, 1430 Hrastnik.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik, Log 19,
1430 Hrastnik, tel. 03/564-60-00 – računovodstvo, 03/564-60-10 – ravnatelj.
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 narodnega heroja Rajka Hrastnik, Log 19, 1430
Hrastnik.
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
narodnega heroja Rajka Hrastnik, Log 19,
1430 Hrastnik – v računovodstvu šole pri
Darinki Selič, 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 dobe pri Ljudmili Gornik – tel.
03/56-46-000, prav tako vsak delovni dan
od 10. do 12. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 22. 12. 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.
01234-6030652150.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 12. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik, Log 19, 1430 Hrastnik.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 12. 2003 ob 10. uri v prostorih
Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik, Log 19, 1430 Hrastnik.
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. 1. 2004.
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: 21. 11. 2003.
Osnovna šola
narodnega heroja Rajka
Hrastnik
Št. 16/30-03
Ob-106566
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, tel. 07/39-16-135, faks
07/33-21-095.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
I. sklop: špranjska svetilka (biomikroskop),
II. sklop: ultrazvočni aparat za očesno
diagnostiko.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik mora ponuditi blago za en ali
oba sklopa.
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4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predviden datum
zaključka trajanja dobave: 30 dni od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1,
8000 Novo mesto, nabavna služba: Irena
Kočevar, tel. 07/39-16-132; dodatne informacije o naročilu: Marija Puhek, univ. dipl.
inž., tel. 07/39-16-135.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dne odpiranja
ponudb. Ponudnik mora dokazilo o plačilu
razpisne dokumentacije poslati po faksu na
naslov naročnika.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, samo negotovinsko na podračun pri Upravi RS za javna
plačila 01100-6030278379, sklic na številko 16/30 – 03.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: do 23. 12. 2003
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto,
Nabavna služba.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 12. 2003 ob 10. uri v sejni sobi
Splošne bolnišnice Novo mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: menica v višini 10% vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na merodajna določila v predpisih: 6 enakih brezobrestnih mesečnih
obrokov, pri čemer prvi obrok zapade v tridesetih dneh po podpisu primopredajnega
zapisnika.
12. Pravna oblika, povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): samostojni dobavitelj.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1:
1. da je registriran pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež za dejavnost v
katero sodi predmet javnega naročila;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
3. da v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ponudnik ni bil pravnomočno kaznovan za kaznivo dejanje povezano z njegovim poslovanjem in mu ni bilo pravnomočno
prepovedano opravljati dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;
4. da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež ali da ima ponudnik, ki ima sedež v
tujini, poravnane v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki jih mora poravnati v Republiki
Sloveniji;

5. da ima čiste prihodke iz prodaje, enake ali večje od vrednosti razpisanih vrst blaga, ki ga ponuja ter da v zadnjih šestih mesecih pred izdajo dokazila o boniteti ni imel
blokiranega transakcijskega računa;
6. da nudi naslednje plačilne pogoje:
6 enakih brezobrestnih mesečnih obrokov,
pri čemer prvi obrok zapade v tridesetih dneh
po podpisu primopredajnega zapisnika;
7. da zagotavlja izpolnjevanje vseh strokovnih zahtev naročnika za sklop I in sklop II;
8. da ima potrdilo Urada RS za zdravila
pri Ministrstvu za zdravje o vpisu špranjske
svetilke (biomikroskopa) in ultrazvočnega
aparata za očesno diagnostiko v register
medicinskih pripomočkov;
9. da zagotavlja s strani proizvajalca pooblaščen in usposobljen servis v Sloveniji;
10. da nudi najmanj 3-letno garancijo za
vse dobavljeno blago;
11. da zagotavlja rezervne dele v času
garancije (na svoje stroške) in v pogarancijskem obdobju (na stroške naročnika) v skupnem obdobju uporabe najmanj 7 let po
izteku garancijske dobe;
12. da zagotavlja šolanje naročnikovega
osebja za pravilno uporabo blaga;
13. da zagotavlja dostavo blaga ddp
Splošna bolnišnica Novo mesto, razloženo
in montirano v prostore očesnega oddelka
v sklopu ponudbene cene;
14. da predloži tehnično dokumentacijo
ponujenega blaga;
15. da predloži menico ali bančno garancijo za zavarovanje resnosti ponudbe v
višini 10% ponudbene vrednosti.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 4 mesece od odpiranja ponudb.
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. 11. 2003.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 3-404-01-98/2003
Ob-106589
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v svojem
imenu ter v imenu in po pooblastilu vrtcev,
osnovnih šol, srednjih šol, zavodov za učence in dijake s posebnimi potrebami, dijaških
domov, višjih šol, univerz, ljudskih univerz,
glasbenih šol in drugih javnih zavodov (v nadaljevanju naročnik uporablja izraz vzgojnoizobraževalni zavodi) v Republiki Sloveniji.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg Osvobodilne fronte 13, Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in garancijsko vzdrževanje računalniške
opreme (osebni računalniki z monitorji,
prenosni računalniki, projektorji in digitalni fotoaparati, mrežni tiskalniki ter videokonferenčna oprema za vzgojno-izobraževalne zavode v količinah, kot je to
navedeno v točki b.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: javno naročilo se oddaja po sklopih:
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– sklop 1: 1538 osebnih računalnikov z
LCD monitorji,
– sklop 2: 1540 osebnih računalnikov z
LCD monitorji,
– sklop 3: 1540 osebnih računalnikov z
LCD monitorji,
– sklop 4: 479 zmogljivih osebnih računalnikov z LCD monitorji,
– sklop 5: 514 prenosnih računalnikov*,
– sklop 6: 45 laserskih tiskalnikov,
– sklop 7: 326 projektorjev,
– sklop 8: 10 zmogljivih projektorjev,
– sklop 9: 432 digitalnih fotoaparatov,
– sklop 10: 27 videokonferenc.
* 7 od teh prenosnih računalnikov bo
financiralo zgolj ministrstvo. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba po vzorcu
osnovne pogodbe, prilagojene za naročnika MŠZŠ.
Seznam količin in lokacij vzgojno-izobraževalnih zavodov je naveden v razpisni dokumentaciji.
4. Kraj dobave: Vzgojno-izobraževalni
zavodi na območju Republike Slovenije.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: marec in april
2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 2.
nadstropje, Ljubljana, pri Nevenki Grošelj
ali na internetnem seznamu javnih naročil
na naslovu: http://www.mszs.si/slo/solstvo/javni_razpisi.asp.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ogled in dvig razpisne dokumentacije je možen od prvega
dne po objavi javnega naročila, vsak delovni dan od 12. do 13. ure ali kadarkoli na
spletnih straneh naročnika.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno. V elektronski obliki je
dosegljiva na spletnih straneh naročnika:
http://www.mszs.si/slo/solstvo/javni_razpisi.asp.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 13. januar 2004
do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, 2.
nadstropje, soba 202.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 13. januar 2004 ob 12. uri na lokaciji naročnika: Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport, Trg OF 13, Ljubljana v sejni sobi,
V. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
skupna vrednost ponudbe presega
30,000.000 SIT brez DDV, potem mora ponudnik predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini vsaj 8% vrednosti
ponudbe brez DDV. Bančna garancija mora
veljati do roka veljavnosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 31 do
35 dni po prevzemu.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
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Zakona o javnih naročilih): pogodbena povezava.
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: 9.1 Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti in sposobnosti
Naročnik bo priznal sposobnost v obsegu, kot je navedeno v nadaljevanju ponudnikom, ki bodo izpolnjevali pogoje v nadaljevanju (vsi pogoji so označeni s K ali V. K
pomeni, da morajo v primeru podizvajalcev
ali partnerjev vsi sodelujoči kumulativno izpolnjevati pogoj, V pa, da mora vsak od
sodelujočih izpolnjevati ta pogoj).
A) Na poslovnem področju:
1. Iz zahtevane ponudbene dokumentacije mora biti razvidno, da ponudnik posluje
v skladu z veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom. Ponudba ne vsebuje lažnih ali
zavajajočih podatkov ter netočnih ali nepopolnih podatkov v bistvenih elementih (V).
2. Iz ponudbene dokumentacije mora
biti razvidna registracija za vse dejavnosti,
ki so predmet javnega naročila in obrtno
dovoljenje za opravljanje naslednjih dejavnosti: 72.500 popravilo in vzdrževanje računalnikov in računalniške opreme (če ponudnik ponuja sklope 7, 8, 9 in 10 pa
zanje zadošča obrtno dovoljenje za dejavnost 32.300) (razvidno iz izpiska iz sodnega registra ter obrtnega dovoljenja - prilogi
1 in 2) (K).
3. Izkazana zanesljivost pri poslovanju
(ni uveljavljenih jamstev in pravd v letih 2000
do vključno 2003, ki bi kazale na nezanesljivost poslovanja s področja predmeta javnega naročila, dosedanje slabe izkušnje naročnika pri poslovanju s ponudnikom s področja predmeta javnega naročila, ki so imele za posledico prekinitev pogodb s
področja predmeta javnega naročila, uveljavitev jamstev ali pogodbene kazni – razvidno iz obrazca prijava) (V).
4. Poravnani davki in prispevki ter druge
obvezne dajatve v skladu s predpisi Republike Slovenije; ponudnik, ki ima sedež v
tujini, mora imeti poravnane v Republiki Sloveniji tiste dajatve, katere bi moral poravnati
v Republiki Sloveniji (razvidno iz potrdila o
poravnanih davčnih in potrdila o poravnanih
carinskih obveznostih – prilogi 3 in 4) (V).
5. Zoper ponudnika ni uvedena prisilna
poravnava, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, oziroma ponudnik ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe (razvidno iz ustreznega potrdila sodišča – priloga 5) (V).
6. V preteklih petih letih pred objavo tega javnega naročila zoper vodstvene delavce ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njihovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero je ponudniku
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila (razvidno iz potrdil Ministrstva za pravosodje ter lastne izjave –
prilogi 6 in 7) (V).
7. Kakovost opravljanja razpisanih storitev: ponudnik mora kakovost poslovanja dokazati z ustreznim certifikatom (ISO serija
9000 s področja predmeta javnega naročila ali celotnega poslovanja) ali z internim
aktom, iz katerega je razviden nadzor nad
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kakovostjo poslovnih procesov, oziroma potek delovnih postopkov z opredelitvijo ustreznih delovnih mest za vse storitve, ki so
predmet ponudbe (kot npr. poslovnik, pravilniki o postopku odprav napak ipd). Dokument, ki izkazuje postopek pridobivanja certifikata ISO serije 9000 skupaj z osnutkom
poslovnika kakovosti, zadošča kot dokument kakovosti opravljanja razpisanih storitev. Dokazila o kakovosti posamezne dobave, instalacije ali izvedbe ponudnika oziroma dokazila o kakovosti ponujene opreme
ne štejejo za ustrezna dokazila za izpolnjevanje tega pogoja, saj z nadzorom nad kakovostjo poslovanja nimajo neposredne povezave (razvidno iz obrazca prijava in priloge 9) (K).
8. Posebni pogoj za sklope 1 do vključno 4: poslovanje na razpisanem področju,
kar ponudnik izkaže z naslednjimi referencami (iz obrazca »prijava« ter izpolnjenih in
potrjenih referenčnih potrdil oziroma priloženih pogodb – priloga 13): ponudnik mora
izkazati, da je od 1. 1. 2000 do dneva oddaje ponudbe dobavil in da garancijsko
vzdržuje ali je garancijsko vzdrževal (dobava in vzdrževanje sta kumulativen pogoj) vsaj
količino ponujene vrste opreme (osebni računalniki) katerekoli blagovne znamke
oziroma proizvajalca (K).
B) Na finančnem področju:
1. Ni blokad ponudnikovih poslovnih računov v zadnjih 6 mesecih (razvidno iz podatkov obrazca BON 1 ali BON 1/P ali BON
2 oziroma za samostojnega podjetnika iz
potrdil o solventnosti) (V).
2. Za vsak ponujeni sklop: finančno sposobnost izvedbe posla ponudnik dokaže tako, da predloži načrt financiranja posla, ki
ga sestavi sam ponudnik, ter doda spremljajoča verodostojna dokazila (priloga 11) s
katerimi izkaže, da je sposoben pokriti stroške dobave od naročila po pogodbi z naročnikom do prejema plačila s strani naročnika in uporabnika (K).
C) Na področju kadrov:
Vsi pogoji se nanašajo na prijavljene zaposlene s področja ponudbe, ki jih kot take
prizna naročnik.
1. Za vse sklope: redno zaposleni kadri
morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo
in funkcionalna znanja za opremo, ki je
predmet prijave. Ti kadri štejejo za usposobljene po tem javnem naročilu. Kot ustrezna strokovna izobrazba šteje vsaj IV. stopnja izobrazbe. Posamezni zaposleni se lahko upošteva za en sklop ponudbe (razvidno
iz obrazca prijava in prilog – posamezen
zaposleni ne more hkrati opravljati servisne
dejavnosti na več področjih in/ali lokacijah
hkrati) (K).
2. Za vse sklope: vsak zaposlen, ki šteje
za usposobljenega po tem javnem naročilu
mora imeti 2 leti delovnih izkušenj na področju predmeta javnega naročila - servisiranje računalniške opreme – kjerkoli, ne
nujno pri ponudniku (razvidno iz obrazca
prijava) (K).
Posebna pogoja, ki veljata za vsakega
od sklopov 1 do vključno 4 (dobava in garancijsko vzdrževanje opreme):
Če ponudnik ponuja opremo tuje blagovne znamke (tista, ki je pred prodajo ne
dograjuje – fizično ne posega v notranjost
računalnika):
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3. Za potrebe garancijskega vzdrževanja mora imeti ponudnik 10 redno zaposlenih kadrov (za sklop 4 pa 7 redno zaposlenih kadrov), ki izpolnjujejo splošne pogoje.
Od teh morajo 4 redno zaposleni kadri izpolnjevati pogoj funkcionalne izobrazbe: kot
ustrezna funkcionalna izobrazba šteje certifikat oziroma šolanje proizvajalca/principala opreme tehnologije, ki jo ponudnik ponuja (osebni računalniki ali strežniki). Upoštevani bodo certifikati, šolanja in tečaji, ki ne
bodo starejši od 1. 1. 2001. Upoštevani
bodo le certifikati, ki izkazujejo dejansko
praktično šolanje oziroma uspešno zaključeno izobraževanje. Zgolj potrdila o udeležbi (t.im. Certificate of Attendance) ne dokazujejo pridobitve funkcionalnih znanj (izpolnjevanje pogoja je razvidno iz obrazca
prijava in priloge 10) (K).
Če ponudnik ponuja opremo lastne blagovne znamke ali opremo tuje blagovne
znamke, ki jo pred prodajo dograjuje (fizično posega v notranjost računalnika):
4. Za potrebe garancijskega vzdrževanja
in montaže oziroma dograditev mora imeti
ponudnik 14 redno zaposlenih kadrov (za
sklop 4 pa 10 redno zaposlenih kadrov), ki
izpolnjujejo splošne pogoje. Od teh mora 6
redno zaposlenih kadrov izpolnjevati pogoj
funkcionalne izobrazbe: kot ustrezna funkcionalna izobrazba šteje certifikat oziroma šolanje kateregakoli proizvajalca/principala
opreme tehnologije (osebni računalniki ali
strežniki). Upoštevani bodo certifikati, šolanja in tečaji, ki ne bodo starejši od 1. 1.
2001. Upoštevani bodo le certifikati, ki izkazujejo dejansko praktično šolanje oziroma
uspešno zaključeno izobraževanje. Zgolj potrdila o udeležbi (t.im. Certificate of Attendance) ne dokazujejo pridobitve funkcionalnih znanj (izpolnjevanje pogoja je razvidno iz
obrazca prijava in priloge 10). Če ponudnik
ponuja kombinacijo (npr. računalnik lastne
blagovne znamke in monitor tuje blagovne
znamke) zadošča izpolnjevanje pogojev za
lastno blagovno znamko (K).
Posebni pogoj za ostale sklope (dobava
in garancijsko vzdrževanje opreme):
5. Kot ustrezna funkcionalna izobrazba
šteje certifikat oziroma šolanje proizvajalca/principala opreme tehnologije, ki jo ponudnik ponuja. Upoštevani bodo certifikati,
šolanja in tečaji, ki ne bodo starejši od 1. 1.
2001. Upoštevani bodo le certifikati, ki izkazujejo dejansko praktično šolanje oziroma uspešno zaključeno izobraževanje.
Zgolj potrdila o udeležbi (t.im. Certificate
of Attendance) ne dokazujejo pridobitve
funkcionalnih znanj. Ponudnik mora izkazati za sklop 5 po 4 take kadre, za sklopa
7 in 9 po 3 kadre, za sklope 6, 8 in 10 pa
po 2 kadra s funkcionalno izobrazbo v tem
pogoju (razvidno iz obrazca prijava in priloge 10) (K).
D) Na področju kapacitet in opremljenosti:
1. Ponudnik mora izkazati, da razpolaga
vsaj s po 4 prevoznimi sredstvi za sklope
od 1 do vključno 5, s po 3 prevoznimi sredstvi za sklopa 7 in 9 ter po 2 prevoznima
sredstvoma za ostale sklope za dostop do
lokacij za opravljanje storitev ter prevoz
opreme (razvidno iz obrazca prijava in priloge 16) (K). Pod prevoznim sredstvom je
mišljeno zahtevano število prevoznih sred-
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stev za vsakega od ponujenih sklopov v ponudbi (npr. če ponudnik ponuja sklopa 1 in
2 potrebuje 8 prevoznih sredstev; če ponuja sklopa 9 in 10 skupaj 5 prevoznih sredstev ipd.). Isto prevozno sredstvo se ne more šteti za več sklopov.
Če ponudnik ponuja opremo tuje blagovne znamke (pogoj velja za vse sklope):
2. Ponudnik s pogodbo za vsak ponujeni sklop izkazuje dostop do rezervnih delov
in nadomestne opreme na način, ki omogoča servisiranje ali zamenjavo opreme v standardnih rokih ali ima lastno skladišče nadomestnih delov in rezervne opreme (v tem
primeru je zahtevan izpis rezervnih delov s
področja predmeta ponudbe ki jih ima ponudnik v svojem skladišču). Za vsako ponujeno tehnologijo mora biti sklenjena veljavna pisna pogodba, ki zajema dobavo, celotno podporo proizvajalca, principala ali zastopnika tehnologije za prodajo in servis
opreme, vključno s pogoji dobave, jamstvi,
pomočjo, oskrbo z rezervnimi deli, garancijskimi pogoji in prenosom pravic (kot je
zahtevano in razvidno iz priloge 14) (K);
Če ponudnik ponuja opremo lastne blagovne znamke ali opremo tuje blagovne
znamke, ki jo dograjuje (pogoj velja za sklope od 1 do vključno 4):
3. Ponudnik, ki ponuja opremo, ki jo
sam proizvaja/sestavlja – lastna blagovna
znamka, mora z dokazili o poslovnih povezavah (listine) za vse ključne komponente
opreme (ohišje, matična plošča, RAM, disk,
procesor, CD enota, tipkovnica, miška; za
monitor mora izkazati izpolnjevanje pogoja
iz prejšnje točke) izkazati, da ima ponudnik
dostop do komponent in kakšna so jamstva
v primeru okvare takih komponent (kot je
zahtevano in razvidno iz priloge 14). Če ponudnik ponuja opremo tuje blagovne znamke, ki jo pred prodajo dograjuje, mora poleg dokazil o poslovnih povezavah predložiti še pogodbo s proizvajalcem ter izjave oziroma potrdila, ki izkazujejo izpolnjevanje
zahtev iz priloge 14 (K);
Pogoji za vsak ponujeni sklop:
4. Skladnost opreme s specifikacijami ponujena oprema in pripadajoče storitve
morajo v celoti vsaj izpolnjevati pogoje iz
specifikacij oziroma razpisne dokumentacije – ponudnik lahko v posameznem elementu vedno ponudi opremo, ki ima v vseh
elementih boljše lastnosti (razvidno iz obrazcev »Izjava«, »Ponudba in predračun«, »Konfiguracija« ter priloge 19) (K);
5. Garancija 36 mesecev za sklope 1 do
vključno 6 ter 24 mesecev za ostale sklope
(razvidno iz obrazca ponudba in predračun)
(K); opomba: servis na lokaciji – servisni
pogoji so navedeni v krovni pogodbi (12.
člen) in pogodbi z ministrstvom (14. člen).
6. Dobavni rok 75 dni za sklope 1 do
vključno 5, za sklopa 7 in 9 je dobavni rok
60 dni, za ostale sklope pa 45 dni (razvidno
iz obrazca ponudba in predračun) (K);
7. Odprava napake: odzivni čas 1 dan,
odprava napake 5 dni, sicer začasna zamenjava z enakovredno nadomestno opremo (razvidno iz obrazca ponudba in predračun) (K);
8. Zamenjava opreme po 45 dneh, v
kolikor okvara ni odpravljena ali se ponovi
več kot 2-krat (razvidno iz obrazca ponudba
in predračun) (K);

9. Doba zagotavljanja rezervnih delov
opreme: 5 let (razvidno iz obrazca ponudba
in predračun) (K);
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 12. april 2004. Predvideni datum odločitve 30. 1. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: izmed
ponudnikov, ki bodo izpolnjevali pogoje
(pravilne, primerne in sprejemljive ponudbe), bo za vsak sklop od sklopov 4 do 10
izbrana ponudba ponudnika z najnižjo ceno
celotne količine sklopa.
Velja za sklope od 1 do vključno 3:
– sklopi 1 do 3 so zaradi količin in distribucije po celotnem območju RS teritorialno
razdeljeni na 3 po količini opreme približno
enaka območja: območje 1, območje 2 in
območje 3 (točna razdelitev je navedena v
prilogi 1 teh navodil). Merilo za te sklope je
najnižja cena na enoto.
Izmed ponudnikov, ki bodo izpolnjevali
pogoje (pravilne, primerne in sprejemljive
ponudbe), bo izdelana lestvica najugodnejših ponudnikov po merilu najnižja cena na
enoto ponujene opreme po vrstnem redu.
Za sklop 1 bo izbran ponudnik, ki bo dosegel skupno najnižjo ceno. V primeru da bo
izbrani ponudnik preferiral kak drug sklop
namesto sklopa 1 (sklop 2 ali 3), bo namesto za sklop 1 izbran za preferiran sklop.
Sledila bo izbira naslednjega najugodnejšega ponudnika za sklop 2 (oziroma za
sklop, ki ga bo ta preferiral - zanj bo izbran,
če že ne ob oddan). Sicer bo izbran za
naslednji preferiran sklop, če ga bo podal
in tudi ta ne bo oddan in tako naprej do
konca preferiranih sklopov. Če ponudnikovih preferiranih sklopov zmanjka (npr. kot
preferenco navede le en sklop), bo izbran
za prvi neoddan sklop po vrstnem redu od
1 do 3. Pri tem se bodo kadri (pogoj 9.1.C.1
do 4), finančna sposobnost – načrt financiranja posla (pogoj 9.1.B.2) ter prevozna
sredstva (pogoj 9.1.D.1) pri ponudniku, ki
bo izbran za sklop 1 ali preferiran sklop
(oziroma smiselno za vsak naslednji sklop),
odšteli (isti kadri ne morejo naenkrat delati
na dveh različnih območjih; z istim kreditom
oz. načinom financiranja se ne morejo pokriti dvojni stroški, če višina ni dovolj visoka; ista vozila se ne morejo istočasno uporabljati na več območjih hkrati). V primeru,
da bo najugodnejši ponudnik tudi za skop 2
oziroma drugi preferiran sklop izpolnjeval
vse tri pogoje (kljub odštetju financiranja za
prvi izbrani sklop še imel dovolj sredstev za
financiranja naslednjega sklopa, kljub odštetim kadrom dovolj kadrov, ki izpolnjujejo
navedene pogoje za naslednji sklop ter kljub
odštetju vozil za prvi izbrani sklop imel dovolj prevoznih sredstev za naslednji sklop),
bo njegova ponudba sprejemljiva tudi za
drugi oziroma preferiran sklop in bo glede
na merila izbran tudi za ta sklop (če ga bo
ustrezno količinsko prijavil v obrazcu »Ponudba in predračun) itn. Sicer bo izbran
ponudnik (za svoje preferirane sklope po
vrstnem redu preference, ki še ne bodo
oddani), ki bo naslednji najugodnejši in bo
izpolnjeval vse tri naštete pogoje.
Na tak način bo naročnik po vrstnem
redu označitve sklopov oziroma preferenc
razdelil sklope 1 do vključno 3 med ponudnike.
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Velja za vse sklope:
Če bo več pravilnih ponudb ponudnikov za posamezen sklop ponudilo isto ceno, bo izbran tisti ponudnik, ki ima skupno
več zaposlenih s področja ponudbe za posamezen sklop (tisti kadri, ki po teh navodilih štejejo za usposobljene), če pa bo
tudi to merilo enako pa za sklope 1 do
vključno 4 tisti, ki bo izkazal več referenc.
Če tudi po teh merilih ne bo mogoče izbrati bo naročnik izbral ponudnika ki bo
imel certifikat ISO serije 9000, oziroma če
to ne bo mogoče ponudnika z večjim številom vseh redno zaposlenih kadrov na dan
roka oddaje ponudbe (v tem primeru bo
uporabil podatek iz predloženega obrazca
BON oziroma bo podatek po potrebi naknadno preveril – podatek je preverljiv za
nazaj).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: izbrani dobavitelj bo za sklope poleg
krovnih pogodb za vsak vzgojno-izobraževalni zavod sklenil tristransko pogodbo, pri
čemer bo del sredstev financiran s strani
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, preostanek pa s strani vzgojnoizobraževalnega
zavoda, na katerega bo dobavljena oprema. Razpisna dokumentacija je potencialnim ponudnikom brezplačno na voljo na
spletnih straneh naročnika. Naročnik bo
dne 13. decembra 2003 ob 13. uri na lokaciji Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, Ljubljana, v sejni sobi v 5.
nadstropju organiziral informativni sestanek
s ponudniki, na katerem bo potencialnim
ponudnikom posredoval pojasnila v zvezi z
razpisno dokumentacijo in javnim naročilom. Vprašanja in odgovori z informativnega
sestanka bodo zabeleženi in bodo objavljeni na enak način kot ostala vprašanja ponudnikov.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS št. 53-54/03,
Ob-95433.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 11. 2003.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 67/03
Ob-106600
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,
p.p.
2374,
1001
Ljubljana,
tel.
01/588-95-00, telefaks 01/588-97-59.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
dnevnega rezervoarja za ekstra lahko
kurilno olje.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo se oddaja v celoti.
4. Kraj dobave: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 62, 1000
Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava v roku največ 75 dni po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko dobite v Javnem podjetju Energetika Ljubljana d.o.o., Verovško-
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va 70, 1000 Ljubljana, Odsek za javna naročila, 2. nadstropje, soba 211. Dodatne
informacije bodo posredovane samo na pisno zahtevo po faksu 01/588-97-59.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 13. uro od dneva te objave do
vključno dneva, ko je potrebno oddati ponudbo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT se nakaže na transakcijski račun Javnega podjetja Energetika
Ljubljana d.o.o., št. 02924-0253764022, s
sklicem na št. 500-67-03. Vplačilo je možno
tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika
Ljubljana d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana. Znesek plačila razpisne dokumentacije
vključuje 20% davek na dodano vrednost.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: najkasneje do
7. 1. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti na naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana, ali
osebno v vložišče v pritličju Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana. Kuverte morajo biti opremljene na način, kot je to navedeno v navodilih
ponudnikom za izdelavo ponudbe.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 1. 2004 ob
11.30, na naslovu Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana, pritličje, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 750.000 SIT, z veljavnostjo do 10. 3.
2004.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo v roku najmanj 30 dni od datuma izdaje
računa. Račun s strani izbranega ponudnika bo izstavljen po zaključku dobave.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– finančno stanje;
– plačilni pogoji;
– tehnične zahteve naročnika;
– garancijski rok;
– dobavni rok;
– upoštevanje zakonodaje;
– primernost podizvajalca;
– podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati najmanj
do 10. 3. 2004, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 30. 1. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost in plačilni rok –
90%;
– garancijski rok – 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 11. 2003.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.
Ob-106640
1. Naročnik: Osnovna šola 8 talcev Logatec, Osnovna šola Tabor Logatec.
2. Naslov naročnika: OŠ 8 talcev Logatec, Notranjska cesta 3, 1370 Logatec, tel.
01/754-13-09, telefaks 01/754-12-37, OŠ
Tabor Logatec, Tržaška cesta 150, 1370
Logatec, tel. 01/754-12-42, telefaks
01/754-12-42.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava pisarniškega materiala, v skupni orientacijski vrednosti 13,800.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Osnovna šola 8 talcev
Logatec, Notranjska cesta 3, 1370 Logatec, Osnovna šola Tabor Logatec, Tržaška
cesta 1560, 1370 Logatec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 20. januarja 2004 do 31. decembra 2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: Altus consulting d.o.o., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, pri Katji Oman 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 22. decembra 2003,
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 7.000 SIT (DDV je vštet v ceno). Potrdilo o vplačilu na poslovni račun
02083-0053787157,
sklic
na
št.
027/1-2003, po modelu 00, Altus consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana,
je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 22. decembra
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 22. decembra 2003, ob 13. uri, na naslovu
Osnovna šola 8 talcev Logatec, Notranjska
cesta 3, 1370 Logatec.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnika bosta z izbranimi ponudniki sklenila ločene pogodbe za določen čas, vzorec pogodbe je
del razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. januarja 2004, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 6. januar
2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
fiksnost cen, plačilni rok, dobavni rok, strokovna priporočila. 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: 24. novembra 2003.
Osnovna šola 8 talcev Logatec,
Osnovna šola Tabor Logatec
Ob-106642
1. Naročnik: Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki.
2. Naslov naročnika: Gorjanska 2, 8311
Kostajevica na Krki, tel. 07/486-60-12, telefaks 07/486-60-14.
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: 1. sklop: meso in mesni izdelki, 2.
sklop: ribe, 3. sklop: mleko in mlečni izdelki, 4. sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice, 5. sklop: žita in mlevski izdelki, 6. sklop:
sadje, zelenjava in stročnice, 7. sklop: konzervirana živila, 8. sklop: zamrznjena živila,
9. sklop: sadni sokovi, sirupi in ostale pijače, 10. sklop: ostala živila.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Jožeta
Gorjupa Kostanjevica na Krki, Gorjanska 2,
8311 Kostanjevica na Krki.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 20. januarja 2004 do 31. decembra 2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: Altus consulting d.o.o., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, pri Katji Oman 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
elektronka pošta: altus.con@siol.net.
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(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 23. decembra 2003.
(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. 036-2003,
po modelu 00, Altus consulting d.o.o., Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 23. decembra
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 23. decembra
2003, ob 14. uri, na naslovu Osnovna šola
Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, Gorjanska 2, 8311 Kostanjevica na Krki.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zavarovnanja za resnost ponudbe niso zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.

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
Razveljavitev
Ob-106570
Razveljavljamo postopek javnega razpisa za oddajo naročila gradnje po odprtem
postopku, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 108/2003 – št. objave 105455 za “Izgradnjo večstanovanjskega nadomestnega
objekta na Neži v Trbovljah“.
Spekter d.o.o. Trbovlje
Št. 01/03
Ob-106428
1. Naročnik: Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost (PMSNS) Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti
Közösség (MMÖNK).
2. Naslov naročnika: Glavna ulica 124,
9220 Lendava; Fő utca 124; 9220 Lendva;
tel. 02/575-14-49, faks 02/575-14-19.
3. (a) Opis in obseg gradnje: dokončanje gradnje kulturnega doma v Lendavi,
ki obsega naslednje sklope: E) scenska
mehanizacija, H) stoli v dvorani.

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. januarja 2004, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 7. januar
2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
fiksnost cen, plačilni rok, strokovna priporočila, lastna proizvodnja, odzivni čas za interventna naročila. Vrednost posameznega
merila in način ocenjevanja je navedeno v
razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. november 2003.
Osnovna šola Jožeta Gorjupa
Kostanjevica na Krki

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: da.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena v naročilo, razen za sklop
E) scenska mehanizacija.
4. Kraj izvedbe: Lendava.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek – takoj
po podpisu pogodbe, rok izvedbe del največ 6 mesecev za vse sklope skupaj, za
posamezni sklop pa v skladu s terminskim
planom.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina
Lendava – Lendva Község, Trg Ljudske
pravice 5, 9220 Lendava, kontaktna oseba je Anton Vajdič, tel. 02/578-94-29, faks
02/575-12-52, v času od 8. do 10. ure,
ali na: avajdic@lendava.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
9. 12. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT za posamezen sklop (DDV
je vključen v ceno). Potrdilo o vplačilu na
podračun enotnega zakladniškega računa
pri Banki Slovenije, št. 01259-0100012919
predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bo-
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do ponudbe, ki bodo predložene, oziroma
prispele najkasneje do 29. 12. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost (PMSNS); Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti
Közösség (MMÖNK), Glavna ulica 124,
9220 Lendava; Fő utca 124; 9220 Lendva.
Zaprto kuverto s ponudbo označite z “Ne
odpiraj – Ponudba za dokončanje kulturnega doma Lendava; sklop E, H“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Pomurska madžarska samoupravna narodna
skupnost (PMSNS); Muravidéki Magyar
Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK),
Glavna ulica 124, 9220 Lendava; Fő utca
124; 9220 Lendva, 29. 12. 2003 ob 10. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: a) bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
5% pogodbene vrednosti z rokom veljavnosti do vključno datuma veljavnosti ponudbe,
b) izjavo banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
z rokom veljavnosti pogodbe in jo bo predložil v 7 dneh po sklenitvi pogodbe, c) izjavo banke, da bo ponudnik dobil garancijo
za odpravo napak v garancijski dobi v višini
10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil
ob primopredaji izvršenih del. Veljavnost garancije mora biti še en mesec po izteku
garancijskega roka.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: javno
naročilo se plačuje v skladu z Zakonom o
javnih financah in Zakonom o izvrševanju
proračuna RS za leto 2003 in 2004.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v skladu z Zakonom o javnih naročilih (pogodba).
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z določili razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni od dneva odpiranja ponudb, predviden
datum odločitve o izbiri 30. 12. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: a) ponudbena cena – 90 točk, b) ponujena garancijska doba – 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ogled objekta po predhodnem dogovoru.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 11. 2003.
PMSNS – MMÖNK
Št. 40510-9/03
Ob-106474
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 69,
1230 Domžale, tel. 01/72-42-022, faks
01/72-14-005.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
mostne ograje čez Kamniško Bistrico v
Domžalah.

Št. 116-117

(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: Občina Domžale.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: april – maj 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Domžale, Oddelek za Komunalne zadeve, Savska 2, Domžale, tel. 01/72-42-022, kontaktna oseba: Primož Tonkli.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v ponedeljek od
8. do 14. ure, v sredo od 8. do 12. in od
14. do 18. ure, v petek od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.000 SIT, transakcijski račun: 01223-0100001491, sklic – javni razpis “Obnova mostne ograje čez Kamniško
Bistrico v Domžalah“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 12. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Domžale, vložišče,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 12. 2003 ob 15.30, Občina
Domžale, Ljubljanska 69, Domžale, konferenčna soba, 1. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica vrednosti 10% ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po
ZJF.
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: 2 potrjeni pisni referenci
za podobne investicije v zadnjih 3 letih.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od odpiranja
ponudb, predviden datum odločitve 21 dni
po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Občina Domžale, Oddelek za komunalne zadeve, Savska 2, kontaktna oseba
Primož Tonkli.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 11. 2003.
Občina Domžale
Št. 3487/03
Ob-106510
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,
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telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja elektrokabelske kanalizacije:
– sklop 1: po Bazoviški ulici v Ljubljani,
– sklop 2: po Vilharjevi cesti v Ljubljani,
(skladno s popisom del s količinami v
razpisni dokumentaciji).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delne ponudbe, ki se bodo nanašale na posamezni razpisni sklop, so dovoljene; ponudba mora tedaj obsegati ves
posamezni razpisni sklop, eventualno delne ponudbe za samo del posameznega razpisnega sklopa ne bodo upoštevane.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: predvideni
rok začetka del je marec 2004 in dokončanja del v največ 2 mesecih po podpisu
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, soba št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, 1516 Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 12. januarja
2004, in sicer vsak delovni dan od 8. do
14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 20.000 SIT (vključno
z DDV) na transakcijski račun Elektro Ljubljana, d.d. št. 06000-0076655034, sklic na
številko: 23003371-46-03, z obvezno navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti predložene najkasneje do 12. januarja
2004 do 10. ure, ponudbe predložene po
tem roku ne bodo upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, 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 št. JN
46/03 – Ponudba za izgradnjo elektrokabelske kanalizacije po Bazoviški ulici in Vilharjevi cesti v Ljubljani – Ne odpiraj“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 12. januarja 2004, ob 11. uri v sejni sobi družbe
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VII 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: po-
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nudnik 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, oziroma samostojni podjetnik priglasitveni list DURS-a, oba dokumenta morata odražati zadnje stanje,
K obrtno dovoljenje pristojne Obrtne
zbornice, kjer ima ponudnik ali podizvajalec svoj sedež, za opravljanje dejavnosti
45.210 (splošna gradbena dela),
 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 petih letih pred objavo naročila ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali taka sodna ali upravna odločba, ki
mu prepoveduje opravljanje dejavnosti, ki
je predmet naročila, ne starejše od 30 dni,
 dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
 BON-1 za zadnje poslovno leto ponudnika, ki ni starejši od 30 dni, oziroma za samostojnega podjetnika potrdila vseh poslovnih bank, kjer ima odprt TRR, o podjetnikovi
solventnosti, vključno s podatkom o eventualni
blokadi TRR, ne starejša od 30 dni,
 neodvisno revizijsko mnenje za zadnje poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k reviziji in njegova ponudbena vrednost, oziroma pri podizvajalcu vrednost del
tega podizvajalca, presega 50 mio SIT,
· bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 1,000.000,00 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 garancijskem roku v višini 10% od končne 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, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
· pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
· pisno izjavo ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa,
· pogodbo s podizvajalcem, oziroma pogodbo o skupnem nastopanju, če ponudnik
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zagotavlja kapacitete s podizvajalcem ali v
obliki poslovnega sodelovanja,
· pisne izjave vseh v svoji ponudbi navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri
realizaciji naročila, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti do njih, ne starejše od
30 dni,
· potrjen vzorec pogodbe,
· dokazila glede drugih-posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Dokumenti pod oznako  morajo biti
predloženi tudi za eventualnega podizvajalca, ki bo izvajal gradbena dela. Dokument
pod oznako K velja kumulativno za ponudnika in eventualnega podizvajalca (skupno
izpolnjevanje pogojev).
Kot veljavni bodo upoštevani le dokumenti, ki bodo predloženi v originalu ali kot
fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisani. Naročnik si vzame pravico, da po lastni
presoji naknadno preveri verodostojnost fotokopiranih dokumentov izbranega ponudnika, in sicer pred izdajo sklepa o oddaji
naročila izbranemu ponudniku. Za izhodišče določitve starosti dokumentov se upošteva datum odpiranja ponudb.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni od datuma odpiranja ponudb: predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb
je 50 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (85%
delež),
– potrjene reference (10% 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
posredovane do 6. januarja 2004.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 21. novembra 2003.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 1-03
Ob-106599
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija objekta za potrebe anatomskega inštituta medicinske fakultete:
– izvedba GOI del po že izvedeni projektni dokumentaciji;
– izdelava projekta izvedenih del (PID);
– pridobitev uporabnega dovoljenja.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ne.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: v roku treh
mesecev od sklenitve pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-

cijo in dodatne informacije: Splošna
bolnišnica Maribor, Skupina za javna
naročila, Ljubljanska ul. 5, 2000 Maribor.
Prevzem razpisne dokumentacije: osebno
ob predhodni predložitvi potrdila o vplačilu,
faks 02/331-15-33. Dodatne informacije:
Martin Munda, tel. 02/321-25-27.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 13. uro, do dneva določenega
za predložitev ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 30.000 SIT z DDV,
negotovinsko, na podračun EZR št.
01100-6030278185, s pripisom za RD:
Rekonstrukcija objekta za potrebe anatomskega inštituta.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 10. 1. 2004,
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 1. 2004 ob 13. uri v mali konferenčni predavalnici v 16. etaži Kirurške
stolpnice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v pogojih.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogojih.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem
dejavnosti;
2. potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek, ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na dan, določen za predložitev ponudb;
3. izjavo ponudnika, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da mu v
zadnjih petih letih pred objavo tega naročila
ni bila izdana pravnomočna sodna odločba
za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem, ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila;
4. potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdaja pristojni davčni urad; potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni na dan, določen za predložitev
ponudb;
5. da je predložil BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun,
da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2); dokumenti ne smejo biti starejši
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od 30 dni na dan določen za predložitev
ponudb;
Iz dokumentov mora biti razvidno, da ima
ponudnik:
– število dni neporavnanih obveznosti v
preteklih 6 mesecih, vključno do dneva sestavitve obrazca iz točke B obrazca BON-2,
enako 0, ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov transakcijski račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran;
6. da zagotavlja izvedbo vseh razpisanih
vrst del, opredeljenih v celotni razpisni dokumentaciji, v roku 3 mesecev od datuma
sklenitve pogodbe. Priložiti je treba terminski načrt izvajanja celotne investicije;
7. da sprejema plačilne pogoje naročnika. Naročnik bo izbranemu ponudniku plačeval potrjene začasne situacije;
8. da zagotavlja odzivni čas na obvestilo
o napaki, izhajajoči iz izvajalčeve izvedbe
GOI del največ 3 dni po prejemu obvestila
ter maksimalno 15 dni za odpravo napak;
9. da nudi garancijo:
– 20 let za fasado in streho;
– 10 let za solidnost gradnje;
– 5 let za vsa ostala gradbena, obrtniška in inštalacijska dela in vgrajeno opremo
po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti;
10. da ima bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 5,000.000 SIT, veljavno
do 24. 9. 2004;
11. da ima izjavo banke, da bo ponudnik
dobil bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
12. da ima izjavo banke, da bo ponudnik
dobil bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 24. 8. 2004, 11. 2.
2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna ponudbena vrednost.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost naročila je
88,000.000 SIT z DDV. Sestanek s
potencialnimi ponudniki bo dne 22. 12.
2003 ob 11. uri v prostorih vodje službe za
oskrbo in vzdrževanje (zgradba oskrbe in
vzdrževanja). Naročnik bo izbranemu
najugodnejšemu ponudniku oddal v izvedbo
celotno investicijo po sistemu “ključ v roke“.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 11. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 11/2003
Ob-106612
1. Naročnik: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje, v imenu
Občine Vojnik.
2. Naslov naročnika: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000
Celje, tel. 03/42-50-300, faks 42-50-310,
email: vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja kanalizacije Arclin – kanal 4.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
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(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Vojnik – Arclin.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del v
letu 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, dodatne informacije daje Petra
Kodela, dipl. upr. org., tel. 03/42-50-340,
faks 03/42-50-360, informacije v zvezi s
tehničnim delom razpisa pa Marko Planinšek, tel. 03/42-50-300.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti osebno v tajništvu podjetja vsak delovni dan do 19. 1.
2004 med 8. in 11. uro, s predložitvijo potrdila o plačanih stroških razmnoževanja razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razmnoževanja razpisne dokumentacije v višini 20.000 SIT (v
ceni je vključen DDV) je potrebno nakazati
na transakcijski račun naročnika Vodovod –
kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, št. 06000-0141786072.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do ponedeljka,
19. 1. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Vodovod-kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v torek, 20. 1. 2004 ob 12. uri v sejni sobi
podjetja Vodovod-kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5,5 mio SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: investitor ima pravico zmanjšati obseg del v letu
2004 v odvisnosti od razpoložljivih sredstev
v tekočem letu. Avansa ni, račun je plačljiv v
roku 60 dni po mesečnih situacijah.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik dopušča, da ponudbo vloži skupina izvajalcev
z navedbo vodilnega partnerja.
Vsi kooperanti morajo biti navedeni v ponudbi in zanje priloženi vsi dokumenti, zahtevani v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poročilo pooblaščenega
revizorja, skladno z Odredbo o spremembi
odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Ur. l. RS, št. 64/01).
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje navedenih pogojev, bo ponudba izločena iz
nadaljnjega ocenjevanja.
Izvajalec mora biti primeren v smislu določil 16. točke te objave.
Kolikor se ugotovi, da izvajalec ni primeren v smislu določil 16. točke te objave, se
ponudba ne ocenjuje.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni po izstavitvi, predvideni datum odločitve 30. 1. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena 80%,
2. usposobljenost 10%,
3. reference 10%.
1. Cena
Primerjane bodo cene po enotah, skupinah del in vrednosti celotnih del.
Cena ima 80 procentno utež pri ocenjevanju ponudb.
Število točk se določi po naslednji formuli:

Cpovpr... povprečna cena ponudb
Cponudbe... cena ponudbe
2. Usposobljenost ponudnika
Usposobljenost ponudnika ima 10 procentno utež pri ocenjevanju ponudb.
V sklopu usposobljenosti so kriteriji naslednji:
2.1 stopnja sposobnosti za samostojno
izvedbo del (ocenjuje se tehnološka in kadrovska opremljenost ponudnika za izvedbo razpisanih del)
Število točk se določi na naslednji način:
– ponudnik je sposoben samostojno
opraviti gradbena dela in montažo cevovoda – U1 = 120 točk,
– ponudnik je sposoben samostojno
opraviti le gradbena dela ali montažo cevovoda – U1 = 80 točk.
2.2 usposobljenost odgovornega vodje del
– odgovorni vodja del je vpisan v imenik
pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije in je s polnim delovnim časom zaposlen pri ponudniku (priložena dokazila!) – U2 = 120 točk,
– odgovorni vodja del je vpisan v imenik
pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije (dokazilo) in je pri ponudniku
zaposlen z delnim delovnim časom ali pogodbeno – U2 = 100 točk,
– odgovorni vodja del ni vpisan v imenik
pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije – U2 = 60 točk.
Število točk iz naslova usposobljenosti
se izračuna po formuli:

U =

U1 + U 2
x0,1
2

3. Reference:
Kot pozitivna referenca se prizna izgradnja kanalizacije (250 mm in več minimalne
dolžine 150 m, in jo je ponudnik izvedel v
letih 1998–2003.
Vsak referenčni objekt naj bo naveden
svojem A4 formularju in naj vsebuje naslednje podatke o objektu:
– investitor,
– objekt z opisom njegovih karakteristik
(opis objekta, dolžina izgrajenega kanalskega odseka, navesti ∅ cevi),
– leto izvedbe,
– vrednost opravljenih del,
– reference morajo biti potrjene s strani
investitorja,
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Zap.
št.

Naziv
investicije

Leto
izvajanja

1.

xxxx

od 1998
do 2003

Investitor

Kriteriji za ocenjevanje so naslednji:
Reference za izgradnjo kanalizacije:
Št. pozitivnih referenc
– 5 in več – R1 = 120 točk,
– 3 – 4 – R1 = 100 točk,
– 1 – 2 – R1 = 80 točk,
– brez referenčnega objekta – R1 = 0 točk.

R = R1x0,1
Skupno število točk
Skupno število točk, ki jih je dosegel
ponudnik, se izračuna po formuli:
T=C+U+R
Ugodnejši je ponudnik, ki doseže višje
število točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kolikor kot ponudnik nastopi skupina

ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
storitev po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila storitev po
odprtem postopku
Zavrnitev vseh ponudb
Št. 01-97/32-03
Ob-106512
Naročnik Klinični center Ljubljana je dne
14. 11. 2003 na podlagi 77. člena ZJN-1,
sprejel sklep o zavrnitvi vseh ponudb, prispelih na javno naročilo “Izvajanje transportne dejavnosti na območju Kliničnega centra Ljubljana (Ur. l. RS, št. 11 z dne 31. 1.
2003, Ob-86729).
Klinični center Ljubljana
Popravek
Ob-106785
V javnem razpisu za izvajanje prevajalskih in lektorskih storitev, objavljenem v Ur.
l. RS, št. 114 z dne 21. 11. 2003,
Ob-106202, se spremeni 15. (c) točka, ki
se po novem glasi:
15. (c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: ne.
Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije
Št. 2/04
Ob-106513
1. Naročnik: Javno podjetje Snaga, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova ulica 6,
1104 Ljubljana, telefaks 01/477-96-98, tel.
01/477-96-00.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: mletje lesnih odpadkov za leto 2004 za odlagališče ne-
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Vrednost

Tekstualni in tehnični
opis objekta

izvajalcev, je potrebno predložiti zahtevana
dokazila za vsakega izvajalca posebej.
Investitor si pridržuje pravico, da zavrne
ponudbo ponudnika, če se je le-ta pri realizaciji dosedanjih investicij v vlogi glavnega izvajalca ali v vlogi podizvajalca izkazal kot neprimeren izvajalec v smislu upoštevanja pogodbenih rokov, kvalitete izvedenih del, spoštovanja projektne dokumentacije in navodil
nadzora ter zagotavljanja varnega dela.
Naročnik ne namerava organizirati sestanka s ponudniki.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 11. 2003.
Vodovod - kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o., Celje

nevarnih odpadkov Barje v Ljubljani, storitve po ZJN I.A.16.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni
sklopov.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno podjetje
Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana, Služba za investicije in vzdrževanje,
soba 100-101, I. nadstropje, dodatne informacije daje vodja izvedbe javnih naročil, Ivan
Erklavec, univ. dipl. inž.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem razpisne
dokumentacije od te objave, od ponedeljka
do petka med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT na račun številka 50103-601-23953 oziroma na blagajni
Javnega podjetja Snaga, Povšetova ulica 6,
Ljubljana, med 8. in 9.30 in med 10. in
13. uro, s pripisom JR S 2/04 in davčne
številke.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 12. 2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Javno podjetje Snaga, d.o.o.,
Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana, tajništvo,
soba 118, I. nadstropje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 12. 2003 ob 9. uri v sejni sobi
številka 200 v II. nadstopju na Povšetovi ulici 6 v Ljubljani.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najkrajši rok plačila je 60 koledarskih dni po izstavitvi računa.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko

je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): 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: razvidno iz razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni od dneva, ki je določen za javno odpiranje ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – največ 50 točk,
– odvzem viškov zmletih lesnih odpadkov – največ 10 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 11. 2003.
Javno podjetje Snaga, d.o.o.
Ljubljana
Št. 110-1/03
Ob-106514
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: dokončna premoženjsko-pravna ureditev na hitri cesti 2B,
na AC Slivnica–Ptujska cesta, na deviaciji Vodole I.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se oddaja po sklopih:
– sklop 1 – dokončna premoženjskopravna ureditev v 5 katastrskih občinah na
HC B2;
– sklop 2 – dokončna premoženjskopravna ureditev v 6 katastrskih občinah na
AC Slivnica–Ptujska cesta;
– sklop 3 – dokončna premoženjskopravna ureditev v 2 katastrskih občinah na
deviaciji Vodole I.
5. Kraj izvedbe: hitra cesta B2, AC Slivnica-Pesnica, deviacija Vodole I.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: ponudnik mora
končati z izvajanjem razpisanih del najkasneje v 9 mesecih po prejemu ustrezne dokumentacije.
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 ose-
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ba je Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/30-68-204, faks 01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje Vesna Sodja,
univ. dipl. prav. – DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, tel.
01/30-68-175, faks 01/30-68-188.
(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: 5.000 SIT stroškov razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na
blagajni DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo“.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
6. 1. 2004 do 10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 6. 1.
2004 ob 11. uri na naslovu DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana,
sejna soba 1.18.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 100.000 SIT za sklop 1, v višini
210.000 SIT za sklop 2, v višini 100.000
SIT za sklop 3 ali pa v višini 400.000 SIT za
vse sklope skupaj in veljavnostjo najmanj
210 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
180 dni po poteku skrajnega roka za predlo-
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žitev ponudbe. Predvideni datum odločitev
o sprejemu ponudbe je 16. 2. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika
je najnižja ponudbena cena, ki predstavlja
zmnožek razpisanih količin in cen na enoto.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 11. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 1/1/2003
Ob-106573
1. Naročnik: Psihiatrična bolnišnica Idrija.
2. Naslov naročnika: Pot Sv. Antona 49,
5280 Idrija, tel. 05/37-34-400, faks
05/37-73-651,
e-naslov:
srecko.kogoj@pb-idrija.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: čiščenje bolnišničnih prostorov.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: za
vse skupaj.
5. Kraj izvedbe: Psihiatrična bolnišnica
Idrija, Pot Sv. Antona 49, 5280 Idrija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantnih ponudb ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 3. 2004, rok
trajanja 5 let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Psihiatrična
bolnišnica Idrija, Terezija Keršmanc.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: od objave pa do 9. 1.
2004 med 8. in 14. uro vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT (DDV je vključen) na podračun enotnega zakladniškega
računa 01100-6030276924 odprt pri Banki
Slovenije, z navedbo davčne številke in številke JN.
9. (a.) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 1. 2004 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot Sv.
Antona 49, 5280 Idrija, Terezija Keršmanc.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 1. 2004 ob 9. uri v sejni sobi
Psihiatrične bolnišnice Idrija – uprava.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija
za resnost ponudbe v višini 5% od vrednosti
letne ponudbe, garancija za dobro izvedbo posla v višini 10% od pogodbene letne vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (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.- 43. členu Zakona o
javnih naročilih:
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– podlaga za pripravo ponudbe: Hamburški model standarda za čiščenje bolnišnic,
– prevzem delavcev sedanjega izvajalca:
v skladu s pogoji razpisne dokumentacije,
– ostali pogoji: v skladu z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost:
po razpisni dokumentaciji.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitev: po razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitev: po razpisni dokumentaciji.
16. 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 je 23. 1. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, certifikat ISO 9000, certifikat oziroma potrdilo o usposobljenosti za čiščenje
z UV svetlobo in ultra zvokom.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Psihiatrična bolnišnica Idrija, Srečko
Kogoj, tel. 05/37-34-413.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 11. 2003.
Psihiatrična bolnišnica Idrija
Ob-106662
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje Hrastnik
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-52-100.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: urejanje površin
neposredno nad odkopnimi polji.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba se izdela v celoti.
5. Kraj izvedbe: površina RTH d.o.o., Trbovlje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 12 mesecev, od
1. 1. 2004 do 31. 12. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
Oddelek za investicije (Majda Turnšek).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 30. 12. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija v vrednosti
10.000 SIT + DDV je na razpolago pri kontaktni osebi, plača se ob dvigu na blagajni
RTH, predstavnik ponudnika mora imeti s
seboj vse podatke potrebne za izstavitev računa.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 1. 2004 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje, Oddelek za investicije (Majda Turnšek).
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10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 1. 2004 ob 10. uri na RTH d.o.o.,
na oddelku za investicije.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: da, kolikor ponudba presega 30,000.000 SIT (brez
DDV).
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ni opredeljeno.
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: ni dodatnih pogojev.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o rudarstvu (Zrud) (Ur. l. RS, št.
56/99), Pravilnik o tehničnih normativih za
podzemno pridobivanje premoga (Ur. l. SFRJ,
št. 4/89, 45/89, 3/90, 54/90), Pravilnik o
tehničnih normativih za površinsko izkoriščanje rudnin (Ur. l. SFRJ, št. 47/86, 62/87).
(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: 6. 3. 2004, 20. 1.
2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 45 točk; tehnična usposobljenost - opremljenost 25 točk; rok plačila 10
točk; reference 10 točk; reakcijski čas 10
točk; fiksnost cen je pogoj.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 11. 2003.
RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik
d.o.o.
Ob-106664
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje Hrastnik
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-52-100.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: urejanje površin v
pridobivalnem prostoru RTH.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba se izdela v celoti.
5. Kraj izvedbe: površina RTH, d.o.o.,
Trbovlje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 12 mesecev, od
1. 1. 2004 do 31. 12. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o.,Trg revolucije 12, 1420
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Trbovlje, Oddelek za investicije (Majda Turnšek).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 30. 12. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija v vrednosti
10.000 SIT + DDV je na razpolago pri kontaktni osebi, plača se ob dvigu na blagajni
RTH, predstavnik ponudnika mora imeti s
seboj vse podatke, potrebne za izstavitev
računa.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 1. 2004 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje, Oddelek za investicije (Majda Turnšek).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 1. 2004 ob 12. uri na RTH d.o.o.,
na oddelku za investicije.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: da, kolikor ponudba presega 30,000.000 SIT (brez
DDV).
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ni opredeljeno.
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: ni dodatnih pogojev.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o rudarstvu (Zrud) Ur. l. RS, št.
56/99), Pravilnik o tehničnih normativih za
podzemno pridobivanje premoga (Ur. l.
SFRJ, št. 4/89, 45/89, 3/90, 54/90), Pravilnik o tehničnih normativih za površinsko
izkoriščanje rudnin (Ur. l. SFRJ, št. 47/86,
62/87).
(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: 6. 3. 2004, 20. 1. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 45 točk; tehnična usposobljenost - opremljenost 25 točk; rok plačila 10
točk; reference 10 točk; reakcijski čas 10
točk; fiksnost cen je pogoj.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 11. 2003.
RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik
d.o.o.
Ob-106774
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, tel. 01/300-99-00, faks
01/300-99-01.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: gradnja AC A2
Karavanke-Obrežje odsek Šentvid-Koseze. Izvedba zunanje kontrole kakovosti
pri gradnji avtocest v Republiki Sloveniji
za odsek Šentvid-Koseze od km 0.000
do km 5.550.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
enovito naročilo.
5. Kraj izvedbe: Šentvid – Koseze.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: skladno z razpisno dokumentacijo.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: ZIL inženiring d.d.
Ljubljana, Kersnikova 10, kontaktna oseba
za dodatne informacije Ivo Lah, u.d.i.a. (tel.
01/433-50-40), dvig razpisne dokumentacije – vložišče ZIL inženiringa, I. nadstropje.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 28.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije ponudnik poravna z virmanom na TRR št. 05100-8010026397 pri
A Banki VIPA d.d. v korist ZIL inženiring d.d.,
s pripisom za razpisno dokumentacijo.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 12. 2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ZIL inženiring d.d. Ljubljana, Kersnikova 10, vložišče, I. nadstropje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 29. 12. 2003 ob 12.30, v prostorih
ZIL inženiring d.d. Ljubljana, Kersnikova 6,
sejna soba, 5. nadstropje.
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 8,500.000 SIT. Bančna garancija za
resnost ponudbe mora biti veljavna 172 dni
od datuma odpiranja ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo se financira iz lastnih sredstev DARS d.d.
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

Št. 116-117

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je
142 dni od odpiranja ponudb. Predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe je
40 dni od odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: tehnični del sestavljajo: izkušnje ponudnika, ostala oprema (delovni prostori, vozila, računalniki), akreditacija laboratorijskih preiskav po SIST EN 45001 ali SIST EN
ISO/IEC 17025.
Finančni del sestavlja cena, določena
iz ponudbenega predračuna.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 103 z
dne 24. 10. 2003, Ob-104699.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 11. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 1753/2003
Ob-106783
1. Naročnik: Urad Vlade RS za informiranje, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Tržaška 21, 1000
Ljubljana, 01/478-26-00, 01/478-26-32,
telefaks 01/251-23-12, e-mail: branko.vidrih@gov.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: dnevno
spremljanje
poročanja
slovenskih
medijev o delu Vlade Republike Slovenije, njenega predsednika, ministrstev, organov in organizacij v sestavi in drugih državnih organov, dnevno spremljanje poročanja tujih medijev
o Sloveniji ter priprava klipingov iz
domačih in tujih medijev (priloga 1B,
točka 27).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: sprejemljivost ponudb samo za vse
storitve skupaj.
5. Kraj izvedbe: ni določen.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 1. februar 2004, konec opravljanja storitve:
31. december 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Urad vlade
RS za informiranje, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Branko Vidrih – samo pisno.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: ni plačila.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. januar 2004
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Urad vlade RS za informiranje (tajništvo direktorja, soba 4.11), Tržaška 21, 1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. januar 2004 ob 11. uri, Urad Vlade RS za informiranje, Tržaška 21, Ljubljana, sejna soba (V. nadstropje, št. sobe
5.36).

11. Navedba finančnih zavarovanj
za resnost ponudbe, če so zahtevana:
da – bančna garancija v višini 5% od
ocenjene vrednosti storitve, to je v višini
6,5 mio SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mesečno plačilo na podlagi opravljenega dela – dnevnega spremljanja medijev in priprave klipingov – in izstavitve računa. Rok
plačila: 30 dni.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen): da –
pogodba oziroma drugi pravni akt o skupni
izvedbi naročila, ki opredeljuje odgovornost posameznega izvajalca pri izvedbi celotnega 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: skladno z določili
razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ni.
(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
– skladno z določili razpisne dokumentacije.

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za blago po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku
Popravek
Ob-106784
V javnem razpisu za prehrambene izdelke, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 114
z dne 21. 11. 2003, Ob-106120 in Navodili
za izdajo ponudbe oziroma razpisno dokumentacijo je neskladje, zato se v razpisu
navedba pod 3.c točko ki glasi: “ponudnik
mora ponuditi vse artikle iz enega sklopa
(skupine izdelkov)...pa...“črta.
Dijaški dom Nova Gorica
Št. 54/03
Ob-106449
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
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16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: datum veljavnosti
ponudbe: 6. april 2004; datum predvidene odločitve o izboru ponudbe: 12. januar
2004.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– kvaliteta in celovitost ponujene storitve: 40 točk,
– reference pri podobnih storitvah:
15 točk,
– druge ugodnosti/dodatne storitve:
15 točk,
– cena: 30 točk.
Obrazložitev meril je v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: izvajalec spremlja poročanje medijev in na osnovi deskriptorjev in gesel, ki
jih določi naročnik, pripravi izbor prispevkov, ki jih v dogovorjenih terminih posreduje Uradu Vlade RS za informiranje. Ponudnik mora zagotoviti fotokopije prispevkov, objavljenih v tiskanih medijih, in magnetograme prispevkov, objavljenih v
elektronskih medijih, ter v elektronski obliki (oziroma skenirane) zapise vseh prispevkov, kar naročniku omogoča računalniško
pregledovanje, analiziranje in arhiviranje
prispevkov. Pri tem mora izvajalec upoštevati v razpisni dokumentaciji opredeljene
tehnične zahteve.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. november 2003.
Urad Vlade RS za informiranje

2. Naslov naročnika: Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, tel. 01/588-97-60,
telefaks 01/588-97-59.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
blaga po sklopih:
G) črpalke in deli;
I) maziva in lepila:
– maziva,
– lepila.
(b) Kraj dobave: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62 in Verovškova 70, 1000 Ljubljana.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik se lahko poteguje za posamezen sklop (označen s črkama G in I) ali za
naročilo v celoti.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: postopne dobave za obdobje treh let.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko dobite v Javnem podjetju
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70,
1000 Ljubljana, Odsek za javna naročila, 2.
nadstropje, soba 211. Dodatne informacije
bodo posredovane samo na pisno zahtevo
po faksu 01/588-97-59 ali po elektronski
pošti na naslovu: “vital.hribar@energetika-lj.si“.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 13. uro od dneva te objave do
vključno dneva, ko je potrebno oddati ponudbo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
6. (a) Datum in ura, do kdaj se sprejema prijave: najkasneje do 16. 12. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: po pošti na naslov: Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70,
p.p. 2374, 1001 Ljubljana, ali osebno v vložišče v pritličju Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.
Kuverte morajo biti opremljene na način, kot
je to navedeno v navodilih ponudnikom za
izdelavo prijave.
7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v
drugi fazi omejenega postopka bo zahtevana bančna garancija za resnost ponudbe v primeru, če bo skupna (kumulativna)
ponudbena vrednost vseh ponujenih sklopov, za katere bo ponudnik podal svojo
ponudbo v 2. fazi tega postopka, presegla
znesek 30,000.000 SIT, ki je določen v
tretjem odstavku 15. člena ZIPRS0304
(Uradni list RS, št. 118 z dne 30. 12.
2002).
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
bodo izvršena po posameznih dobavah blaga v roku najmanj 30 dni od datuma izdaje
posameznega računa.
9. 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.
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:
– finančno stanje;
– plačilni pogoji;
– tehnične zahteve naročnika;
– upoštevanje zakonodaje;
– dobavni rok;
– dostava blaga na lokaciji naročnika;
– garancijski rok;
– primernost podizvajalca;
– podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: kandidati bodo morali predvidoma predložiti ponudbe do 26. 2. 2004, predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe je
15. 3. 2004.
12. Merila za ocenitev ponudb: v drugi
fazi cena in popusti.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za
objavo: 18. 11. 2003.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana d.o.o.
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ZJN-13.S
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za storitve po
omejenem postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
storitve po omejenem postopku
Št. 69/03
Ob-106478
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana, tel. +386/1/58-75-200,
faks +386/1/52-46-480.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: strojna dela
na energetskem objektu (1 A, zap. št.
1).
4. Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: objekt naročnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: usposobljenost se bo ponudnikom priznala za obdobje treh leta druge faze postopka bo naročnik izvedel po potrebi po vzdrževalnih delih.
8. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno
dokumentacijo in dodatne informacije:
Termoelektrarna toplarna Ljubljana, d.o.o.,
Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, Oddelek za javna naročila, I. nad., soba 28, kontaktna oseba je Jasmin
Rebselj, tel. +386/1/58-75-247, faks
+386/1/58-75-217.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo
se lahko dvigne vsak delovni dan od 8. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 12.000 SIT (z DDV), znesek
je potrebno nakazati na transakcijski račun
pri NLB d.d. 02924-0017425656, s pripisom “JR – strojna dela na energetskem
objektu“. Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o plačilu
in potrdilo o davčnem zavezancu.
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: prijavo je potrebno predložiti do
vključno 7. 1. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: ponudnik mora poslati prijavo
na naslov Termoelektrarna toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, ali dostaviti v Oddelek za javna naročila, I. nad., soba 28.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v

II. fazi postopka, bianco menica ali bančna
garancija, odvisno od vrednosti naročila v
drugi fazi.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po
končanju del ali po situacijah, naročnik nudi najkrajši 60-dnevni plačilni rok.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: /
14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ponudnik mora navesti kadrovsko strukturo in
strokovno usposobljenost svojih delavcev.
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: naročnik bo izvedel drugo fazo po
potrebi.
16. Merila za ocenitev ponudb: merila
so odvisna od vrste del in bodo podana v
razpisni dokumentaciji za drugo fazo (ponudbena cena s plačilnimi pogoji, rok izvedbe).
17. Morebitne druge informacije o naročilu: struktura delavcev: atestirani varilci
za varjenje pločevine in cevi po standardih
SIST EN, obvladovanje postopka varjenja
s pomočjo zrcala ter desnoročnim in levoročnim varjenjem, varilec z atestom za plamensko varjenje, KV ključavničarji cevarji,
KV ključavničarji. Dodatni pogoji za izvajanje del: specifikacija odobrenih varilnih postopkov, potrdilo o usposobljenosti družbe
za izvajanje varilskih in ključavničarskih del,
potrdilo o opravljenem izpitu za Penetrantsko kontrolo zvarnih spojev, potrdilo o
usposobljenosti za tehnologa Evropski varilni inženir. Zahtevana orodja: varilni aparati za elektroobločno varjenje, varilni aparat za varjenje po postopku TIG, MIG in
MAG, garnitura za plamensko varjenje in
rezanje, naprava za struženje zvarnih robov neposredno na delovišču, cevarske
klešče, dvigalo z žično vrvjo, dvigalo z gallovo verigo, dvigalo tirfor, ločilni transformatorji, kotne brusilke (večje, manjše), momentni ključ (do 50 Nm in do 300 Nm),
premi brusilnik. Zahteve naročnika do izvajalca: da je registriran za dejavnost –
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje, da imajo vsi delavci
na delovišču opravljen izpit iz Varstva pri
delu in Požarnega varstva, da lahko delavci opravljajo delo na višini, da dela po
tehničnih predpisih, standardih in normativih, da na delovišču vodi gradbeni dnevnik, da poskrbi za odstranitev odpadkov
skladno z dogovorom vodstva službe; da
evidentira prisotnost svojih delavcev v skla-
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du s predpisi naročnika. Popis predvidenih del, katera se bodo lahko izvajala: zamenjava tlačnih elementov kotla, zamenjava in montaža parovodov tehnološke pare
(tlak od 1,2 do 113 bar, temp. od 130 do
530 °C), montaža napajalnih cevovodov
(tlak do 160 bar, temp. do 220 °C), montaža prašnih in mazutnih gorilnikov kotla,
rekonstrukcija grelnikov zraka, montaža in
rekonstrukcija ventilatorjev moči od 5 -500
kW, montaža in rekonstrukcija mlinov za

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Št. 404-08-311/03-5
Ob-106421
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo
RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25,
1000
Ljubljana,
faks
01/431-90-35.
3. Datum izbire: 24. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: jedilno olje in maščobe.
Dobava se vrši na različne lokacije v
RS.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
po ponudbenem ceniku za vse artikle.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva ulica 25,
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 24,120.921,89
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,120.921,89 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 11. 2003.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-310/03-5
Ob-106422
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo
RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25,
1000
Ljubljana,
faks
01/431-90-35.
3. Datum izbire: 24. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: ledeni čaj, voda, brezalkoholno
pivo.
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premogov prah do 18 kg/s, montaža servomotorjev za armature, reducirne postaje
in lopute, montaža armatur nazivnih tlakov
do NP320 in premerov do NO700, izdelava tlačnih posod in ekspanderjev (8,5 bar,
285 °C) in izvedba tlačnega preskusa, rekonstrukcija toplotnih izmenjevalcev za tlake od 1,2 do 10 bar in temp. od 130 do
285 °C, montaža in rekonstrukcija reducirnih postaj za tlake od 1,2 do 105 bar in
temp.od 130 do 530 °C, montaža in na-

stavitev konstantnih obešal za toplotno raztezanje kanalov, gorilnikov, cevovodov in
parovodov, izdelava, montaža in varjenje
cevovodov iz nerjavnega jekla, vgradnja
nerjavnih kompenzatorjev na parovodih.
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 11. 2003.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Dobava se vrši na različne lokacije v
RS.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
po ponudbenem ceniku za vse artikle.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva ulica 25,
Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
49,235.720,15 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 49,235.720,15 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001,
Ob-45513.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 11. 2003.
Ministrstvo za obrambo

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Nil d.o.o., Tivolska c.
48, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 37,500.000
SIT z DDV.
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: poziv k sodelovanju v postopku oddaje javnega naročila s pogajanji brez predhodne objave je bil poslan 26. 9. 2003,
na podlagi neuspelega javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 78 z
dne 8. 8. 2003, Ob-99764.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 11. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 17123-04-403-66/2003 Ob-106423
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. 472-40-54, faks
472-57-91.
3. Datum izbire: 10. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: predmet javnega naročila je dobava opreme za medomrežno povezovanje, in sicer:
– Cisco 6509 – mudularno stikalo,
– Cisco 3550 – stikalo,
– oprema za IP telefonijo,
– usposabljanje.
Kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je v skladu z 20.
in 48. členom ZJN-1 ter v skladu z mnenjem Urada za javna naročila pozval 1 kandidata. Na predmetni poziv se je pozvani
kandidat odzval in pravočasno predložil ponudbo. Pri pregledu ponudbe je naročnik
ugotovil, da je ponudba pravilna. Naročnik
je na podlagi merila cena izbral ponudbo,
kot je navedeno v 6. točki te objave.

Št. 17123-03-403-18/2003 Ob-106424
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. 472-40-54, faks
472-57-91.
3. Datum izbire: 5. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: predmet javnega naročila se deli v
dva sklopa, in sicer:
– sklop 1: laserski merilniki hitrosti
– 9 kompletov laserskih merilnikov z vso
dodatno opremo in priborom (v skladu s
pridržkom naročnika iz razpisne dokumentacije se je količina naprav povečala na 21
kompletov),
– sklop 2: laserski merilniki hitrosti
z video kamero in računalnikom – 3
kompleti laserskih merilnikov hitrosti z video kamero in računalnikom ter vso dodatno opremo in priborom.
Posamezen sklop zajema dobavo laserskih merilnikov hitrosti z dodatno opremo in
priborom ter izvedbo servisno-tehničnega
in uporabniškega šolanja.
Kraj dobave: Tehnično skladišče naročnika, Vodovodna 93a, Ljubljana.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je v skladu z
20. členom ZJN-1 pozval 3 kandidate k
sodelovanju. Na predmetni poziv so se
pozvani kandidati odzvali in predložili pravočasne in pravilno opremljene ponudbe.
Pri pregledu ponudb je naročnik ugotovil,
da za sklop 2 ena ponudba ne ustreza
zahtevam iz razpisne dokumentacije, zato
je bila za ta sklop izločena iz nadaljnjega
postopka. Ostale ponudbe so pravilne in
primerne. Naročnik je po izvedenih
pogajanjih s ponudniki na podlagi merila
cena in garancijski rok za posamezen
sklop izbral ekonomsko najugodnejšo
ponudbo, kot je navedeno v 6. točki te
objave.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklopa 1 in 2:
Sotrade d.o.o., Selanov trg 5, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– za sklop 1: 20,165.811,12 SIT z DDV
(21 kompletov),
– za sklop 2: 23,417.591,93 SIT z DDV
(3 kompleti).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za sklop 1: 11,865.884,40 SIT z DDV
(9 kompletov), 8,163.692,04 SIT z DDV
(9 kompletov),
– za sklop 2: vrednost najvišje in hkrati
najnižje ponudbe: 23,417.591,93 SIT z
DDV (3 kompleti).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: poziv k sodelovanju v postopku oddaje javnega naročila s pogajanji brez predhodne objave je bil poslan dne 8. 7. 2003,
na podlagi neuspelega javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 23-24 z
dne 7. 3. 2003, Ob-89614.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 11. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve

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: Uradni
list RS, št. 59 z dne 5. 7. 2002,
Ob-73306.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 19-21 z dne 28. 2.
2003, Ob-89093.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 11. 2003.
Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte
in njenih derivatov

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: Uradni
list RS, št. 59 z dne 5. 7. 2002,
Ob-73306.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 19-21 z dne 28. 2.
2003, Ob-89093.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 11. 2003.
Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte
in njenih derivatov

Št. 1691/03
Ob-106443
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Celovška cesta 135,
1000 Ljubljana, tel./faks 01/518-89-11,
01/518-89-12, e-mail: zord@zord.org.
3. Datum izbire: 27. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 4.000.000 litrov kurilnega olja –
ekstra lahko, Lendava.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol d.d., Dunajska
c. 50, 1000 Ljubljana.
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: Uradni
list RS, št. 59 z dne 5. 7. 2002,
Ob-73306.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 19-21 z dne 28. 2.
2003, Ob-89093.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 11. 2003.
Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte
in njenih derivatov

Št. 1691/03
Ob-106442
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Celovška cesta
135,
1000
Ljubljana,
tel./faks
01/518-89-12, 01/518-89-11, e-mail:
zord@zord.org.
3. Datum izbire: 27. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 7.000.000 litrov neosvinčenega
motornega bencina 95, Milje, Italija.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Agip Slovenija d.o.o.,
Trg republike 3, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

Št. 1691/03
Ob-106444
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Celovška cesta
135,
1000
Ljubljana,
tel./faks
01/518-89-11, 01/518-89-12, e-mail:
zord@zord.org.
3. Datum izbire: 6. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 5.000.000 litrov kurilnega olja –
ekstra lahko, Lendava.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol d.d., Dunajska
c. 50, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

Št. 2135/2003
Ob-106450
1. Naročnik: Kraške lekarne Ilirska
Bistrica.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva cesta 8, 6250 Ilirska Bistrica.
3. Datum izbire: 17. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža notranje opreme za lekarno Sežana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena – 45 točk,
– reference – 25 točk,
– rok izvedbe – 15 točk,
– garancijski rok za pohištvo – 10 točk.
Naročilo je bilo oddano kandidatu, ki je
prejel največje število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Silvatica Mengeš
d.o.o., Gorenjska cesta 7, 1234 Mengeš.
7. Pogodbena
vrednost:
28,590.722,40 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 12,000.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2 pravilni
ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 28,590.722,40 SIT, 26,637.684,76
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 11. 2003.
Kraške lekarne
Ilirska Bistrica
Ob-106457
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Aškerčeva 2,
Ljubljana.
3. Datum izbire: 18. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prenosni računalniki, na lokacijo
naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena – 70 točk, kadri – 10
točk, krajši dobavni rok – 10 točk, reference – 10 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Trendnet d.o.o., Šlandrova 6/a, Velenje in Unistar LC d.o.o.,
Kotnikova 32, Ljubljana.
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7. Pogodbena vrednost: 7,500.000 SIT
brez DDV za vsakega dobavitelja.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,971.004 SIT, 9,566.000 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: /
Univerza v Ljubljani, Filozofska
fakulteta
Št. 044-06/93-2/23
Ob-106458
1. Naročnik: Republika Slovenija, Državni zbor.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-96-81 (Matjaž Vovk),
faks 01/478-94-03, elektronski naslov matjaz.vovk@dz-rs.si.
3. Datum izbire: 5. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 4 osebna vozila za potrebe Državnega zbora Republike Slovenije: I. sklop:
1 kombinirano vozilo z bencinskim motorjem prostornine od 1400 do 1600
ccm; II. sklop: 2 vozili iste ali različne
znamke: A) 1 vozilo srednjega razreda s
petimi vrati z bencinskim motorjem prostornine od 1500 do 1600 ccm; B) 1
vozilo višjega srednjega razreda s štirimi ali petimi vrati z bencinskim motorjem prostornine od 1900 do 2000 ccm;
III. sklop: 1 kombi ali enoprostorec s
7+1 sedeži z bencinskim ali diesel motorjem prostornine najmanj 2400 ccm.
Kraj dobave: Kongresni trg 2, Ljubljana
(garaže).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1) cena,
2) stopnja varnosti vozila: velja samo za
I. in II. sklop,
3) splošni garancijski rok,
4) dobavni rok,
5) cena odkupa rabljenega vozila: cena
ne sme biti nižja od ocenjene vrednosti.
Ob izpolnjevanju zahtev in uporabi meril iz
razpisne dokumentacije sta izbrana ponudnika prejela največje število točk za I. in II.
sklop. Naročilo za III. sklop se ne odda, ker je
bila pridobljena samo ena pravilna ponudba.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: I. sklop: Avto Triglav
d.o.o., Dunajska cesta 122, 1113 Ljubljana: za vozilo Fiat Doblo 1.6 ELX fresh; II.
sklop: Avto Car d.o.o., Svetčeva ulica 1,
1234 Mengeš: A) za vozilo Renault Megane Authentique Confort 1.6 16V in B) za
vozilo Renault Laguna Expression 2.0 16V.
7. Pogodbena vrednost: I. sklop:
2,700.000 SIT (v ceni je upoštevan davek
od prometa motornih vozil, davek na dodano
vrednost, carina in transportni stroški, ni pa
upoštevana vrednost rabljenega vozila VW
Caddy 1.6 v znesku 800.000 SIT); II. sklop:
7,906.250,86 SIT: A) 3,322.543,46 SIT in
B) 4,583.707,40 SIT (v cenah je upoštevan
davek od prometa motornih vozil, davek na
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dodano vrednost, carina in transportni stroški, ni pa upoštevana vrednost rabljenih vozil
v skupnem znesku 2,881.680 SIT: Renault
Express 1.4 RN v znesku 400.000 SIT, VW
Golf 1.4 v znesku 1,571.680 SIT in VW Golf
1.6 CL v znesku 910.000 SIT).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: I. sklop: 5;
II. sklop: A) 6 in B) 6; III. sklop: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: I. sklop: 2,807.550 SIT (v ceni je upoštevan davek od prometa motornih vozil, davek na dodano vrednost, carina in transportni stroški, ni pa upoštevana vrednost rabljenega vozila VW Caddy 1.6 v znesku 700.000
SIT), 2,595.883,46 SIT (v ceni je upoštevan
davek od prometa motornih vozil, davek na
dodano vrednost, carina in transportni stroški, ni pa upoštevana vrednost rabljenega
vozila VW Caddy 1.6 v znesku 689.252 SIT);
II.
sklop:
10,608.160,41
SIT:
A)
4,085.594,48 SIT in B) 6,522.565,93 SIT
(v cenah je upoštevan davek od prometa
motornih vozil, davek na dodano vrednost,
carina in transportni stroški, ni pa upoštevana vrednost rabljenih vozil v skupnem znesku 2,881.680 SIT: Renault Express 1.4 RN
v znesku 400.000 SIT, VW Golf 1.4 v znesku 1,571.680 SIT in VW Golf 1.6 CL v znesku 910.000 SIT), 7,734.000 SIT: A)
3,190.000 SIT in B) 4,544.000 SIT (v cenah je upoštevan davek od prometa motornih vozil, davek na dodano vrednost, carina
in transportni stroški, ni pa upoštevana vrednost rabljenih vozil v skupnem znesku
2,750.000 SIT: Renault Express 1.4 RN v
znesku 300.000 SIT, VW Golf 1.4 v znesku
1,600.000 SIT in VW Golf 1.6 CL v znesku
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: 19. 11. 2003.
Republika Slovenija
Državni zbor
Št. 03/03
Ob-106461
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.
2. Naslov naročnika: Savska cesta 34,
1230 Domžale, tel. 01/72-95-440.
3. Datum izbire: 5. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava tovornega vozila za pobiranje in odvoz odpadkov, Domžale.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena vrednost, dodatne tehnične zahteve, garancijska doba,
rok dobave, plačilni pogoji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: AC Intercar, Baragova 5, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 26,438.400 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 29,928.600 SIT, 24,960.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 11. 2003.
Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.
Ob-106491
1. Naročnik: Osnovna šola Riharda Jakopiča.
2. Naslov naročnika: Derčeva 1, 1000
Ljubljana.
3. Datum izbire: 3. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava živil, Osnovna šola Riharda Jakopiča, Derčeva 1, 1000 Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, rok dobave, reference, druge ugodnosti, rok plačila.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– Don Don d.o.o. Metlika,
– Pekarna Vrhnika d.d. Vrhnika,
– Pekarna Pečjak d.o.o. Škofljica,
– Agroind Vipava d.d. Ajdovščina,
– Ljubljanske mlekarne d.d. Ljubljana,
– Oblak Janez s.p. Žiri,
– JEM d.d. Jesenice,
– Pomurka trgovina d.o.o. Murska Sobota,
– ERFA d.o.o. Dob,
– Impuls Domžale d.o.o. Trzin,
– Fructal d.d. Ajdovščina,
– Nektar & Natura d.o.o., Ljubljana,
– Agromrkac d.o.o., Ljubljana,
– PS Mercator d.d. Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: po posameznih skupinah artiklov.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 25.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: cene so bile ponujene za posamezni
artikel in ne za celotno realizacijo.
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. 11. 2003.
Osnovna šola Riharda Jakopiča
Ljubljana
Št. 51/03
Ob-106493
1. Naročnik: Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Kandijska cesta 4,
8000 Novo mesto, faks 07/332-21-16, e-mail: jelka.fajdiga@zd-nm.si, tel. 07/391-67-03.
3. Datum izbire: 29. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: A) material za nego ran, ostali sanitetni material, razkužila in dezinficiensi,
RTG material, B) laboratorijski material
in diagnostična sredstva, C) stomatološki material, D) pisarniški material in
obrazci, E) čistilna in papirna konfekcija, Novo mesto.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljubljana: skupina A in C; Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100,
Ljubljana: skupina B; DZS Založništvo in
trgovina divizija trgovina, d.d., Mali trg 6,
1538 Ljubljana: skupina D; Sava Trade
d.d., Cesta v Mestni log 90, 1000 Ljubljana: skupina E.
7. Pogodbena vrednost:
skupina A) 33,979.617,39 SIT,
skupina B) 26,854.842,31 SIT,
skupina C) 35,949.364,44 SIT,
skupina D) 6,211.935,61 SIT,
skupina E) 5,495.917,55 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: skupina A) 26,649.726,86 SIT (za manj
ponujenih artiklov); 33,979.617,39 SIT; skupina B) 37,739.412,68 SIT, 26,854.842,31
SIT; skupina C) 37,332.579,17 SIT,
35,949.364,44
SIT;
skupina
D)
6,211.935,61 SIT, 3,530.877,20 SIT (za
manj ponujenih artiklov); skupina E)
7,837.456,41 SIT, 5,495.917,55 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 8 z dne 2. 2. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 11. 2003.
Zdravstveni dom Novo mesto
Št. 22/03
Ob-106500
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 5. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava rineža.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena s plačilnimi pogoji do 90 točk, lastna servisna dejavnost 5 točk, dobavni rok do 5 točk. Naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je prejel
največje število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kuhn d.o.o., Planjava
3, 1236 Trzin.
7. Pogodbena vrednost: 228.000 EUR.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 280.000 EUR, 228.000 EUR.
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. 11. 2003.
Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 3455-11
Ob-106507
1. Naročnik: Zavod RS za blagovne rezerve.
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2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47.
3. Datum izbire: 21. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: okoli 250 ton utekočinjenega naftnega plina – mešanica butan/propan,
TS Celje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo najnižje cene.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Istrabenz plini d.o.o.,
Sermin 8a, 6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost: 17,375.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,025.000 SIT, 17,375.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 11. 2003.
Zavod RS za blagovne rezerve
Št. 65/4062/2003
Ob-106516
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-25-02.
3. Datum izbire: 16. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava dveh večjih in enega manjšega terenskega vozila.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skupna ponudbena cena 100%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za dobavo dveh večjih
terenskih vozil Avtoniss d.o.o., Ljubljana, za
dobavo manjšega terenskega vozila Suzuki
Odar d.o.o. Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: za dobavo
dveh večjih terenskih vozil 11,300.000 SIT,
za dobavo manjšega terenskega vozila
5,299.440 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3 pravilne
ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: za dobavo dveh večjih terenskih vozil:
15,022.120 SIT, 11,300.000 SIT, za dobavo manjšega terenskega vozila: 5,540.000
SIT, 5,299.440 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 11. 2003.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Splošni sektor
Št. 2
Ob-106544
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor.
2. Naslov naročnika: Prvomajska 1,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 4. 8. 2003.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
pisarniški material, kraj dobave Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cenovno najugodnejša ponudba.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: DZS, Založništvo in trgovina Ljubljana, Mali trg 6.
7. Pogodbena vrednost: 19,490.326,10
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 22,090.520,10 SIT, 19,490.326,10 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 77 z dne 30. 8. 2002, Ob-76425.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 11. 2003.
Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor
Št. 2
Ob-106545
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor.
2. Naslov naročnika: Prvomajska 1,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 26. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: insekticidi in rodenticidi, kraj dobave
Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cenovno najugodnejša ponudba.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Deosan d.o.o. Ljubljana, Litijska 31, Mirko + Polo d.o.o. Maribor,
Lackova 78, M plus d.o.o. Maribor, Jezdarska 22.
7. Pogodbena vrednost: 38,659.900 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,383.140 SIT, 9,553.550 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 58-56 z dne 28. 6. 2002,
Ob-72864.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 11. 2003.
Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor
Št. 2
Ob-106546
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor.
2. Naslov naročnika: Prvomajska 1,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 20. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava laboratorijskega materiala
(serološki testi, identifikacijski testi,
diski z antibiotiki, podloge za gojišča,
steklovina, PVC material, kemikalije, material za laboratorij).
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cenovno najugodnejša ponudba.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Mikro + Polo, d.o.o., Maribor, Lackova 78; Maritim d.o.o., Ljubljana,
Tacenska 20; Mediline d.o.o., Kamnik, Perovo 30; Medis d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 1;
Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova 4;
AMS Meding d.o.o., Šentjur, Ljubljanska c.
6A; Medias International d.o.o., Ljubljana, Leskoškova c. 9D; Kefo Lab d.o.o., Ljubljana,
Brnčičeva 29; Tlos d.o.o., Maribor, Trubarjeva 6; Golias Labortehnika Ljubljana, Groharjeva 6; Kemomed d.o.o., Kranj, Kališka 9;
Spes d.o.o., Ljubljana, Stegne 21; Chemass
d.o.o., Ljubljana, Baznikova 40; Žikplast Škofja Loka, Hosta 10.
7. Pogodbena vrednost: 178,210.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 827.406 SIT, 34,305.944 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 55-56 z dne 28. 6. 2002,
Ob-72863.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 11. 2003.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Št. 2
Ob-106547
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor.
2. Naslov naročnika: Prvomajska 1, 2000
Maribor.
3. Datum izbire: 13. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 1 kom aparat za detekcijo mikroorganizmov v krvi in drugih vzorcih.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Mikro + Polo d.o.o., Maribor, Lackova 78.
7. Pogodbena vrednost: 13,467.696 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,467.696 SIT, 13,467.696 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 11. 2003.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Ob-106567
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Murska
Sobota.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica
Murska Sobota, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka
6, 9000 Murska Sobota, tel. 02/512-31-00,
telefaks 02/521-10-07.
3. Datum izbire: 1. 10. 2003.

Št. 116-117

4. Vrsta in količina blaga, ter kraj dobave: oprema za kuhinjo v SB Murska Sobota v Rakičanu: 1. sklop: hladilne komore.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 80%, način plačila 10%, rok dobave in montaže 10%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno: Kota d.o.o. Petrovče,
Petrovče 237, 3301 Petrovče.
7. Pogodbena vrednost: 17,338.980 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 23,875.920 SIT, 17,338.980 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. 11. 2003.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Št. 044/2003
Ob-106571
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 23. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup opreme za širitev obstoječega
sistema Dalet.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena – 100%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lancom d.o.o., Tržaška
cesta 63, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 102.723 EUR,
CIP Ljubljana (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 107.090 EUR, 102.723 EUR.
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. 11. 2003.
Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod
Št. 404-27/2003
Ob-106588
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: 9. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
izvedba 2. ponudbene faze javnega naročila za nabavo in garancijsko vzdrževanje
računalniške strojne opreme – po specifikaciji za potrebe naročnika: osebni računalniki (55 kosov), prenosni računalniki (5
kosov), videoprojektorji (3 kosi).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena. Naročnik ni izbral
najugodnejšega ponudnika v sklopu 3, ker
glede na 76. člen ZJN-1 ni prejel dveh pravilnih ponudb.

/ 28. 11. 2003 / Stran 7063

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: osebni računalniki (55 kosov): Comtron d.o.o. za skupno vrednost
10,719.500 SIT; prenosni računalniki (5 kosov): Liko pris d.o.o. za skupno vrednost
2,111.400 SIT.
7. Pogodbena vrednost: osebni računalniki (55 kosov): 10,719.500 SIT; prenosni
računalniki (5 kosov): 2,111.400 SIT; videoprojektorji: naročnik ni izbral najugodnejšega
ponudnika.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: osebni računalniki: 5 ponudb; prenosni računalniki: 3 ponudbe; videoprojektorji: 2 ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: Osebni računalniki: 15,661.932 SIT,
10,719.500 SIT. Prenosni računalniki:
2,145.692,40 SIT, 2,111.400 SIT. Videoprojektorji: ponudnik ni prejel dveh pravilnih ponudb.
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: 24. 11. 2003.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 16/07-03
Ob-106614
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto, faks 07/33-21-095.
3. Datum izbire: 30. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: medicinski pripomočki in raztopine za
peritonealno dializo: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oddaja naročila po postopku s
pogajanji brez predhodne objave v skladu z
2. točko prvega odstavka 20. člena ZJN, po
predhodno pridobljenem pozitivnem mnenju
Urada za javna naročila RS.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Salus Ljubljana d.d., Mašera Spasičeva ul. 10, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 53,869.659,61
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 11. 2003.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št.3506/03
Ob-106615
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Ljubljana.
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2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/23-04-000, telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 9. oktober 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava 20 kV in ostale opreme za
RTP 110/20 kV Grosuplje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:
– skupna ponudbena vrednost (91%
delež),
– rok plačila (5% delež),
– certifikat kakovosti ISO serije 9000 ponudnika in proizvajalca (4% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: TSN Tovarna stikalnih
naprav d.o.o., Šentiljska c. 49, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 46,416.754,80
SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2 pravilni ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 38,862.460 SIT (brez DDV), 38,680.629
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: do 24. novembra 2003.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 70-336-193/03
Ob-106630
1. Naročnik: Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo.
2. Naslov naročnika: Linhartova 51,
Ljubljana,
tel.
01/475-81-00,
faks
01/437-20-70.
3. Datum izbire: 24. oktober 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava 120.000 litrov kurilnega olja na lokacije inštituta v Ljubljani, Mariboru in Murski Soboti.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: popust na ceno, plačilni rok,
uspešni ponudnik je po merilih zbral največje število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol, d.d., Dunajska
cesta 50, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 10,207.200 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,230.960 SIT, 10,207.200 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 11. 2003.
Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo
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Št. 025-30
Ob-106632
1. Naročnik: Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS).
2. Naslov naročnika: Večna pot 2, Ljubljana.
3. Datum izbire: 24. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: informacijska oprema po sklopih: 1.
osebni računalniki – 80 kosov; 2. tiskalniki za pisarniško delo – 34 kosov; 3.
digitalni projektorji – 3 kosi.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, garancijsko in pogarancijsko vzdrževanje.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop 1: Oria computers d.o.o., Pod hribom 55, Ljubljana; sklop
2: Avtenta, Šmartinska c. 111, Ljubljana;
sklop 3: Marand d.o.o., Cesta v Mestni log
55, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: po sklopih: 1)
20,042.000 SIT; 2) 2,824.980 SIT; 3)
1,204.891,20 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: po sklopih: 1) 26,263.048 SIT,
20,042.000 SIT; 2) 3,581.520 SIT,
2,824.980 SIT; 3) 2,730.729 SIT,
1,204.891,20 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 11. 2003.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 695
Ob-106633
1. Naročnik: Cankarjev dom.
2. Naslov naročnika: Cankarjev dom,
kulturni in kongresni center, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 16. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
1. sklop: svetila z gibajočo glavo tip
SPOT 575W – 6 kosov,
2. sklop: svetila z gibajočo glavo tip
WASH 575W – 6 kosov,
3. sklop: reflektorji tip PC 2kW – 12
kosov,
4. sklop: reflektorji tip PC 1kW – 20
kosov,
5. sklop: računalniška miza za upravljanje luči – 1 kos,
6. sklop: menjalci barvnih filtrov 12 “
– 12 kosov,
7. sklop: menjalci barvnih filtrov 15 “
– 5 kosov,
8. sklop: ventilator za meglo – 2 kosa.
Vse sklope se dobavi na lokacijo naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo je ekonomsko najugodnejša ponudba. Sklop 5: Po najavljenih
pogojih in merilih ni bilo mogoče zadovoljivo ovrednotiti ponudb. Sklop 8: Podana je
bila ena sama ponudba z nenormalno visoko ceno.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

sklop 1 in 2: Despo d.o.o., Stegne 21 c,
Ljubljana,
sklop 3 in 4:SST d.o.o., Celovška 25,
Ljubljana,
sklop 5: ni bil oddan,
sklop 6 in 7: Despo d.o.o, Stegne 21 c,
Ljubljana,
sklop 8: ni bil oddan.
7. Pogodbena vrednost:
sklop 1, 2, 6, 7: 14,264.564 SIT,
sklop 3 in 4: 3,780.800 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
sklop 1: 8,412.172 SIT; 4,251.822 SIT,
sklop 2: 8,412.172 SIT; 4,065.525 SIT,
sklop 3: 1,907.220 SIT; 1,535.152 SIT,
sklop 4: 2,209.275 SIT; 1,613.812 SIT,
sklop 5: 6,143.175 SIT; 4,301.061 SIT,
sklop 6: 3,499.163 SIT,
sklop 7: 2,399.232 SIT,
sklop 8: 1,507.122 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. 11. 2003.
Cankarjev dom
Št. 012-124/2003-19
Ob-106743
1. Naročnik: Javna agencija Republike
Slovenije za regionalni razvoj.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, faks 01/431-33-60, elektronski naslov: arr@gov.si.
3. Datum izbire: 14. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nabava in dobava pohištvene opreme za Mrežni pomurski podjetniški inkubator d.o.o. na lokacijah inkubatorja v
Murski Soboti, Ljutomeru in Odrancih sklop I.
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: Šavel d.o.o., Inženiring
notranje opreme, Obrtna ulica 36, 9000
Murska Sobota.
7. Pogodbena vrednost: 41,427.308
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 0.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 49,061.745 SIT (brez DDV),
41,657.016,50 SIT (brez DDV), 24,099.859
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: /
Javna agencija Republike Slovenije
za regionalni razvoj
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Št. 714/03
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 28. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: razvidno iz priloženih tabel, kraj dobave: Klinični center Ljubljana.

Ob-106563

SKUPINA: 01 REGISTRIRANA ZDRAVILA

št. sklopa
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

uþinkovina
2
aciklovir
aciklovir
adrenalin(epinefrin)
albumin
alprostadil
alteplaza
amfotericin B koloidna disp.
amfotericin B liposomni
amiodaron
amiodaron
amlodipin
amlodipin
amoksicilin s klavulonsko kisl.
amoksicilin s klavulonsko kisl.
amoksicilin s klavulonsko kisl.
ampicilin
antilimfocitni imunoglobulin
antitrombin
aprotinin
aprotinin in riboflavin
artikain+adrenalin
askorbinska kis. (vitamin C)
atorvastatin
atorvastatin
azitromicin
azitromicin
bacitracin+neomicin
bacitracin+neomicin
Ba sulfat (II)s suspendirajoþimi sredstvi
baziliksimab
benzilpenicilin
betametazon
betametazon+gentamicin
bisakodil
botulinum toksin
bupivakain
bupivakain
buserelin
cefaklor
cefaleksin
cefazolin
cefepim
cefotaksim
cefotaksim
cefpiramid
ceftazidim
ceftazidim
ceftriakson
ceftriakson
cefuroksim
cefuroksim
cefuroksim
cefuroksim
cefuroksim
cepivo proti davici in tetenusu za odr.
cepivo proti virusu hepatitisa B
cetroreliks
ciklofosfamid
ciklosporin
ciklosporin
ciklosporin
ciklosporin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
cisplatin
citalopram
citarabin
citarabin
citarabin
daclizumab
dalteparin
dalteparin
dalteparin
dalteparin
deksametazon
deksametazon z neomicinom
dekspantenol
dekspantenol
dekspantenol
dekspantenol+klorheksidin
didanozin
diklofenak
diklofenak
diklofenak Na sol+orfenadrinijev citrat
dimetinden
dinoproston

okvirna Q
3
12.486
9.760
17.961
15.550
303
211
1.000
1.000
14.274
12.146
12.668
18.560
17.070
20.975
54.100
8.092
191
245
1.680
56
19.040
36.910
7.440
5.220
3.540
2.670
529
1.499
1.272
96
19.565
3.150
2.985
34.302
310
1.960
2.609
395
5.216
24.420
48.686
680
16.254
24.253
6.094
15.400
7.780
6.065
6.836
3.220
2.000
2.000
2.540
2.880
9.620
980
106
580
1.990
7.200
830
83
5.930
57.836
3.140
16.225
16.661
122
11.760
507
210
220
159
10.420
38.606
48.880
4.820
58.906
2.633
1.694
2.407
5.558
1.776
900
132.000
14.763
1.529
1.228
836

SALUS
pogajanja-konþna PC

ocena

KEMOFARMACIJA
pogajanja-konþna PC

4
23.290.510,38
1.399.219,95
6.712.025,70
27.761.202,48
39.811.310,00
8.645.048,10
992.756,95
1.588.440,52
1.593.004,80
1.076.865,60
1.115.566,20
30.250.157,76
2.389.023,00
2.779.154,40
2.394.279,60
21.486.605,30
1.445.777,35
24.385.522,50
1.218.353,28
31.178.514,40
1.783.789,60
19.423.076,51
56.592.677,79
28.645.848,00
10.711.862,04
25.132.280,56
1.369.015,20
2.900.400,00
1.422.920,00
2.404.516,40
1.337.529,60
2.033.155,20
1.773.766,60
1.691.784,00
1.916.569,60
3.666.559,86
1.363.544,20
26.550.194,16
2.163.491,40
113.000.148,25
63.401.769,40
1.262.141,24
1.892.889,60
13.444.667,94
16.667.311,00
46.461.934,94
8.075.235,20
6.555.648,74
1.075.910,22
3.176.951,16
3.530.052,54
1.231.240,86
1.282.320,00
5.291.880,00
1.339.151,73
1.191.774,00
-

ocena

AUREMIANA
pogajanja-konþna PC

5
98,80
99,00
99,00

81,39
93,71
98,29
99,00
98,40
98,49

93,21
92,63

99,00
99,00
76,26
95,30
99,00
98,90
99,00
92,88
99,00
98,90
99,00
98,29
98,83
99,00
95,18
98,90
98,90
98,90
83,22
95,15

98,90
98,80
99,00
98,80
98,80
68,23
66,05
69,55
98,91
99,00
56,29
98,80

98,80
99,00
99,00
98,80
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
98,80
73,63
91,57

23.243.937,60
1.402.024,00
6.734.297,34
245.599.654,50
4.906.675,95
23.549.828,16
37.782.920,00
8.627.633,82
1.007.875,08
1.586.920,36
1.596.345,60
4.460.903,10
16.456.775,25
20.704.611,00
3.677.652,16
10.654.455,59
10.003.526,40
1.868.776,00
2.304.660,40
1.076.940,00
1.115.566,20
3.780.153,60
1.424.151,30
1.815.427,49
3.647.981,39
30.310.657,92
4.229.170,40
2.391.385,50
2.416.088,85
2.307.495,54
21.529.577,50
1.068.023,60
1.444.342,40
24.458.680,45
1.222.056,64
2.037.604,80
31.271.991,52
1.782.001,20
20.063.937,60
56.479.416,28
12.375.938,96
28.597.646,00
10.967.621,60
13.375.569,05
25.081.967,60
1.367.630,60
2.897.500,00
1.421.500,00
2.402.103,40
1.336.204,80
1.102.318,38
2.031.125,20
1.770.224,40
1.695.096,00
1.912.743,30
3.659.226,81
1.321.500,50
25.180.637,68
2.159.158,20
112.893.387,75
63.591.871,41
884.894,06
1.889.008,80
3.507.745,41
3.354.008,70
7.019.944,80
13.417.779,45
16.683.774,60
46.601.688,66
31.781.287,20
8.059.088,20
6.575.087,72
1.259.864,17
1.079.145,76
3.186.482,88
3.540.668,32
1.237.428,00
1.283.607,00
5.281.320,00
1.339.151,73
2.945.113,93
1.108.233,16
911,24

ocena

LEK
pogajanja-konþna PC

6
99,00
98,80
98,67
99,00
99,00
99,00
99,00
98,49
97,50
98,49
98,28
85,59
98,49
98,49
98,30
99,00
99,00
99,00
95,54
94,21
92,63
94,88
95,52
99,00
98,49
98,80
94,89
98,90
92,10
99,00
98,80
99,00
99,00
98,70
92,56
55,92
98,70
99,00
95,75
98,49
98,49
99,00
96,65
73,45
95,39
99,00
99,00
99,00
83,33
95,25

99,00
99,00
99,00
98,81
99,00
99,00
72,22
72,83
69,81
99,00
98,70
98,50
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
98,90
98,70
99,00
99,00
98,71
92,09
98,70
98,70
98,70
98,51
98,90
99,00
73,63
97,30
99,00
99,00

-

ocena
7

8.583.188,00
1.002.683,00
1.578.745,00
1.584.798,00
3.926.441,40
16.372.397,00
20.598.463,00
1.017.122,40
1.047.810,60
3.629.263,00
2.257.824,15
19.920.637,00
56.188.461,00
12.312.439,00
10.620.967,35
24.194.449,72
1.177.293,29
-

98,50
97,52
98,50
98,50
98,50
98,50
98,50

98,50
98,50

98,50

98,50

95,98
98,50
98,50

98,50
98,50

98,50
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MEDICOPHARMACIJA*
pogajanja-konþna PC

ocena

MEDIS
pogajanja-konþna PC

8
50.094.440,00
-

MEDIAS INTERNATIONAL

ocena
9

1.147.102,72
1.039.000,00
19.895.000,00
1.700.845,23
1.108.355,96
-
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98,50

98,50
98,50

39,67
98,49

pogajanja-konþna PC
10
2.895.039,18
-

ocena

98,50

SANOLABOR
pogajanja-konþna PC
ocena
11
3.651.595,92
98,50
2.226.411,20
98,50
3.628.535,40
98,50
1.375.530,60
98,50
4.059.737,50
98,50
1.417.581,00
98,50
10.758.885,76
1.423.916,20

98,07

2.072.462,20
1.287.187,20
1.049.787,90
19.906.572,84
1.665.550,20
880.381,28
1.064.855,19
-

98,50
98,50

94,45

97,48
98,44
98,50

98,50

98,50

IZBRANI PONUDNIK
12
KEMOFARMACIJA
SALUS
SALUS
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
NI IZBORA
LEK
SALUS
LEK
LEK
LEK
LEK
LEK
SANOLABOR
KEMOFARMACIJA
NI IZBORA
KEMOFARMACIJA
NI IZBORA
KEMOFARMACIJA
SANOLABOR
LEK
LEK
SANOLABOR
SANOLABOR
KEMOFARMACIJA
LEK
NI IZBORA
SALUS
SANOLABOR
SALUS
LEK
KEMOFARMACIJA
SALUS
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
SALUS
MEDIS
SANOLABOR
SALUS
KEMOFARMACIJA
SALUS
LEK
LEK
KEMOFARMACIJA
SALUS
LEK
LEK
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
SANOLABOR
SANOLABOR
NI IZBORA
NI IZBORA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
SALUS
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
MEDIS
MEDIS
SANOLABOR
KEMOFARMACIJA
SALUS
NI IZBORA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
SALUS
SALUS
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
SALUS
LEK
SALUS
SALUS
SALUS
SALUS
SALUS
KEMOFARMACIJA
SANOLABOR
MEDIAS INTERNATIONAL
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
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90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

dobutamin
doksazosin
doksorubicin
doksorubicin
dopamin
dornaza alfa
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enoksaparin
enoksaparin
enoksaparin
enoksaparin
enoksaparin
epirubicin
epirubicin
epoetin alfa, rekombinantni humani
epoetin alfa, rekombinantni humani
epoetin alfa rekombinantni humani
epoetin alfa rekombinantni humani
epoetin beta rekombinantni humani
epoetin beta rekombinantni humani
epoetin beta rekombinantni humani
epoetin beta rekombinantni humani
epoetin beta rekombinantni humani
epoetin beta rekombinantni humani
epoetin beta rekombinantni humani
eptakog alfa (aktiviran)
eptifibatid
etilcianoakrilat + butilakrilat+metakriloksisulfo
etopozid
fenobarbital
fenoksinetil penicilin
fentanil
fentanil
fentanil
filgrastim
filgrastim
finasterid
fitomenadion
fludarabin
flukonazol
flukonazol
flukonazol
flumazenil
flutikazon
folitropin alfa
furosemid
furosemid
gadodiamid
gadodiamid
gadopentetna kislina
gadopentetna kislina
gadopentetna kislina
gadopentetna kislina
gadopentetna kislina
galaktoza+palmitinska kislina
galaktoza +palmitinska kislina
gentamicin
gentamicin
gliceril trinitrat
gliceril trinitrad
gliceril trinitrad
gliceril trinitrad
glukagon
goserelin
goserelin
heksetidin
heparin
hialuronat natrij
hialuronat natrij
hidrokortizon
hidroksikarbamid
hidrotalcit
hondroitin sulfat+Na hialuronat
horionski gonadotropin
humani imunoglobulini
humani imunoglobulini
humani imunoglobulini
idarubicin
ifosfamid
iloprost
imatinib
imigluceraza, rekombinantna
imipenm+cilastatin
infliksimab
insulin þloveški
insulin þloveški
insulinþloveški, rekombinantni
ipratropijev bromid+fenoterolijev bromid
ipratropijev bromid+fenoterolijev bromid
intrakonazol
intakonazol
izofluran

12.135
12.300
375
91
49.257
288
4.159
46.699
25.580
47.758
1.420
9.468
10.562
4.020
4.738
1.032
195
3.062
2.298
2.580
69
48
113
14
342
9.186
7.740
7.416
1.250
731
80
938
3.844
14.730
325
1.586
1.316
753
984
8.792
11.689
168
14.903
115
7.119
755
444
17.660
39.034
10.715
240
200
570
720
240
20
460
74
44
17.480
32.600
5.760
7.448
13.580
2.996
1.297
38
558
3.329
31.396
245
310
3.127
19.844
88.417
345
2.625
1.234
717
640
177
95
341
2.160
1.200
18.956
187
1.378
753
3.772
2.213
3.872
10.100
98
1.350

11.843.274,60
1.526.184,00
23.410.066,53
1.723.691,52
2.215.748,84
3.787.755,89
2.877.238,40
1.950.914,30
2.743.653,00
5.779.740,60
12.468.969,10
5.775.815,40
7.718.344,14
16.829.303,16
18.948.526,68
28.369.344,60
1.868.961,60
1.208.591,52
5.645.317,28
2.035.805,94
8.455.279,68
47.131.436,94
77.934.447,00
95.079.052,80
226.679.012,50
13.023.517,93
5.661.167,68
1.120.658,40
1.733.849,00
2.764.429,72
4.155.533,20
17.576.209,74
40.299.188,64
1.966.242,88
1.715.828,31
7.358.709,12
12.600.337,47
2.133.572,00
26.126.801,19
3.210.380,80
1.897.669,32
3.072.199,20
3.225.404,00
6.505.797,60
11.731.968,00
1.569.542,40
7.867.186,80
1.294.543,42
1.196.489,36
9.230.663,60
9.649.274,00
11.093.472,00
1.409.831,92
3.746.722,00
1.109.059,28
5.048.040,73
1.240.938,50
51.524.297,10
1.575.682,28
11.513.855,08
4.055.921,10
2.743.031,90
1.479.171,19
3.490.758,04
1.309.946,48
3.065.448,75
11.066.803,20
316.088.388,00
66.734.787,56
27.737.545,44
1.952.750,02
1.032.626,55
6.318.225,65
3.553.721,60
5.493.693,00
10.646.383,50

95,74
74,73

97,51
98,90
99,00
56,64
46,99
55,97
80,12
80,00
80,00
80,00
80,00

91,77
91,76
91,70
89,37
99,00
98,85
98,93
98,80
98,80
98,99
98,80
99,00
98,80
98,80
99,00
99,00
99,00
99,00
98,27
99,00
96,99
98,91
98,80
98,80
99,00
93,55
99,00
98,80

99,00
99,00
87,84
87,84
87,95
98,80
98,90
98,90
89,28
89,15
99,00
96,44
96,66
96,75
98,80
99,00
99,00
99,00
98,80
99,00
87,44
99,00
99,00
99,00
99,00

99,00
99,00
98,80
96,45
98,90
99,00
99,00
99,00
99,00
97,77

11.463.813,15
1.530.735,00
1.988.433,75
2.193.191,91
24.058.103,94
1.721.972,16
2.220.157,38
3.788.689,87
2.877.494,20
1.951.391,88
2.302.359,60
4.845.249,00
10.452.894,54
4.842.009,60
6.470.449,70
7.724.839,92
6.483.361,95
15.679.032,24
17.650.432,44
26.412.285,60
1.702.477,71
1.224.818,40
5.636.716,85
2.034.363,52
8.438.367,78
47.037.096,72
77.926.861,80
94.888.906,56
227.019.025,00
12.997.465,09
5.649.846,02
2.905.064,56
1.123.015,20
1.738.184,50
2.771.360,54
4.165.942,76
17.447.183,19
40.420.456,80
1.926.854,72
1.714.308,74
7.343.992,32
12.575.002,37
2.137.847,70
24.756.536,07
3.216.813,40
1.893.873,12
118.728.533,20
2.473.194,24
5.230.420,10
3.139.910,40
3.296.492,00
5.843.508,90
10.537.653,60
1.411.176,00
19.635.116,60
7.851.450,20
1.293.248,42
1.195.292,56
9.258.282,00
9.668.508,00
11.093.472,00
1.374.156,00
3.659.945,80
1.084.252,40
5.037.937,10
1.244.672,52
55.523.399,40
1.577.280,20
11.490.622,04
4.374.325,55
2.454.964,40
1.482.135,46
3.494.131,52
1.316.529,13
4.544.457,30
3.065.475,00
76.271.146,04
88.632.750,87
19.778.579,20
8.927.032,17
1.343.794,95
3.342.826,41
11.100.045,60
316.720.560,00
66.601.337,32
27.038.679,69
1.950.807,04
1.066.007,04
5.507.530,00
1.560.774,46
10.514.569,50

99,00
74,36
99,00
99,00
94,74
99,00
98,80
56,61
46,97
55,93
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
97,68
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
98,85
99,00
99,00
95,42
98,79
98,75
98,75
98,75
99,00
98,70
99,00
99,00
99,00
99,00
98,80
99,00
98,80
99,00
99,00
92,08
92,30
96,83
96,83
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
88,96
88,93
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
98,70
91,35
98,90
99,00
91,27
99,00
98,80
98,90
98,51
99,00
98,9992
99,00
99,00
99,00
96,98
99,00
99,00
98,70
98,80
99,00
99,00
99,00
95,82

98,75
99,00
99,00
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1.523.340,00
-

-

608,04

3.539.784,20
2.688.713,80
1.822.922,86
2.310.812,80
4.897.505,05
8.401.936,80
8.772.008,00
-

65,37
56,35
64,75

98,50
98,50

98,50
98,50

Stran
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23.061.142,26
-

98,50

1.224.465,00
2.343.761,25
2.476.535,88
2.648.767,28
1.882.943,80
1.357.759,94
7.725.624,24
6.483.361,95
186.386,40
2.803.083,24
-

8.747.598,42
-

98,50
80,90
85,77

98,50
98,50
98,50

98,49
98,50

98,50
98,50

98,50

KEMOFARMACIJA
SANOLABOR
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
MEDIAS INTERNATIONAL
KEMOFARMACIJA
SALUS
SANOLABOR
SANOLABOR
SANOLABOR
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
SALUS
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
SALUS
KEMOFARMACIJA
SANOLABOR
KEMOFARMACIJA
SANOLABOR
SALUS
SALUS
SALUS
SALUS
KEMOFARMACIJA
SALUS
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
SALUS
KEMOFARMACIJA
SALUS
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
LEK
LEK
SALUS
SALUS
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
LEK
LEK
NI IZBORA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
SALUS
SALUS
SALUS
KEMOFARMACIJA
SALUS
KEMOFARMACIJA
SALUS
SALUS
SALUS
KEMOFARMACIJA
SALUS
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
SANOLABOR
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
SALUS
SALUS
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
SALUS
NI IZBORA
SALUS
SALUS
SALUS
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
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185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279

joheksol
joheksol
joheksol
joheksol
joheksol
jomeprol
jomeprol
jomeprol
jomeprol
jopamidol
jopamidol
jopamidol
jopamidol
jopamidol
jopamidol
jopamidol
jopromid
kalcijev folinat
kalcijev folinat
K citrat+Khidrogenkarbonat+citronska kislina
karboprost
kaspofungin
ketoprofen
ketoprofen
ketoprofen
ketoprofen
klaritromicin
klemastin
klindamicin
klindamicin
klindamicin
kloksacilin
kloksacilin
klometiazol
klopidogrel
klotrimazol
komb. El. V sled.:Zn,Cu,Mn,Se,F,I
laktuloza
lanreotide
levofloksacin
levofloksacin
lidokain
lidokain
lidokain
lidokain+klorheksidin
lidokain+prilokain
lopinavir+ritonavir
loratadin
losartan
losartan+hidroklorotazid
menotropin humani menopavzni gonatropin
meropenem
mesalazin
mesna
metamizol Na
metilprednizolon
metilprednizolon
metilprednizolon
metilprednizolon
metilprednizolon
metotreksat
metotreksat
metotreksat
metronidazol
metronidazol
midazolam
midazolam
mikofenolna kislina
mikofenolna kislina
nitoksantron
mivakurjevklorid
moksifloksacin
morfin
mupirocin
nadroparin
nadroparin
nadroparin
nadroparin
nalokson
naproksen
naproksen
naproksen
naravni fospolipidi, surfaktanti
natrijev avrotiomalat
natrijev avrotiomalat
natrijev klorid
natrijev klorid
netilmicin
nimodipin
nimodipin
oksitocin
oksitocin
oktreotid
oktreotid
olanzapin

1.275
490
600
396
500
1.820
1.680
1.428
1.050
969
2.306
1.980
480
2.942
154
215
160
736
1.005
2.274
995
46
96.500
58.825
27.200
21.140
7.524
7.640
35.136
10.756
37.569
13.450
33.144
75.100
22.148
2.367
2.860
1.535
56
2.290
1.629
5.989
2.536
3.532
4.008
3.055
18.000
45.150
14.965
7.028
16.330
2.056
8.200
3.707
58.410
3.513
1.907
3.265
1.389
11.200
317
1.217
139
40.446
26.458
35.675
22.607
5.148
5.500
144
880
2.910
7.897
1.162
79.020
15.480
16.670
2.530
1.154
57.450
30.050
15.860
46
990
2.070
236.940
111.020
3.608
13.600
4.360
1.328
14.810
1.895
1.180
2.632

3.769.843,50
2.657.711,00
1.961.640,00
10.003.712,40
5.762.045,00
592.617,60
8.759.801,10
126.934,68
4.934.344,30
5.874.796,62
3.271.123,93
1.540.453,20
3.097.572,19
19.978.947,32
23.010.261,12
4.775.655,94
1.152.373,95
2.603.897,25
1.858.426,60
14.585.609,88
5.022.914,41
7.691.434,40
2.973.034,35
2.710.806,00
2.207.766,25
1.137.341,24
40.413.320,70
15.789.278,16
906.428,00
1.160.921,19
8.038.968,30
24.632.945,22
2.051.728,90
2.000.073,70
5.805.186,60
1.247.680,00
28.384.193,88
1.862.280,73
67.219.191,75
5.745.795,12
3.123.144,37
1.668.291,63
5.399.108,72
1.361.272,00
2.012.468,70
2.288.471,63
1.677.742,90
2.686.649,25
1.803.851,92
956.310,42
4.408.218,18
11.639.781,75
7.704.605,93
1.098.336,00
14.917.958,00
1.312.718,31
1.671.752,80
4.299.034,90
13.190.004,60
1.335.503,12

99,00
99,00
99,00
99,00
99,00

160
736
1.005
2.274
995
46
96.500
58.825
27.200
21.140
7.524
7.640
35.136
10.756
37.569
13.450
33.144
75.100
22.148
2.367
2.860
1.535
56
2.290
1.629
5.989
2.536
3.532
4.008
3.055
18.000
45.150
14.965
7.028
16.330
2.056
8.200
3.707
58.410
3.513
1.907
3.265
1.389
11.200
317
1.217
139
40.446
26.458
35.675
22.607
5.148
5.500
144
880
2.910
7.897
1.162
79.020
15.480
16.670
2.530
1.154
57.450
30.050
15.860
46
990
2.070
236.940
111.020
3.608
13.600
4.360
1.328
14.810
1.895
1.180
2.632

3.856.798,50
2.719.005,10
2.006.880,00
10.234.398,24
5.894.915,00
-

592.616,00
3.884.159,04
8.742.273,90
126.843,72
4.924.483,85
5.886.546,40
3.579.185,00
1.164.146,75
4.108.016,00
1.305.183,60
3.491.060,76
1.543.509,20
3.177.348,48
13.163.300,36
22.964.426,94
1.181.582,50
23.891.520,96
4.787.625,00
8.152.900,28
1.154.693,61
3.690.458,20
2.426.604,75
1.856.548,80
14.556.450,78
5.012.912,78
7.614.517,52
2.308.903,72
1.737.468,00
2.970.071,00
10.151.460,00
2.547.363,00
2.218.860,55
1.135.092,28
15.757.718,56
908.314,00
1.159.772,02
8.124.246,90
24.682.232,61
2.062.039,10
2.004.089,65
5.816.784,75
1.249.136,00
5.613.917,84
2.078.015,33
28.327.569,48
1.871.638,92
84.960.012,50
6.366.583,34
3.138.838,56
1.678.435,00
5.997.458,88
1.359.899,20
2.016.484,50
2.290.840,73
1.705.932,20
55.488.634,20
13.968.997,20
22.042.574,30
4.130.199,70
1.676.058,06
2.700.150,00
1.812.916,50
961.116,00
4.408.201,16
1.551.785,40
6.321.593,70
12.076.831,80
7.992.329,80
4.512.850,32
1.100.512,00
14.888.092,00
1.319.314,88
1.671.900,90
4.307.619,25
13.163.631,60
1.332.844,80

96,73
96,73
96,73
96,73
96,73

160
736
1.005
2.274
995
46
96.500
58.825
27.200
21.140
7.524
7.640
35.136
10.756
37.569
13.450
33.144
75.100
22.148
2.367
2.860
1.535
56
2.290
1.629
5.989
2.536
3.532
4.008
3.055
18.000
45.150
14.965
7.028
16.330
2.056
8.200
3.707
58.410
3.513
1.907
3.265
1.389
11.200
317
1.217
139
40.446
26.458
35.675
22.607
5.148
5.500
144
880
2.910
7.897
1.162
79.020
15.480
16.670
2.530
1.154
57.450
30.050
15.860
46
990
2.070
236.940
111.020
3.608
13.600
4.360
1.328
14.810
1.895
1.180
2.632
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18.252.543,40
19.977.031,20
19.599.714,12
28.394.992,50
3.427.062,30
10.962.424,22
17.689.657,59
8.011.304,40
9.024.620,30
1.875.425,86
1.431.061,50
-

98,50
98,50
98,50
98,50
98,50
98,50
98,50
98,50
98,50
98,50
98,50
160
736
1.005
2.274
995
46
96.500
58.825
27.200
21.140
7.524
7.640
35.136
10.756
37.569
13.450
33.144
75.100
22.148
2.367
2.860
1.535
56
2.290
1.629
5.989
2.536
3.532
4.008
3.055
18.000
45.150
14.965
7.028
16.330
2.056
8.200
3.707
58.410
3.513
1.907
3.265
1.389
11.200
317
1.217
139
40.446
26.458
35.675
22.607
5.148
5.500
144
880
2.910
7.897
1.162
79.020
15.480
16.670
2.530
1.154
57.450
30.050
15.860
46
990
2.070
236.940
111.020
3.608
13.600
4.360
1.328
14.810
1.895
1.180
2.632

3.560.827,00
1.087.674,25
3.838.736,00
1.219.355,20
3.257.290,08
3.316.838,40
12.325.623,08
21.481.954,20
8.110.093,00
2.135.399,90
2.379.856,50
51.853.714,20
13.053.819,60
20.598.618,90
3.859.641,50
-

160
736
1.005
2.274
995
46
96.500
58.825
27.200
21.140
7.524
7.640
35.136
10.756
37.569
13.450
33.144
75.100
22.148
2.367
2.860
1.535
56
2.290
1.629
5.989
2.536
3.532
4.008
3.055
18.000
45.150
14.965
7.028
16.330
2.056
8.200
3.707
58.410
3.513
1.907
3.265
1.389
11.200
317
1.217
139
40.446
26.458
35.675
22.607
5.148
5.500
144
880
2.910
7.897
1.162
79.020
15.480
16.670
2.530
1.154
57.450
30.050
15.860
46
990
2.070
236.940
111.020
3.608
13.600
4.360
1.328
14.810
1.895
1.180
2.632

Stran
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3.736.259,84
8.409.407,85
1.690.333,92
5.836.489,88
2.044.073,20
12.614.576,65
5.514.922,08
-

160
736
1.005
2.274
995
46
96.500
58.825
27.200
21.140
7.524
7.640
35.136
10.756
37.569
13.450
33.144
75.100
22.148
2.367
2.860
1.535
56
2.290
1.629
5.989
2.536
3.532
4.008
3.055
18.000
45.150
14.965
7.028
16.330
2.056
8.200
3.707
58.410
3.513
1.907
3.265
1.389
11.200
317
1.217
139
40.446
26.458
35.675
22.607
5.148
5.500
144
880
2.910
7.897
1.162
79.020
15.480
16.670
2.530
1.154
57.450
30.050
15.860
46
990
2.070
236.940
111.020
3.608
13.600
4.360
1.328
14.810
1.895
1.180
2.632

23.793.572,88
11.591.104,80
7.671.482,00
-

160
736
1.005
2.274
995
46
96.500
58.825
27.200
21.140
7.524
7.640
35.136
10.756
37.569
13.450
33.144
75.100
22.148
2.367
2.860
1.535
56
2.290
1.629
5.989
2.536
3.532
4.008
3.055
18.000
45.150
14.965
7.028
16.330
2.056
8.200
3.707
58.410
3.513
1.907
3.265
1.389
11.200
317
1.217
139
40.446
26.458
35.675
22.607
5.148
5.500
144
880
2.910
7.897
1.162
79.020
15.480
16.670
2.530
1.154
57.450
30.050
15.860
46
990
2.070
236.940
111.020
3.608
13.600
4.360
1.328
14.810
1.895
1.180
2.632
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3.627.709,80
-

160
736
1.005
2.274
995
46
96.500
58.825
27.200
21.140
7.524
7.640
35.136
10.756
37.569
13.450
33.144
75.100
22.148
2.367
2.860
1.535
56
2.290
1.629
5.989
2.536
3.532
4.008
3.055
18.000
45.150
14.965
7.028
16.330
2.056
8.200
3.707
58.410
3.513
1.907
3.265
1.389
11.200
317
1.217
139
40.446
26.458
35.675
22.607
5.148
5.500
144
880
2.910
7.897
1.162
79.020
15.480
16.670
2.530
1.154
57.450
30.050
15.860
46
990
2.070
236.940
111.020
3.608
13.600
4.360
1.328
14.810
1.895
1.180
2.632

1.141.367,00
23.914.721,76
1.900.815,00
5.644.463,96
2.224.907,23
1.647.704,38
-

98,50
98,40

98,50

97,96
91,54

98,50

SALUS
SALUS
SALUS
SALUS
SALUS
AUREMIANA
AUREMIANA
AUREMIANA
AUREMIANA
AUREMIANA
AUREMIANA
AUREMIANA
AUREMIANA
AUREMIANA
AUREMIANA
AUREMIANA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
SALUS
LEK
LEK
LEK
LEK
SALUS
SALUS
SALUS
LEK
LEK
SANOLABOR
KEMOFARMACIJA
SALUS
LEK
SALUS
MEDIAS INTERNATIONAL
LEK
NI IZBORA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
SANOLABOR
SALUS
KEMOFARMACIJA
SALUS
KEMOFARMACIJA
SALUS
KEMOFARMACIJA
SALUS
SALUS
SALUS
SALUS
SALUS
SALUS
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
NI IZBORA
MEDIS
SALUS
SALUS
SALUS
SALUS
SALUS
SALUS
KEMOFARMACIJA
SALUS
SALUS
SANOLABOR
LEK
LEK
LEK
LEK
KEMOFARMACIJA
SALUS
SALUS
SALUS
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
SALUS
SALUS
KEMOFARMACIJA
SALUS
KEMOFARMACIJA
SALUS
SALUS
SALUS
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
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280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352

omeprazol
omeprazol
ondansteron
ondansteron
ondansteron
pamidronska kislina
pamidronska kislina
pantoprazol
pantoprazol
paracetamol
perindopril
piperacilin+tazobaktam
piperacilin+tazobaktam
prasteron+estradiol
propofol
propofol
ramipril
ramipril
ranitidin
remifentanil
resorbcijski hemostatik
resorbcijski hemostatik
resorbcijski hemostatik
resorbcijski hemostatik
resorbcijski hemostatik
resorbcijski hemostatik
rituksimab
rituksimab
rofekoksib
rofekoksib
ropivakain
ropivakain
senini glikozidi
sevofluran
sintetiþni lososov kalcitonin
sultamicin
teikoplanin
teikoplanin
test tuberkulinski
tetanusni antitoksin
tietil parazin
tirofiban
tkivni athezivi
tkivni athezivi
topotekan
tramadol
tramadol
tramadol
tramadol
triamcinolon
triptorelin
triptorelin
tropicetron
tropisetron
trospij
trospij
urapidil
urapidil
valaciklovir
vankomicin
vankomicin
vekuronij
vitamini topni v mašþobah A,D,E,K
zolpidem
zolpidem
železov(III) oksid saharad
propofol
ranitidin
remifentanil
resorbcijski hemostatik
ropivakain
simvastatin
simvastatin

91.979
6.832
8.835
1.485
1.530
764
1.033
6.020
10.000
251.900
13.590
2.964
2.931
1.089
16.660
9.060
13.664
13.244
49.360
3.760
2.244
80
190
240
3.324
180
49
76
4.424
7.616
340
1.910
8.694
607
132
8.785
674
564
460
7.825
20.682
69
358
410
70
52.600
69.265
10.535
105.690
3.445
54
502
830
3.021
15.260
18.010
1.075
1.118
4.846
15.000
5.213
61.800
2.880
42.980
55.100
4.923
5.339
195.940
1.390
396
733
8.280
22.656

1.242.399,20
14.339.470,05
4.325.478,30
1.480.122,37
16.198.259,24
11.525.594,20
1.901.537,40
4.143.755,00
1.845.114,30
1.610.914,14
16.599.857,40
48.285.813,60
1.352.326,08
1.808.600,64
26.981.684,80
16.459.928,10
5.170.099,12
1.261.071,24
1.922.206,43
1.676.063,20
7.264.967,22
29.182.672,23
1.657.789,32
5.683.336,50
10.432.324,92
1.462.931,96
3.316.162,08
4.431.788,20
1.818.908,00
10.319.099,70
1.244.251,98
9.246.818,10
2.222.541,75
4.277.380,50
14.133.152,38
3.255.882,50
14.814.410,01
2.499.615,26
37.394.562,00
12.495.288,82
14.868.754,07
2.037.753,90
1.975.662,23
1.091.635,20
4.535.278,08

91.979
6.832
8.835
1.485
1.530
764
1.033
6.020
10.000
251.900
13.590
2.964
2.931
1.089
16.660
9.060
13.664
13.244
49.360
3.760
2.244
80
190
240
3.324
180
49
76
4.424
7.616
340
1.910
8.694
607
132
8.785
674
564
460
7.825
20.682
69
358
410
70
52.600
69.265
10.535
105.690
3.445
54
502
830
3.021
15.260
18.010
1.075
1.118
4.846
15.000
5.213
61.800
2.880
42.980
55.100
4.923
5.339
195.940
1.390
396
733
8.280
22.656

26.486.272,84
1.241.169,44
14.310.844,65
4.316.805,90
1.496.584,80
16.165.865,64
11.502.547,97
1.905.390,20
14.040.700,00
3.675.221,00
1.841.309,10
9.275.245,20
16.242.927,87
1.609.302,42
14.081.865,00
40.960.803,60
1.355.195,52
1.805.024,76
9.061.508,80
26.927.691,20
8.763.515,64
1.676.027,20
1.703.617,90
4.295.265,60
6.528.136,56
1.369.339,20
16.492.847,77
5.180.440,44
1.264.865,84
1.927.990,40
1.674.382,40
7.279.573,14
29.124.309,18
1.654.473,48
5.694.700,14
10.453.187,28
1.470.283,38
3.322.794,36
4.422.924,10
1.819.434,00
10.341.264,50
1.250.504,50
9.228.850,80
2.226.985,80
4.285.935,18
14.161.420,00
3.262.398,00
14.784.804,21
1.266.580,00
1.471.417,00
1.055.886,50
1.614.358,46
2.644.752,96
61.299.450,00
13.211.983,59
37.507.038,00
2.100.873,60
3.278.514,40
1.936.765,00
8.216.240,85
13.792.025,14
17.705.138,40
2.251.466,40
1.601.661,60
2.182.888,66
1.208.548,80
5.006.069,76

91.979
6.832
8.835
1.485
1.530
764
1.033
6.020
10.000
251.900
13.590
2.964
2.931
1.089
16.660
9.060
13.664
13.244
49.360
3.760
2.244
80
190
240
3.324
180
49
76
4.424
7.616
340
1.910
8.694
607
132
8.785
674
564
460
7.825
20.682
69
358
410
70
52.600
69.265
10.535
105.690
3.445
54
502
830
3.021
15.260
18.010
1.075
1.118
4.846
15.000
5.213
61.800
2.880
42.980
55.100
4.923
5.339
195.940
1.390
396
733
8.280
22.656
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* PONUDNIK V STOLPCU 8-MEDICOPHARMACIA JE IZLOýEN IZ POSTOPKA OCENJEVANJA, KER NI DOSTAVIL VELJAVNEGA DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI

91.979
6.832
8.835
1.485
1.530
764
1.033
6.020
10.000
251.900
13.590
2.964
2.931
1.089
16.660
9.060
13.664
13.244
49.360
3.760
2.244
80
190
240
3.324
180
49
76
4.424
7.616
340
1.910
8.694
607
132
8.785
674
564
460
7.825
20.682
69
358
410
70
52.600
69.265
10.535
105.690
3.445
54
502
830
3.021
15.260
18.010
1.075
1.118
4.846
15.000
5.213
61.800
2.880
42.980
55.100
4.923
5.339
195.940
1.390
396
733
8.280
22.656

24.749.709,32
14.237.122,00
4.294.567,00
1.488.875,00
3.234.396,00
8.467.708,00
1.183.565,60
1.374.883,40
60.984.925,00
13.144.193,00
3.063.184,60
1.809.484,00
7.678.009,26
14.881.643,00
-

91.979
6.832
8.835
1.485
1.530
764
1.033
6.020
10.000
251.900
13.590
2.964
2.931
1.089
16.660
9.060
13.664
13.244
49.360
3.760
2.244
80
190
240
3.324
180
49
76
4.424
7.616
340
1.910
8.694
607
132
8.785
674
564
460
7.825
20.682
69
358
410
70
52.600
69.265
10.535
105.690
3.445
54
502
830
3.021
15.260
18.010
1.075
1.118
4.846
15.000
5.213
61.800
2.880
42.980
55.100
4.923
5.339
195.940
1.390
396
733
8.280
22.656

Stran
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8.356.108,80
14.819.663,58
-

91.979
6.832
8.835
1.485
1.530
764
1.033
6.020
10.000
251.900
13.590
2.964
2.931
1.089
16.660
9.060
13.664
13.244
49.360
3.760
2.244
80
190
240
3.324
180
49
76
4.424
7.616
340
1.910
8.694
607
132
8.785
674
564
460
7.825
20.682
69
358
410
70
52.600
69.265
10.535
105.690
3.445
54
502
830
3.021
15.260
18.010
1.075
1.118
4.846
15.000
5.213
61.800
2.880
42.980
55.100
4.923
5.339
195.940
1.390
396
733
8.280
22.656

9.200.000,00
-

91.979
6.832
8.835
1.485
1.530
764
1.033
6.020
10.000
251.900
13.590
2.964
2.931
1.089
16.660
9.060
13.664
13.244
49.360
3.760
2.244
80
190
240
3.324
180
49
76
4.424
7.616
340
1.910
8.694
607
132
8.785
674
564
460
7.825
20.682
69
358
410
70
52.600
69.265
10.535
105.690
3.445
54
502
830
3.021
15.260
18.010
1.075
1.118
4.846
15.000
5.213
61.800
2.880
42.980
55.100
4.923
5.339
195.940
1.390
396
733
8.280
22.656
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13.842.294,20
40.264.361,40
2.065.132,80
12.282.850,01
-

91.979
6.832
8.835
1.485
1.530
764
1.033
6.020
10.000
251.900
13.590
2.964
2.931
1.089
16.660
9.060
13.664
13.244
49.360
3.760
2.244
80
190
240
3.324
180
49
76
4.424
7.616
340
1.910
8.694
607
132
8.785
674
564
460
7.825
20.682
69
358
410
70
52.600
69.265
10.535
105.690
3.445
54
502
830
3.021
15.260
18.010
1.075
1.118
4.846
15.000
5.213
61.800
2.880
42.980
55.100
4.923
5.339
195.940
1.390
396
733
8.280
22.656

17.366.554,99
189.363,50
341.709,60
4.732.677,96
482.275,80
-

98,50

98,50
98,50
98,50
98,50

SANOLABOR
KEMOFARMACIJA
LEK
LEK
SALUS
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
SALUS
KEMOFARMACIJA
LEK
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
MEDIAS INTERNATIONAL
MEDIAS INTERNATIONAL
SALUS
KEMOFARMACIJA
LEK
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
SANOLABOR
SANOLABOR
SANOLABOR
SANOLABOR
SALUS
SALUS
SALUS
SALUS
NI IZBORA
KEMOFARMACIJA
SALUS
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
NI IZBORA
SALUS
SALUS
NI IZBORA
NI IZBORA
SALUS
SALUS
NI IZBORA
NI IZBORA
KEMOFARMACIJA
SALUS
SALUS
SALUS
KEMOFARMACIJA
SALUS
SALUS
SALUS
SALUS
KEMOFARMACIJA
LEK
LEK
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
SALUS
LEK
LEK
SALUS
MEDIAS INTERNATIONAL
LEK
LEK
LEK
MEDIAS INTERNATIONAL
SALUS
SALUS
KEMOFARMACIJA
SALUS
SALUS
SALUS
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SKUPINA: 02 NEREGISTRIRANA ZDRAVILA

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

uþinkovina
2
apciximap
adenozin
alergeni(osa) za nadaljev. Imun. Terap.
alergeni(osa) za zaþetno imun. Terap.
alergeni(pršica) za nadaljev. Imun. Ter.
alergeni(trave) za nadaljev. Imun. Ter.
alergeni(þebela) za nadalj. Imun. Ter.
alfentanil
amantadin
amfotericin B
amfotericin B
amikacin
aminokisline
amsakrin
apomorfin
apomorfin
argipresin
asparaginaza
asparaginaza pegilirana
beraktant
botulinum toksin
bupivakain
bupivakain
buserelin acetat
C1 inhibitor esteraze humani
cepivo BCG
cladribine
D-glukoza 1-fosfat
daunorubicin
densferioksamin
diazepam
didanozin
dietet.prepar. S cist. In fenil.aspart.
diltiazem
elektroliti
elektroliti
emulzija trigliceridov dolgih verig
eritomisin
esmolol
esmolol
etomidat
fentanil
fentanil
fludrokortizon
ganciklovir
ganciklovir
gentamicin sulfat
hialuronat Na
hipromeloza
hipromeloza
hipromeloza
kondroitin sulf, gent. Sulf, strep. V dekst.
humani imunoglobulin
humani imunoglobulin, citomegalovir.
interferon gama
kalij, Na hidrogen citrat
kabergolin
kalci triol
ketamin
klorokin
kolagen inplant.
kolagen inplant.
L-carmitin
lepirudin
melfalan
mešanica vod. Vitam. Za pripravo KPP
metildopa
milrinon

okvirna Q
3
143
1.305
1.116
116
65
47
808
5.982
320
1.399
874
1.391
564
121
1.650
3.455
500
150
100
27
4.200
4.070
805
1.882
18
396
62
1.910
902
2.130
4.422
10.200
111
1.700
150
1.910
324
2.349
104
610
3.120
15.608
30.150
30.282
2.610
614
1.200
178
114
58
530
84
70
12
486
539
2.384
1.500
1.725
47.010
24
12
2.610
100
117
16.968
37.700
420

SALUS
pogajanja-konþna PC
4
17.755.645,05
42.063.457,32
4.372.187,32
2.449.932,55
1.771.489,69
30.454.635,04
2.259.401,40
1.459.248,00
2.092.467,39
265.311.270,00
13.722.132,50
6.805.554,00
3.053.291,10
2.770.029,24
2.635.685,52
1.203.292,10
2.207.836,80
5.184.530,10
5.985.916,70
2.061.529,47
4.415.120,32
2.600.679,00
2.434.666,00
-

ocena
86,93
-

402,95
97,43
32,38
30,52
1.064,91
98,77
99,00

79,11

99,00

99,00

96,71

89,03
55,77

98,57
98,57
93,51

99,00
99,00

99,00
99,00
-

2,56

84,53

KEMOFARMACIJA
pogajanja-konþna PC
5
15.817.411,61
2.383.086,60
6.900.272,64
4.303.391,20
1.049.737,65
765.261,52
2.376.239,12
2.254.137,24
1.661.977,60
5.547.734,50
5.639.974,44
1.740.975,60
6.384.015,00
26.720.659,05
1.129.725,00
2.606.818,50
34.746.191,00
4.413.371,94
268.483.404,00
5.258.765,60
989.610,65
14.424.965,40
6.650.599,88
9.414.600,10
3.178.287,20
2.772.557,10
1.925.161,92
5.544.117,00
5.224.576,00
1.099.848,00
10.371.915,54
2.624.129,04
1.198.015,60
2.203.250,40
2.411.123,84
15.315.597,00
1.936.533,90
6.840.966,60
10.278.728,40
1.402.224,00
14.439.793,86
1.351.575,00
1.280.450,25
1.529.705,40
1.337.828,88
1.975.952,70
1.585.551,00
1.187.778,15
15.586.635,12
2.122.887,00
412.910,40

ocena
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
85,32
99,00
99,00
99,00

99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
97,82
99,00
99,00
93,95

-

99,00
319,62
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00

99,00
99,00
99,00
93,72
78,75
98,90
99,00
67,53
28,36
99,00

99,00

99,00
99,00
99,00
99,00
97,30
99,00
99,00
97,30
99,00
99,00
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MEDIS
pogajanja-konþna PC
6
3.351.671,52
2.091.242,40
2.000.000,00
15.300.000,00
-
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MEDIAS INTERNATIONAL

ocena

98,50

98,50
98,50
98,50

konþna cena z DDV
7
1.793.260,80
1.942.335,90
15.321.594,96
-

ocena

98,50

98,50

98,50

IZBRANI PONUDNIK
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
SALUS
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
MEDIS
NI IZBORA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
SALUS
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
SALUS
NI IZBORA
NI IZBORA
KEMOFARMACIJA
MEDIAS INTERNATIONAL
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
NI IZBORA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
NI IZBORA
NI IZBORA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
MEDIS
MEDIS
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
SALUS
SALUS
KEMOFARMACIJA
NI IZBORA
NI IZBORA
NI IZBORA
NI IZBORA
NI IZBORA
NI IZBORA
NI IZBORA
KEMOFARMACIJA
SALUS
SALUS
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
NI IZBORA
MEDIAS INTERNATIONAL
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
MEDIAS INTERNATIONAL
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
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69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

mitotane
mupirocin
nuromonab
neostigmin
nitroprusid
norepirefrin
oksakarbazepin
okibutinin
pentosanpolisulfat
perfluorodekalin
piperacilin
piritramid
protamin
racepinefrin
ribavirin
riluzol
ritonavir
spiramicin
sulfametoksazol+trimetoprim
takrolimus
terlipresin
testosteron enantat
tetrabenazin
tetrahidrobiopterin
tiogvanin
tiopental
tobramicin
traneksanova kislina
traneksanova kislina
tretjionin
vinkristin
voda za injekcije

2.500
469
35
68.291
639
2.622
52.971
12.017
13.600
310
4.319
29.625
6.644
160
103
896
11.760
19.024
4.420
42.900
550
3.072
2.240
2.330
3.775
4.950
392
1.738
21.350
4.900
785
60.100

7.801.584,35
15.222.063,90
3.740.852,97
4.412.484,30
8.186.803,24
34.891.571,36
1.778.363,52
30.879.420,00
4.681.179,70
6.768.961,92
-

19,02
70,71
98,32
99,00

73,52
99,00

99,00
99,00

92,38
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1.440.875,00
1.017.472,05
4.305.651,35
11.825.952,47
3.715.101,27
8.665.474,02
5.672.134,68
1.325.715,44
498.168,00

99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
70,88
99,00
99,00

13.452.043,78
5.714.958,75
6.504.476,00
3.690.545,60
39.271.898,71
1.530.188,80
4.288.519,20
1.825.162,56
2.708.531,80
32.170.710,00
1.981.589,50
6.516.572,16
1.236.009,60
4.386.574,50
1.109.132,75
2.169.040,50

99,00
99,00
99,00
99,00
86,63
99,00
99,00
96,41
99,00
94,88
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00

2.721.794,90
2.681.560,00
3.460.380,00

99,00
99,00
99,00

4.643.927,00

94,90

99,00
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98,50

-
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KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
SALUS
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
NI IZBORA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
SALUS
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
SALUS
KEMOFARMACIJA
SALUS
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
SALUS
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
NI IZBORA
MEDIS
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SKUPINA: 04 RAZTOPINE ZA INTRAVENSKO INFUNDIRANJE IN ZA IZPIRANJE

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

uþinkovina
2
alanil glutamin
alanil glutamin
aminokisline
aminokisline
aminokisline
aminokisline
aminokisline
aminokisline
aminokisline
aminokisline
aminokisline
aminokisline
aminokisline, glukoza
aminokisline, glukoza
aminokisline, glukoza
aminokisline, glukoza
aminokisline, glukoza
aminokisline, glukoza
aminokisline, glukoza
aminokisline, glukoza
dekstran
dekstran
derivati želatine
emulzija trigliceridov dolgih verig
emulzija trigliceriov sred.d. in d. verig
emulzija trigliceridov sred. d in d. ver.
glicin
glukoza
glukoza
glukoza
glukoza
glukoza
glukoza
heta škrob
heta škrob
NaCl, Kcl, CaCl2 dihidrat
NaCl, Kcl, CaCl2 dihidrat
NaCl, Kcl, CaCl2 dihidrat
NaCl, Kcl, CaCl2 dihidrat
NaCl, Kcl, CaCl2 dihidrat+laktat
NaCl, Kcl, Casl2 dihidrat+laktat
Na klorid
Na klorid
Na klorid
Na klorid
Na klorid
Na klorid
Na klorid
Na klorid
Na klorid
Na klorid
Na klorid
Na klorid
Na klorid
Na klorid
Voda za injekcije
Voda za injekcije

okvirna Q
6
230
510
14.621
4.242
2.020
1.837
206
432
2.055
1.244
1.720
700
340
226
1.581
1.040
1.224
2.664
345
130
1.548
1.419
3.076
1.260
4.982
662
2.254
9.500
4.294
4.820
4.470
46.460
3.870
650
7.492
14.426
2.281
1.340
7.972
39.500
5.000
33.372
6.290
14.240
2.470
227.814
31.176
20.000
45.294
119.699
7.273
6.600
3.938
25.853
17.419
8.190
10.812

SALUS
pogajanja-konþna PC
8=6X7
44.920.606,79
13.591.452,84
3.872.383,29
1.142.789,34
7.617.640,35
6.977.179,14
1.193.317,37
6.403.325,38
9.941.182,44
2.636.520,92
2.820.527,20
2.148.631,72
1.607.277,90
12.126.060,00
2.185.859,00
18.356.823,48
4.172.864,76
1.398.709,20
4.469.746,16
4.177.806,32
12.463.830,00
1.781.250,00
25.916.361,48
8.735.812,80
1.283.708,40
57.306.611,70
14.647.173,72
28.585.318,19
2.241.102,22
1.779.492,00
12.141.602,92
9.810.240,23
5.059.917,17
4.780.700,20

ocena

99,00
85,83

99,00

94,90
99,00
99,00

99,00

99,00
90,63
90,63
99,00
71,37
89,76
89,35
92,50
84,47
98,46
94,90
99,00
94,89
86,60
99,00
82,74
94,90
83,02
96,04

88,63
86,49
99,00
90,63
94,89
99,00
99,00
99,00

KEMOFARMACIJA
pogajanja-konþna PC
8=6X7
1.875.806,40
6.129.501,30
46.845.976,42
12.682.646,76
7.045.960,46
19.663.082,55
4.038.359,88
5.635.442,40
2.723.357,00
1.598.557,60
1.142.789,34
7.951.607,88
7.283.068,00
5.754.807,36
12.608.765,28
2.729.795,25
1.245.634,00
3.214.963,80
2.435.912,16
6.684.055,72
9.162.396,20
2.429.970,30
4.909.212,00
2.907.760,00
2.148.631,72
1.607.277,90
12.150.219,20
2.185.859,00
18.356.823,48
4.164.641,94
1.398.709,20
4.665.705,80
4.177.806,32
12.488.715,00
1.784.850,00
25.864.634,88
1.774.409,00
8.735.812,80
1.283.708,40
63.068.027,76
7.779.970,80
14.647.173,72
28.585.318,19
2.241.102,22
1.640.100,00
12.141.602,92
10.229.656,13
5.276.243,70
4.985.196,96

ocena
97,30
97,30
94,78
93,29
97,30

97,30
94,78
97,30
97,30
96,30
94,90
94,68
94,68
97,30
97,30
97,30
94,68
70,68
70,68
94,68
99,00
99,00
94,81
95,95
71,37
89,76
89,14
92,50
84,47
98,65
94,90
94,68
94,89
86,38
98,80
82,97
99,00
94,90
83,02
85,84
99,00
88,63
86,49
99,00
99,00
94,89
94,79
94,79
94,79

LEK
pogajanja-konþna PC
8=6X7
4.709.056,80
1.910.902,00
8.456.490,00
8.246.000,00
2.430.491,14
-

ocena

98,50

89,93
98,50

90,18

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 1. končna ponudbena vrednost/sklop 98,5%, 2. obseg ponudbe 1,5%,
3. dodatno merilo.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: razvidno iz priloženih tabel.
7. Pogodbena vrednost: vrednost pogodb (vsi sklopi) po dobaviteljih:
1. Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1001 Ljubljana 2.218,511.054,18 SIT,
2. Salus d.d., Mašera Spasičeva 10, 1000 Ljubljana, 1.886,739.568 SIT,
3. Auremiana d.o.o., Partizanska c. 109, 6210 Sežana, 138,645.837,39 SIT,
4. Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, 1000 Ljubljana, 465,024.477,05 SIT,
5. Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, 249,627.351,71 SIT,
6. Medias International d.o.o., Leskoškova 9d, 1000 Ljubljana, 224,085.474,25 SIT,
7. Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, 97,721.541,23 SIT.
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MEDIS
pogajanja-konþna PC
8=6X7
44.972.149,06
13.047.798,12
3.876.826,48
1.097.076,32
7.633.542,30
6.991.743,20
1.195.807,60
6.416.689,80
9.543.519,20
2.531.064,32
2.849.604,80
1.677.966,38
1.469.467,80
11.044.471,20
2.098.421,00
16.200.000,00
4.150.000,00
1.342.756,27
4.479.070,60
4.010.633,48
11.070.270,00
22.502.701,98
1.899.910,00
8.386.363,20
55.634.058,27
13.252.118,52
25.364.218,10
11.042.900,22
11.655.825,05
9.820.309,63
5.065.105,50
4.785.715,56

MEDIAS INTERNATIONAL

ocena

98,39
89,79

98,39

98,50
98,29
98,29

98,29

98,29
94,40
94,40
97,48
98,50
98,50
98,50
96,20
97,25
98,50
98,50
98,29
98,50
98,50
97,36
91,53
98,50
98,50

98,50
98,50

98,50
98,50
98,40
98,40
98,40

pogajanja-konþna PC
8=6X7
1.843.916,90
6.025.293,00
11.988.273,78
5.320.074,00
6.926.169,69
793.687,10
2.030.875,20
19.328.816,25
5.539.638,40
2.677.052,00
1.555.935,20
5.656.973,04
12.394.419,84
2.683.389,30
4.177.177,20
2.050.485,00
15.997.577,04
-

ocena
98,50
98,50
98,50
98,50
98,50
98,50
98,50
98,50
98,50
98,50
98,50

98,50
98,50
98,50

98,50

98,50
98,50
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SANOLABOR
pogajanja-konþna PC
8=6X7
2.497.063,32
1.891.952,70
22.244.690,61
1.104.534,60
1.752.234,00
-

ocena

98,50
98,50

98,50

98,50

91,77

IZBRANI PONUDNIK
MEDIAS INTERNATIONAL
MEDIAS INTERNATIONAL
SALUS
MEDIAS INTERNATIONAL
MEDIAS INTERNATIONAL
MEDIAS INTERNATIONAL
MEDIAS INTERNATIONAL
MEDIAS INTERNATIONAL
MEDIAS INTERNATIONAL
SALUS
MEDIAS INTERNATIONAL
MEDIAS INTERNATIONAL
MEDIAS INTERNATIONAL
MEDIS
SALUS
SALUS
MEDIAS INTERNATIONAL
MEDIAS INTERNATIONAL
MEDIAS INTERNATIONAL
SALUS
SANOLABOR
SANOLABOR
SALUS
MEDIAS INTERNATIONAL
KEMOFARMACIJA
KEMOFARMACIJA
LEK
SALUS
MEDIS
NI IZBORA
MEDIS
MEDIS
NI IZBORA
MEDIAS INTERNATIONAL
MEDIAS INTERNATIONAL
KEMOFARMACIJA
MEDIS
SALUS
MEDIS
MEDIS
SALUS
SANOLABOR
KEMOFARMACIJA
MEDIS
SANOLABOR
MEDIS
KEMOFARMACIJA
LEK
MEDIS
MEDIS
NI IZBORA
KEMOFARMACIJA
MEDIS
MEDIS
SALUS
SALUS
SALUS

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: razvidno iz priloženih tabel.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 5 z dne 17. 1. 2003, Ob-85633.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 11. 2003.
Klinični center Ljubljana
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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. 1
Ob-106427
1. Naročnik: Nafta-Geoterm d.o.o.
2. Naslov naročnika: Rudarska ulica 1,
9220 Lendava.
3. Datum izbire: 29. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: ekološka sanacija rudarskih objektov in naprav za pridobivanje ogljikovodikov v RS, letni načrt za
leto 2003, gradbena in zemeljska dela,
sklop aktivnosti B.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ravnanje z odpadki – vplivnost 10%,
– mehanizacija in organizacija del –
vplivnost 5%,
– kvalifikacije ponudnika – vplivnost
15%,
– reference vodje in sodelujočih delavcev – vplivnost 5%,
– terminski plan – vplivnost 20%,
– cena izvedbe razpisanih del – vplivnost 40%,
– način plačila – vplivnost 5%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP Pomgrad, d.o.o.,
Bakovska c. 31, 9000 Murska Sobota.
7. Pogodbena vrednost: 51,372.508,20
SIT, v ceni je zajet DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 76,077.237,60 SIT (v ceni je zajet
DDV), 41,907.750 SIT (v ceni je zajet 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. 11. 2003.
Nafta-Geoterm d.o.o.
Št. 4/2003
Ob-106448
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ulica
15, 1518 Ljubljana, faks 01/232-03-74.
3. Datum izbire: 21. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: elektroinstalacije – dobava in montaža svetilk in EIB krmiljenja z obrtniškimi deli v poslovni stavbi
na Kolodvorski ulici 15 v Ljubljani, dobava in montaža svetilk, avtomatskega
odkrivanja in javljanja požara in tehničnega varovanja z obrtniškimi deli v poslovni stavbi Območne enote Nova Gorica, dobava in montaža svetilk in avtomatskega odkrivanja in javljanja požara

Št. 116-117

z obrtniškimi deli v poslovni stavbi Območne enote Koper.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročilo je bilo dodeljeno
na podlagi naslednjih meril:
– cena – 70 točk,
– garancijski pogoji – 20 točk,
– rok izvedbe del – 10 točk.
Izbrani ponudnik je imel najugodnejšo
ponudbo, ki je po merilih prejela največje
število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ELMO elektromontažno
podjetje d.d., Vojkova ulica 58, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 86,907.309,60
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 19,000.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 98,239.172 SIT, 86,907.309,60 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 11. 2003.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Št. 06/06
Ob-106460
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.
2. Naslov naročnika: Savska 34, 1230
Domžale, tel. 01/72-95-440.
3. Datum izbire: 22. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: investicijsko vzdrževalna dela sanacije kanalizacije Mlaka.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: reference, cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nivo, gradnje in ekologija, d.d., Lava 11, 3001 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 30,049.973,80
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 42,675.038,16 SIT, 30,049.973,80 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 11. 2003.
Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.
Št. 61/03
Ob-106483
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 29. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: antikorozijska zaščita
železnih konstrukcij.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena s plačilni-
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mi pogoji, skupaj 100 točk. Izbran je ponudnik z najvišjim doseženim številom točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Tekol d.d., Ulica pohorskega bataljona 14, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 605.280 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,236.100 SIT, 605.280 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 11 z dne 31. 1. 2003, Ob-86596.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 11. 2003.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 005-15/2003-130
Ob-106634
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Šentjur, d.o.o.
Pooblaščenec naročnika: Občina
Šentjur.
2. Naslov naročnika: Cesta Leona
Dobrotinška 18, 3230 Šentjur, telefaks
03/747-16-37; tel. 03/747-16-20.
Naslov pooblaščenca naročnika: Mestni
trg 10, 3230 Šentjur, tel. 03/747-13-20.
3. Datum izbire: 2. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja mešane kanalizacije I. faza, Zg. trg Planina pri Sevnici.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za dodelitev naročila:
ponudbena cena, rok izvedbe in reference.
Utemeljitev izbire: ugodna ponudbena
cena, najkrajši rok izvedbe, največ referenc.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IPI d.o.o., Zdraviški trg
13, Rogaška Slatina.
7. Pogodbena vrednost: 37,763.576
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 46,653.698 SIT, 36,931.257 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: drugih pomembnih informacij ni.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: ni bil objavljen.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 11. 2003.
Občina Šentjur
Št. 1606/2003
Ob-106635
1. Naročnik: Komunala d.o.o., Lendava.
2. Naslov naročnika: Glavna ulica 109,
9220 Lendava, faks 02/578-11-60, komunala@siol.net, tel. 02/578-90-60.
3. Datum izbire: 7. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja zbirnega centra ločeno zbranih odpadkov, Dolga vas.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: po merilih v razpisni dokumentaciji.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP Pomgrad d.d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota.
7. Pogodbena vrednost: 35,751.798,21
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 45,774.146,40 SIT, 35,751.798,21 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. 11. 2003.
Komunala d.o.o., Lendava
Št. 7/2001
Ob-106639
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana.
3. Datum izbire: 30. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: nabava, inštalacija in
konfiguracija aktivne mrežne opreme,
Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Smartcom d.o.o., Brnčičeva 45, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 22,954.957
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 44,542.155 SIT, 22,753.807 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 69 z dne 25. 8. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 11. 2003.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport
Ob-106643
1. Naročnik: Občina Črnomelj v imenu
občin Črnomelj, Metlika in Semič.
2. Naslov naročnika: Občina Črnomelj,
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj; tel.:
07/30-61-100; faks 07/30-61-130, elektronski naslov: obcina.crnomelj@siol.net.
3. Datum izbire: 16. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: dodatna gradbena, strojno-tehnološka in elektro dela na Napravi za pripravo pitne vode iz izvira Dobličice in Črpališču Dobliče.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila: kalkulativni elementi
cen in analiza cen. Naročilo je dodeljeno
izvajalcu del po osnovni pogodbi, izbranemu skladno z ZJN.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Begrad Črnomelj d.o.o.,
Črnomelj.
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7. Pogodbena vrednost: 13,087.949,90
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 6,082.151,40 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,087.949,90 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnik je bil izbran skladno s 1. a
točko, 89. člena ZJN-1 in 4.2. točko izvajalske pogodbe.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 11. 2003.
Občina Črnomelj
Ob-106644
1. Naročnik: Občina Črnomelj.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 3,
8340 Črnomelj; tel. 07/30-61-100; faks
07/30-61-130, elektronski naslov: obcina.crnomelj@siol.net.
3. Datum izbire: 2. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja primarnega vodovoda od rezervoarja Marindol do rezervoarja Miliči, izgradnja rezervoarja
Marindol, rekonstrukcija rezervoarja Miliči ter izgradnja sekundarnega vodovoda od rezervoarja Miliči do naselja Miliči in naprej do posameznih porabnikov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 1. cena, 2. reference na
podobnih objektih.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Begrad d.d. Novo
mesto.
7. Pogodbena vrednost: 106,656.914
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 106,651.723,97 SIT, 105,373.949,65
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 11. 2003.
Občina Črnomelj
Ob-106645
1. Naročnik: Občina Črnomelj v imenu
občin Črnomelj, Metlika in Semič.
2. Naslov naročnika: Občina Črnomelj,
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj; tel.
07/30-61-100; faks 07/30-61-130, elektronski naslov: obcina.crnomelj@siol.net.
3. Datum izbire: 26. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izgradnja magistralnega cevovoda od Nestoplje vasi do Gradca.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v prvi fazi postopka oddaje
javnega naročila z javnim razpisom – odprti
postopek, sta bili merili za dodelitev naročila cena in reference ponudnikov. Po ugotovitvi Komisije, da je naročnik prejel dve pra-

vilni, vendar cenovno nesprejemljivi ponudbi, je le-ta izdal Sklep o nadaljevanju postopka oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji skladno z določbami 1. točke
drugega odstavka 20. člena ZJN-1. Edino
merilo v postopku s pogajanji je bila cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Rudis d.d. Trbovlje, Trg
revolucije 25b, 1420 Trbovlje.
7. Pogodbena vrednost: 184,465.427
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vrednosti ponudb po izvedenih pogajanjih: 199,500.000 SIT in 184,465.427
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 72 z dne 25. 7. 2003, Ob-98767
ter popravek, Uradni list RS, št. 81 z dne
18. 8. 2003, Ob-100257.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 11. 2003.
Občina Črnomelj
Ob-106646
1. Naročnik: Občina Črnomelj v imenu
občin Črnomelj, Metlika in Semič.
2. Naslov naročnika: Občina Črnomelj,
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj; tel.
07/30-61-100; faks 07/30-61-130, elektronski naslov: obcina.crnomelj@siol.net.
3. Datum izbire: 26. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja črpališč Č1 in
Č2 na Blatniku z elektro priključki.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v prvi fazi postopka oddaje
javnega naročila z javnim razpisom – odprti
postopek, sta bili merili za dodelitev naročila cena in reference ponudnikov. Po ugotovitvi Komisije, da je naročnik prejel dve pravilni, vendar cenovno nesprejemljivi ponudbi, je le-ta izdal Sklep o nadaljevanju postopka oddaje javnega naročila po postopku
s pogajanji skladno z določbami 1. točke
drugega odstavka 20. člena ZJN-1. Edino
merilo v postopku s pogajanji je bila cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Rudis d.d. Trbovlje, Trg
revolucije 25b, 1420 Trbovlje.
7. Pogodbena vrednost: 48,523.503
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vrednosti ponudb po izvedenih pogajanjih: 54,309.181,30 SIT, 48,523.503 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 72 z dne 25. 7. 2003, Ob-98766
ter popravka, Uradni list RS, št. 78 z dne
8. 8. 2003, Ob-99766 in Uradni list RS, št.
81 z dne 18. 8. 2003, Ob-100256.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 11. 2003.
Občina Črnomelj
Ob-106647
1. Naročnik: Občina Črnomelj v imenu
občin Črnomelj, Metlika in Semič.
2. Naslov naročnika: Občina Črnomelj,
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj; tel.
07/30-61-100; faks 07/30-61-130, elektronski naslov: obcina.crnomelj@siol.net.
3. Datum izbire: 26. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja vodohrana
VH432 (Gaber).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v prvi fazi postopka oddaje
javnega naročila z javnim razpisom – odprti
postopek, sta bili merili za dodelitev naročila cena in reference ponudnikov. Po ugotovitvi Komisije, da je naročnik prejel dve pravilni, vendar cenovno nesprejemljivi ponudbi, je le-ta izdal Sklep o nadaljevanju postopka oddaje javnega naročila po postopku
s pogajanji skladno z določbami 1. točke
drugega odstavka 20. člena ZJN-1. Edino
merilo v postopku s pogajanji je bila cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Rudis d.d. Trbovlje, Trg
revolucije 25b, 1420 Trbovlje.
7. Pogodbena vrednost: 54,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vrednosti ponudb po izvedenih pogajanjih: 65,884.009 SIT, 54,000.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 72 z dne 25. 7. 2003, Ob-98768
ter popravek, Uradni list RS, št. 81 z dne
18. 8. 2003, Ob-100258.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 11. 2003.
Občina Črnomelj
Ob-106648
1. Naročnik: Občina Črnomelj v imenu
občin Črnomelj, Metlika in Semič.
2. Naslov naročnika: Občina Črnomelj,
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj; tel.
07/30-61-100; faks 07/30-61-130, elektronski naslov: obcina.crnomelj@siol.net.
3. Datum izbire: 26. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja vodohrana
VH516 (Blatnik).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v prvi fazi postopka oddaje
javnega naročila z javnim razpisom – odprti
postopek, sta bili merili za dodelitev naročila cena in reference ponudnikov. Po ugotovitvi Komisije, da je naročnik prejel tri pravilne, vendar cenovno nesprejemljive ponudbe, je le-ta izdal Sklep o nadaljevanju postopka oddaje javnega naročila po postopku
s pogajanji skladno z določbami 1. točke
drugega odstavka 20. člena ZJN-1. Edino
merilo v postopku s pogajanji je bila cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CGP, cestno in gradbeno
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podjetje, d.d., Ljubljanska cesta 47, 8000
Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 45,540.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vrednosti ponudb po izvedenih pogajanjih: 71,601.543,40 SIT in 45,540.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 72 z dne 25. 7. 2003, Ob-98679
ter popravek, Uradni list RS, št. 81 z dne
18. 8. 2003, Ob-100259.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 11. 2003.
Občina Črnomelj
Št. 404-01-125/2003
Ob-106653
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport in Univerza v Ljubljani, Visoka šola za zdravstvo.
2. Naslov naročnika: RS, Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13,
1000 Ljubljana, tel. 01/244-11-72, faks
01/244-12-69 in UL, Visoka šola za zdravstvo, Poljanska c.26a, 1000 Ljubljana, tel.
01/300-11-09, faks 01/300-11-19.
3. Datum izbire: 8. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za izgradnjo
II. faze objekta B in obnova prostorov
objekta A na UL, Visoka šola za zdravstvo v Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbeno podjetje Grosuplje d.d., Emonska 8, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 920,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1.145,106.629 SIT, 920,000.000
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročilo je bilo oddano po postopku
s pogajanji po 1. točki drugega odstavka
20. člena ZJN-1.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 49-51 z dne 30. 5.
2003, Ob-94674.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 11. 2003.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport
Ob-106748
1. Naročnik: Agencija za radioaktivne odpadke, Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Agencija za radioaktivne odpadke, Parmova ulica 53,
1000 Ljubljana, tel. 01/236-32-15, faks
01/236-32-30, nadja.zeleznik@gov.si.
3. Datum izbire: 21. 10. 2003.
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4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: rekonstrukcija centralnega
skladišča radioaktivnih odpadkov v Brinju, dela obsegajo: sanacijo betonov, izgradnjo strojnice, obnovo elektro in strojnih instalacij (ventilacija) ter gradnja vodovoda in kanalizacije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za dodelitev naročila
so bila: ustreznost programa zagotovitve kvalitete, reference, cena (merila so natančno
opredeljena v razpisni dokumentaciji). Razlog za izbiro izbranega ponudnika je nižja
cena izvedbe ob enaki zagotovitvi kvalitete.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: NUMIP Krško d.o.o., Cesta Krških žrtev 135e, 8270 Krško.
7. Pogodbena vrednost: 57,386.874
SIT (vrednost brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 41,892.418,02 SIT
(vrednost brez DDV).
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 68,239.713,38 SIT (vrednost brez
DDV), 57,386.874 SIT (vrednost 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. 11. 2003.
Agencija za radioaktivne odpadke

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. 1
Ob-106426
1. Naročnik: Nafta-Geoterm d.o.o.
2. Naslov naročnika: Rudarska ulica 1,
9220 Lendava.
3. Datum izbire: 12. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: ekološka
sanacija rudarskih objektov in naprav
za pridobivanje ogljikovodikov v RS, letni načrt za leto 2003, gradbena in zemeljska dela, sklop aktivnosti C.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– kapaciteta in karakteristika opreme –
vplivnost 20%,
– kvalifikacije in reference – vplivnost
20%,
– cena – vplivnost 40%,
– terminski plan – vplivnost 10%,
– angažiranje domačih podizvajalcev –
vplivnost 10%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Crosco, Ul. Grada Vukovara 18, Zagreb Croatia.
7. Pogodbena vrednost: 41.750,10 EUR.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal proizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 80.200 EUR, 41.750,10 EUR.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omenjenega postopka v Uradnem listu Republike Slovenije: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 11. 2003.
Nafta-Geoterm d.o.o.
Št. 268-287/2003-0202
Ob-106439
1. Naročnik: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kopitarjeva 5,
2000 Maribor, tel. 02/234-14-12, faks
02/234-14-52, el. naslov: dzp-info@gov.si.
3. Datum izbire: 24. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava navodila za pripravo tehničnih specifikacij
in izdelava prioritetnih specifikacij za
javno železniško infrastrukturo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ustreznost programa – 20
točk, reference strokovnjakov – 30 točk,
certificiran sistem kakovosti – 10 točk,
usposobljenost za izvajanje projektov – 10
točk in cena – 30 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Q Techna d.o.o., Krško,
CKŽ 135e, Krško.
7. Pogodbena vrednost: 31,200.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 42,000.000 SIT in 31,200.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 11. 2002.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Št. 43/03
Ob-106499
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 15. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava in
montaža elementov TA1 (1 A, zap. št. 1).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik naročila ni oddal.
Ponudbene cene so presegle zagotovljena
sredstva.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: naročilo ni bilo oddano.
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: /
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12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 91 z dne 25. 10. 2002, Ob-79476.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 11. 2003.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 70-336-194/02
Ob-106629
1. Naročnik: Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo.
2. Naslov naročnika: Linhartova 51, Ljubljana, tel. 01/475-81-00, faks 01/437-20-70.
3. Datum izbire: 24. oktober 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: priprava za
dobavo in razdelitev malice v Enoti Maribor, v okvirni vrednosti 10,000.000 SIT.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena, izbrani ponudnik je ponudil najnižjo ceno.

ZJN-18
Zahteva za objavo javnega
natečaja
Na podlagi 65. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
natečaja
Št. 351-42/75-5
Ob-106560
1. Naročnik: Občina Škofja Loka.
Razpisovalec: Občina Škofja Loka, ki jo
po pooblastilu zastopa Inženirska zbornica
Slovenije in zanjo Matična sekcija arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitektov (IZS
MSA) v sodelovanju z Direkcijo RS za ceste
ter strokovnimi društvi – Zvezo društev arhitektov Slovenije, Društvom urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije in Društvom krajinskih arhitektov Slovenije.
2. Naslov naročnika: Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka,
tel. 04/51-12-300, faks 04/51-12-301,
e-pošta:
zdenka.lukancic@skofjaloka.si.
Naslov pooblaščenega zastopnika naročnika: IZS MSA, Vegova 8, 1000 Ljubljana,
tel. 01/24-20-672, faks 01/24-20-680,
e-naslov izs.msa@siol.net
3. Predmet natečaja: javni, državni,
anonimni, enostopenjski, projektni natečaj za idejno zasnovo konstrukcijskih
rešitev arhitektonskega in krajinskega
oblikovanja objektov ter prostora med
križiščem na Suhi in vstopom v predor
na odseku Poljanske obvoznice.
4. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva natečajno gradivo in
dodatne informacije: natečajniki lahko dobijo natečajno gradivo na Občini Škofja Loka, Mestni trg 15, dodatne informacije
Zdenka Lukančič, tel. 04/51-12-305, faks
04/51-12-301, e-naslov zdenka.lukancic@skofjaloka.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
natečajno gradivo: v času od 2. 12. 2003
do 15. 1. 2004 osebno ponedeljek, torek,
četrek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sodexho, d.o.o., Železna
cesta 16, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 8,983.800 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,844.800 SIT, 8,983.800 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 11. 2003.
Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo

17. ure, petek od 8. do 12. ure. Natečajniki lahko zaprosijo, da se jim gradivo pošlje
po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 15.000 SIT je potrebno nakazati na transakcijski račun pri
Banki Slovenije, št. 01322-0100007116,
sklic na št. 18 76228-7130996-35112203,
s pripisom ‘’Natečaj – Poljanska obvoznica’’.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: rok za oddajo natečajnih del je do vključno 3. 2. 2004 do
15. ure ali po pošti (v tem primeru velja
datum poštnega žiga) v skladu z razpisnimi
pogoji.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: natečajniki lahko dela oddajo
po pošti naslovljena na naslov naročnika
Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2,
4220 Škofja Loka, oddajo pa se lahko tudi
osebno na vložišče Občine Škofja Loka na
naslovu Mestni trg 15.
6. Kjer je to mogoče, navesti, ali je natečaj rezerviran za določene poklice: v ekipi je obvezna udeležba projektanta konstrukterja (univ. dipl. inž. gradb.), arhitekta
(univ. dipl. inž. arh.) in krajinskega arhitekta
(univ. dipl. inž. kraj. arh.).
7. Merila za ocenjevanje ponudb: določena v razpisni dokumentaciji.
8. Kjer je potrebno, imena članov žirije,
ki bo ocenjevala ponudbe: predsednik:
prof.mag. Peter Gabrijelčič, univ. dipl. inž.
arh., člani: prof. dr. Milenko Pržulj, univ. dipl.
inž. gradb., Karmen Dešman, univ. dipl. inž.
gradb., Jure Pejanovič, univ. dipl. inž. gradb.,
Igor Draksler, univ. dipl. inž. gradb., Borut
Simič, univ. dipl. inž. arh., Darja Matjašec,
univ. dipl. inž. kraj. arh., namestnika: Jernej
Prevc, univ. dipl. inž. gradb., Andrej Prelovšek, univ. dipl. inž. arh., poročevalci: Peter
Koren, univ. dipl. inž. gradb., Janez Žerjav,
univ. dipl. inž. arh., Martin Žitnik, univ. dipl.
inž. gradb., skrbnik: Zdenka Lukančič, univ.
dipl. inž. gradb.
9. Napoved, ali je odločitev žirije obvezujoča za naročnika: da.
10. Kjer je mogoče, število in vrednost
nagrad:
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1. nagrada: 2,000.000 SIT,
2. nagrada: 1,400.000 SIT,
3. nagrada: 800.000 SIT,
in trije odkupi po 440.000 SIT.
Vse vrednosti nagrad so v bruto bruto
zneskih. Žirija si pridržuje pravico drugačne
razdelitve nagrad in odkupov ter odškodnin.
11. Kjer je mogoče, podrobnosti o plačilih vsem udeležencem natečaja: predvidena je odškodnina v vrednosti 250.000
SIT za elaborate izdelane skladno z vsebino
razpisne dokumentacije.
12. Napoved ali bodo zmagovalcu dodeljene pogodbe, ki sledijo iz natečaja: da,
pogodba za izdelavo projektne dokumentacije bo ponujena zmagovalcu arhitektonske
rešitve v skladu s 43. členom ZGO-1.
13. Morebitne druge informacije o natečaju: vse ostale informacije so razvidne iz
razpisnega gradiva, ki je objavljeno na spletni strani MSA www.arhiforum.com.
14. Datum objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 11. 2003.
Občina Škofja Loka

Podelitev koncesij
Št. 352-09-1/03
Ob-106456
Na podlagi 133. člena Zakona o javnih
naročilih – ZJN (Ur. l. RS, št. 39/00 in
102/00), 36. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 35/93),
15. člena Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe nadzorovanja, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov in podelitvi koncesije
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 7/03),
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MO
Velenje, št. 10/98) in Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MO Velenje, št.
4-1/99) Občina Šmartno ob Paki objavlja
javni razpis
za oddajo koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe
nadzorovanja, pregledovanja in
čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov
in zračnikov
1. Naročnik – koncedent: Občina Šmartno ob Paki.
2. Naslov naročnika: Šmartno ob Paki
72, 3327 Šmartno ob Paki, tel.
03/898-49-50, faks 03/898-49-60.
3. Vrsta in opis storitve: opravljanje gospodarske javne službe nadzorovanja, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvajanja: celotno območje Občine Šmartno ob Paki.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega pričetka in dokončanja ali čas izvedbe: od podpisa pogodbe za dobo 5 let, z možnostjo podaljšanja za 3 leta.
8. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
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dodatne informacije: Občina Šmartno ob
Paki, občinska uprava, Šmartno ob Paki 72,
3327 Šmartno ob Paki, kontaktna oseba
Gregor Petrovič, univ. dipl. ek.
b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure, do izteka roka za predložitev ponudb, to je 15. 1.2003.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 10.000 SIT (v ceno je že vključen 20%
DDV); znesek je potrebno nakazati na TRR
pri Banki Slovenija št. 01325-0100018609.
Pri plačilu je potrebno navesti sklicno št.
00-2002 s pripisom “Razpisna dokumentacija za oddajo koncesije – dimnikarstvo“.
9. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 1. 2003 do 10. ure.
b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 72, 3327 Šmartno ob Paki –
tajništvo.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 1. 2003 ob 10.30, v prostorih Občine
Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 72,
3327 Šmartno ob Paki.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini
200.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: razvidno iz razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je zbrana 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. člen Zakona o javnih
naročilih: v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je oddaja naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov, in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o dimnikarski službi (Ur. l. SRS,
št. 16/74 in Ur. l. RS, št. 14/90), Pravilnik
o rokih in načinu čiščenja in pregledovanja
kurilnih naprav, dimovodov in prezračevalnih naprav ter o meritvah dimne ali druge
emisije kurišč (Ur. l. RS, št. 70/96), Uredba o oskrbi malih kurilnih naprav pri opravljanju javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimovodnih in prezračevalnih naprav zaradi varstva
zraka (Ur. l. RS, št. 2/02), Odlok o načinu
opravljanja gospodarske javne službe nadzorovanja, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov s podelitvijo koncesije (Uradni vestnik MO Velenje, št. 7/03).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitev: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum določitve o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90 dni,
odločitev o podelitvi koncesije 30 dni po
odpiranju.
17. Merila za ocenitev ponudb: cene storitev 75%, dodatna kadrovska usposobljenost 8%, tehnična usposobljenost 7%, reference 6%, celovitost izvajanja 4%.
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18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 11. 2003.
Občina Šmartno ob Paki
Št. 40510-11/03
Ob-106473
1. Naročnik – koncedent: Občina Domžale.
2. Naslov naročnika – koncedenta:
Ljubljanska 69, 1230 Domžale, faks
01/721-40-05, tel. 01/724-20-22.
3. Predmet koncesije: oddaja koncesije za izvajanje dimnikarske službe na območju Občine Domžale (1A kategorija 1).
4. Kraj izvedbe: območje Občine Domžale.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Koncesijska pogodba se sklene za
obdobje 5 let.
7. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis.
8. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Domžale, oddelek za komunalne zadeve, Ljubljanska 69,
1230 Domžale; kont. oseba: Jože Petarka.
(a) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur
Občine Domžale.
(b) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je
možno dvigniti na podlagi predloženega potrdila (lahko po faksu) o vplačilu zneska v
višini 2.000 SIT, Občina Domžale, transakcijski račun 01223-0100001491, sklic na
št. 71419919, namen nakazila: “Koncesija
za “dimnikarsko službo““. Razpisna dokumentacija se prevzame osebno na oddelku
za Komunalne zadeve, Savska 2, Domžale,
v času uradnih ur.
9. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 27. 1. 2004, do 11.
ure na vložišče.
10. Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale, v pritličju – vložišče, soba št. 4.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Koncesija
za izvajanje GJS – Dimnikarstvo“. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 29. 1. 2004 ob 11. uri v Konferenčni sobi Občine Domžale, Ljubljanska 69,
I. nadstropje.
12. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v vrednost 1,5 mio SIT.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): v skladu s 40. členom koncesijskega akta.
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:
– fizične osebe: potrdilo DURS o plačanih davkih, ki ni starejše od 1. meseca,
bilanca stanja in uspeha, overjena fotokopija davčne napovedi za preteklo leto in zad-
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njo odločbo o odmeri davka od dohodka iz
dejavnosti,
– pravne osebe: BON1, ki ni starejši od
1. meseca, bilanco stanja in uspeha za preteklo leto,
– dokumentacijo o usposobljenosti in
sposobnosti kandidata (potrdila, izjave in
druga dokazila iz III. poglavja razpisne dokumentacije),
– izjavo ali pogodbo za zavarovanje proti
odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem
dimnikarske službe lahko povzroči tretji osebi, državi ali občini, v višini min.
30,000.000 SIT,
– elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne
opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno-operativnega vidika in razvojnega vidika in izjavo, da bo zagotavljal
interventno izvajanje dimnikarske službe na
poziv uporabnikov ob vsakem času.
15. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati najmanj do vključno 7. 4. 2004 oziroma do
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podpisa koncesijske pogodbe. Predviden
datum odločitve o sprejemu ponudbe je
1. 3. 2004.
16. Merila za ocenitev ponudb:
– cenik dimnikarskih storitev po popisu
koncedenta – 50 točk,
– višina koncesijske dajatve – nadomestilo v % – 30 točk,
– dosedanje pozitivne reference na področju izvajanja dimnikarske službe v občinah RS – 20 točk.
17. Morebitne druge informacije o razpisu:
kandidati lahko zahtevajo dodatna pojasnila in
razlage v zvezi z razpisano dokumentacijo le
pisno ali po elektronski pošti komunalne.zadeve@domzale.si do vključno 10 dni do poteka
roka za oddajo kandidature. Telefonskih pojasnil razpisovalec ne bo dajal. Pojasnila bodo
posredovana kandidatom pisno najkasneje v
roku 6 dni pred rokom za oddajo kandidature,
in sicer vsem znanim udeležencem, ki bodo
dvignili razpisno dokumentacijo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 11. 2003.
Občina Domžale

Popravek

Javni razpisi
Ob-106429
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 (Uradni list RS, št. 43/03
in 81/03) (v nadaljevanju: Uredba) in Javnega
razpisa za zbiranje zahtevkov za dodelitev nepovratnih sredstev za izdelavo razvojnih programov podeželja za leti 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 106/03), objavlja
spremembo javnega razpisa
za zbiranje zahtevkov za dodelitev
nepovratnih sredstev za izdelavo
razvojnih programov podeželja za leti
2003 in 2004
V javnem razpisu za zbiranje zahtevkov za
dodelitev nepovratnih sredstev za izdelavo
razvojnih programov podeželja za leti 2003
in 2004 (Uradni list RS, št. 106/03) se v
četrtem odstavku 4. točke III. poglavja črta
stavek: “Skupna višina dodeljenih sredstev iz
vseh javnih virov za izdelavo Razvojnih programov podeželja ne sme presegati 50%
vseh opravičljivih stroškov“.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Objava zaprtja
javnega razpisa
Ob-106594
Javni sklad RS za razvoj malega gospodarstva objavlja zaprtje Javnega razpisa za
odobravanje dolgoročnih investicijskih kreditov za mlade podjetnike v letu 2003 (objava v
Uradnem listu RS, št. 31, dne 28. 3. 2003,
Ob-90931), zaradi porabe sredstev.
Javni sklad RS za razvoj
malega gospodarstva

Št. 38-03/4-10
Ob-106631
V obvestilu o seznamu ponudnikov, uvrščenih v ožji izbor za projekt Regulativni okvir
v procesu popolnega odpiranja energetskih
trgov Republike Slovenije, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 111-112 z dne 14. 11.
2003, Ob-105861, se podatki uvrščenega
pod zap. št. 3, pravilno glasijo:
3. ECH Energieconsulting
Heidelberg, Germany
12
Milan Vidmar, Electroinstitute,
Ljubljana, Slovenija
Agencija za energijo
Republike Slovenije
Obvestilo
Št. 40305-1/03
Ob-106686
Na podlagi 38. člena Statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 34/99, 23/01,
50/01, 49/02 in 37/03) ter določil Zakona
o nadzoru državnih pomoči (Uradni list RS,
št. 1/00 in 30/01) preklicujemo veljavnost
javnega razpisa o uvedbi subvencij za subvencioniranje realne obrestne mere in predinvesticijske dokumentacije v Občini Dobrovnik za leto 2003, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 89/03.
Občina Dobrovnik
Ob-106620
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Komisijo Evropskih skupnosti o uresničevanju skupnosti ukrepov o finančni, tehnični in drugih oblikah sodelovanja (Ur. l.
RS, št. 56/93), v zvezi z 2. členom Zakona
o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00) ter
117. in 118. členom Pravil in postopkov
Evropske unije za izvedbo javnih razpisov,
Republika Slovenija, Servis skupnih služb
vlade RS objavlja

javni razpis
za gradbena dela
Veterinarska, fitosanitarna in
zdravstvena inšpekcijska postaja na
mejnem prehodu Dobova
Lokacija: Dobova, Dolenjska regija, Slovenija
1. Številka objave
2. Postopek: razpis brez omejitev.
3. Program: program PHARE: Mejne inšpekcijske postaje na bodoči zunanji meji
Evropske unije.
4. Financiranje: Phare SI 0204.02.05
5. Naročnik: Republika Slovenija, Servis
skupnih služb vlade RS, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana.
Pogodba
6. Opis projekta: aktivnosti v skladu z razpisom se nanašajo na izvedbo komponente
3 programa gradnje mejnih inšpekcijskih postaj na bodoči zunanji meji Evropske unije.
Dela vključujejo gradbena, obrtniška,
elektro in strojna dela z zunanjo ureditvijo in
nabavo opreme.
7. Število in nazivi posameznih sklopov:
predmet razpisa je en sklop: Komponenta 3
“Veterinarska, fitosanitarna in zdravstvena inšpekcija na mejnem prehodu Dobova“.
Pogoji za sodelovanje na razpisu
8. Primernost in pravilo izvora: na razpisu lahko enakopravno sodelujejo fizične in
pravne osebe (posamezno ali na osnovi skupnega nastopa – joint venture/konzorcij) iz
držav članic Evropske Unije in držav in območij ki jih pokriva in/ali določa Predpis ali
posebna določila, ki se uporabljajo za PHARE program, iz katerega bo pogodba financirana ter Turčije, Malte in Cipra. Vse blago
ki bo dobavljeno v okviru pogodbe mora
izvirati iz teh držav.
9. Osnove za izločitev: ponudniki morajo
predložiti izjavo, da niso v enem od postopku ali stanj navedenem v Odstavku 2.3 Priročnika za pogodbe z zunanjimi partnerji (na
voljo na naslednjem spletnem naslovu:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/pg/index_en.htm).
10. Število ponudb: ponudniki (vključno s
povezanimi podjetji, drugimi člani, ki sodelujejo na podlagi skupnega nastopa – joint venture/konzorcij in podizvajalci) lahko predložijo samo eno ponudbo za razpisana dela. Delne ponudbe za razpisana dela se ne bodo
upoštevale. Ponudbe za variantne rešitve niso sprejemljive.
11. Garancija za resnost ponudbe: ponudniki morajo skupaj s ponudbo predložiti
garancijo za resnost ponudbe v znesku, ki
presega 2% ponudbene cene brez DDV, v
EUR z rokom veljavnosti najmanj 120 dni od
datuma odpiranja ponudb. Garancija za resnost ponudbe bo neuspešnemu ponudniku
(om) vrnjena po zaključku postopka javnega
razpisa in uspešnemu ponudniku po podpisu pogodbe s strani vseh pogodbenih partnerjev.
12. Garancija za dobro izvedbo del: uspešni ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe
predložiti garancijo za dobro izvedbo del v
višini 10% pogodbene vrednosti, v EUR. Garancija mora biti predložena v 21 dneh od
dneva, ko ponudnik prejme od naročnika
podpisano pogodbo v podpis. V primeru ko
izbrani ponudnik ne predloži take garancije v
predpisanem roku, bo pogodba nična. Pri-
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pravljena je lahko nova pogodba in poslana v
podpis drugemu najugodnejšemu ponudniku.
13. Informativni sestanek in ogled kraja
gradbišča: informativni sestanek in ogled kraja gradbišča bo na dan, ki je določen v razpisni dokumentaciji na naslovu Krajevna skupnost Dobova, sejna soba, Ulica Bratov Gerjovičev 48, 8257 Dobova. Udeležba na sestanku je priporočljiva, a ne obvezna.
14. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo
biti veljavne 90 dni od roka za oddajo ponudb.
15. Skrajni rok za dokončanje del: dela
morajo biti končana v roku 4 mesecev po
izdaji Obvestila o uvedbi v delo.
Merila za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov in izbor najugodnejše ponudbe
16. Merila za ugotavljanje sposobnosti
ponudnikov: ponudbe lahko predložijo samo
družbe in posamezniki, ki zadoščajo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim pogojem,
lahko pa jih presegajo:
– posamezni ponudnik mora biti sposoben opraviti najmanj 70% pogodbenih del z
lastnimi sredstvi; v primeru skupnega nastopa (joint venture/konzorcij) mora biti vodilni
partner sposoben opraviti vsaj 50% pogodbenih del;
– povprečni letni promet v letih 2000,
2001 in 2002 mora znašati najmanj
2,700.000 EUR;
– uspešna izvedba gradbenih del v zadnjih 3 letih na vsaj 3 projektih, pri katerih je
bil ponudnik glavni izvajalec in, ki so po
naravi in zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli;
– dostop do kreditne linije v višini najmanj 350.000 EUR;
– ključno osebje mora imeti najmanj 3 leta delovnih izkušenj in dokazila o kvalifikacijah na podobnih delih.
17. Merila za izbor najugodnejše ponudbe: komisija za ocenjevanje ponudb bo izbrala ponudnika, čigar ponudba bo ustrezala
administrativnim in tehničnim kriterijem in bo
imela najnižjo ceno.
Postopek razpisa
18. Pridobitev razpisne dokumentacije:
razpisna dokumentacija je na voljo na naslednjem naslovu: Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, ob
predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za:
razpisno dokumentacijo v višini 300 EUR
na račun: banka Abanka Vipa d.d., Nova
Gorica, št. računa S.W.I.F.T. ABANSI.2X
05100-8010757486 (za tuje ponudnike)
ali v SIT na transakcijski račun
04750-0000-349833, banka Nova KBM
d.d., področje Nova Gorica (za domače ponudnike), s pripisom “Za razpisno dokumentacijo “Veterinarska, fitosanitarna in zdravstvena inšpekcija na mejnem prehodu Dobova“. Za vplačila v SIT je veljaven prodajni
menjalni tečaj Banke Slovenije na dan objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Stroški dokumentacije ne vključujejo
stroškov dostave. Ponudbe morajo biti predložene na način in v obliki, kot je predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi s tem razpisom poslati pisno, svetovalnemu inženirju – Projekt d.d. Nova Gorica,
Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, kontaktna
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oseba: Irena Pavliha, faks No +386 5 30 24
493 (z navedbo številke objave iz točke 1) v
roku najkasneje 21 dni pred rokom za oddajo ponudb, ki je določen v točki 19. Naročnik mora odgovoriti na vsa vprašanja ponudnikov v roku najkasneje 11 dni pred rokom za
oddajo ponudb.
19. Rok za oddajo ponudb: ponudbe morajo biti oddane najkasneje do 7. 1. 2004 do
9. ure po lokalnem času, na naslednji naslov: Republika Slovenija, Servis skupnih
služb vlade RS, Gregorčičeva 27a, 1000
Ljubljana, odgovorna oseba: Alenka Temeljotov-Salaj, tel. +386 (0)1 478 18 06, faks
+386 (0)1 478 18 92.
Katerakoli ponudba, prejeta po tem roku,
se ne bo obravnavala.
20. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo javno, dne 7. 1. 2004 ob 11. uri po lokalnem času na naslednjem naslovu: Republika
Slovenija, Servis skupnih služb vlade RS,
Gregorčičeva 25a, 1000 Ljubljana.
21. Pravna osnova: Regulativa Sveta
(EEC) št. 3906/89 z dne 18. 12. 1989 o
finančni pomoči določenim državam Srednje
in Vzhodne Evrope, z amandmaji.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Ob-106621
In accordance with the Regulation on ratification of Framework Agreement between
the Government of Republic of Slovenia and
European Commission on implementation of
measures on financial, technical and other
forms of co-operation (OG RS 56/93), referring to Public Procurement Law, Article 2
(OG RS 39/00) and according to Articles
117 & 118 of the European Union Regulations and Procedures of Public Tender Performed in the Republic of Slovenia, The Republic of Slovenia, Joint Services of the Government announces
Works Procurement Notice
for
Construction of Veterinary,
Phyto-Sanitary and Health Inspection,
Facilities at the Border Inspection Post
Dobova
Location: Dobova, Dolenjska region,
Slovenia
1. Publication reference
2. Procedure: Local open tender procedure.
3. Programme: Phare Programme: Border Inspection Posts on the future external
border of the European Union.
4. Financing: Phare SI 0204.02.05.
5. Contracting authority: Republic of
Slovenia, Joint Services of the Government,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.
Contract specification
6. Contract description: the activities following this tender are related to the establishment of the Component 3 of the Border
Inspection Control at the Border Inspection
Posts located on the Future External Border
of the European Community.
Works shall include construction works,
craft works, electrical and mechanical works,
external arrangement and equipment supply.
7. Number and titles of lots: one lot: Component 3 “Construction of Veterinary,
Phyto-Sanitary and Health Inspection, Facilities at the Border Inspection Post Dobova“.
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Conditions of participation
8. Eligibility and rule of origin: Participation is open on equal terms to all natural and
legal persons (participating either individually or in grouping – joint venture/consortium
of tenderers) of the Member States and the
countries and territories of the regions covered and/or authorized by the Regulation or
the specific instruments applicable to the
PHARE programme under which the contract is financed and Turkey, Malta and
Cyprus. All goods provided for in the contract must originate in these countries.
9. Grounds for exclusion: Tenderers must
provide a declaration that they are not in any
of the situations listed in Section 2.3 of the
Manual of Instructions for External Relations
contracts (available from the following
Internet address: http://europa.eu.int/
comm/europeaid/tender/gestion/pg/
index_en.htm).
10. Number of tenders: Tenderers (including firms within the same legal group,
other members of the same joint
venture/consortium, and subcontractors)
may submit only one offer for the whole of
the Works. Partial Tenders for the Works will
not be considered. Tenders for a variant solution are not acceptable.
11. Tender guarantee: Tenderers must
provide a tender guarantee in an amount of
not less than 2% of tender price excluding
taxes in EUR when submitting their tender
which will remain in force 120 days after the
deadline for submission of tenders. This
guarantee will be released to unsuccessful
tenderers once the tender procedure has
been completed and to the successful tenderer upon signature of the contract by all
parties.
12. Performance guarantee: the successful tenderer will be requested to provide a
performance guarantee of 10% of the contract value in EUR when countersigning the
contract. This must be delivered within 21
days after receipt by the tenderer of the contract signed by the Contracting Authority. If
the selected tenderer fails to provide such a
guarantee within this period, the contract will
be void and a new contract may be drawn up
and sent to the tenderer which has submitted the next lowest, compliant tender.
13. Information meeting and/or site visit:
An information meeting and site visit for prospective Tenderers will be organised on the
date defined in the Tender Documents at the
premises of the Local Community of Dobova,
session room, Ulica Bratov Gerjovičev 48,
8257 Dobova. Participation to the information meeting and site visit is recommended,
but not compulsory.
14. Tender validity: Tenders must remain
valid for a period of 90 days after the deadline for submission of tenders.
15. Maximum delivery period: the Works
must be completed within 4 months after the
issue of the Notice to Commence.
Selection and award criteria
16. Selection criteria: Tenders should be
submitted only by companies and natural persons meeting the minimum qualifying criteria
including, but not limited to:
– Tenderer shall have the ability to carry
out at least 70% of the Contract Works
by his own means; in case of a Joint
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Venture/Consortium the leading partner shall
have the ability to carry out at least 50% of
the contract works;
– average annual turnover for the years
2000, 2001 and 2002 should exceed
2,700,000 EUR;
– successful experience as a prime Contractor in construction of at least 3 projects
of the similar nature and complexity comparable to the tendered works during last 3
years;
– access to credit line which should exceed 350.000 EUR;
– Key personnel shall have at least 3
years of adequate experience and proven
qualifications relevant to works of a similar
nature to this project.
17. Award criteria: the Evaluation Committee shall select the Tenderer whose Tender has been determined to meet the administrative and technical criteria, and has the
lowest price.
Tendering
18. How to obtain the tender dossier:
the tender dossier is available from the following address: Projekt d.d. Nova Gorica,
Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, against
the proof that a non-refundable tender fee
of EUR 300, which excludes courier delivery, has been credited to the bank Abanka
Vipa d.d., Nova Gorica, bank account
S.W.I.F.T. ABANSI.2X 05100-8010757486
(for foreign Tenderers) or in SIT to the bank
Nova KBM d.d., Nova Gorica, Bank Account
No.04750-0000-349833
(for
local
tenderers), with the notice “For tender
dossier “Construction of Veterinary,
Phyto-Sanitary and Health Inspection, Facilities at the Border Inspection Post
Dobova”. For the payments the selling exchange rate issued by the Bank of Slovenia
on the day of the announcement in the Official Gazette of the Republic of Slovenia is
relevant. Tenders must be submitted using
the standard tender form included in the
tender dossier, whose format and instructions must be strictly observed.
Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to the
Consulting Engineer Projekt d.d. Nova
Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, fax
No +386 5 30 24 493 (mentioning the Publication reference shown in item 1) contact
person: Pavliha Irena at least 21 days before
the deadline for submission of tenders given
in item 19. The Contracting Authority must
reply to all tenderers’ question at least 11
days before the deadline for submission of
tenders.
19. Deadline for submission of tenders:
the tenders must be delivered at the latest
on 7th January 2004 at 9. hrs local time to
the following address: Republic of Slovenia,
Joint Services of the Government,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, Responsible person: Mrs. Alenka Temeljotov-Salaj,
tel. +386 (0)1 478 18 06 Fax +386 (0)1
478 18 92, Any tender received after this
deadline will not be considered.
20. Tender opening session: Tenders will
be opened in public session on 7th January
2004 at 11. hrs local time on the following
address: Republic of Slovenia, Joint Services
of the Government, Gregorčičeva 25a, 1000
Ljubljana.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

21. Legal basis: PHARE: Council Regulation (EEC) No 3906/89 of 18th December
1989 on Economic aid to Certain Countries
of Central and Eastern Europe, as amended.
Republic of Slovenia,
Joint Services of the Government
Ob-106622
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirnega
sporazuma med Vlado Republike Slovenije
in Komisijo Evropskih skupnosti o uresničevanju skupnosti ukrepov o finančni, tehnični
in drugih oblikah sodelovanja (Ur. l. RS
56/93), v zvezi z 2. členom Zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00) ter 117. in
118. členom Pravil in postopkov Evropske
unije za izvedbo javnih razpisov, Republika
Slovenija, Servis skupnih služb vlade RS objavlja
javni razpis
za gradbena dela
Veterinarska, fitosanitarna in
zdravstvena inšpekcijska postaja na
mejnem prehodu Luka Koper
Lokacija: Koper, Obalna regija, Slovenija
1. Številka objave
2. Postopek: razpis brez omejitev.
3. Program: program PHARE: Mejne inšpekcijske postaje na bodoči zunanji meji
Evropske unije.
4. Financiranje: Phare SI 0204.02.07
5. Naročnik: Republika Slovenija, Servis
skupnih služb vlade RS, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana.
Pogodba
6. Opis projekta: sktivnosti v skladu z razpisom se nanašajo na izvedbo komponente
4 programa gradnje mejnih inšpekcijskih postaj na bodoči zunanji meji Evropske unije.
Dela vključujejo gradbena, obrtniška,
elektro in strojna dela.
7. Število in nazivi posameznih sklopov:
predmet razpisa je en sklop: Komponenta 4
“Veterinarska, fitosanitarna in zdravstvena inšpekcija na mejnem prehodu Luka Koper“.
Pogoji za sodelovanje na razpisu
8. Primernost in pravilo izvora: na razpisu
lahko enakopravno sodelujejo fizične in pravne osebe (posamezno ali na osnovi skupnega nastopa – joint venture/konzorcij) iz držav
članic Evropske Unije in držav in območij ki
jih pokriva in/ali določa Predpis ali posebna
določila, ki se uporabljajo za PHARE program, iz katerega bo pogodba financirana ter
Turčije, Malte in Cipra. Vse blago ki bo dobavljeno v okviru pogodbe mora izvirati iz teh
držav.
9. Osnove za izločitev: ponudniki morajo
predložiti izjavo, da niso v enem od postopku ali stanj navedenem v odstavku 2.3 Priročnika za pogodbe z zunanjimi partnerji (na
voljo na naslednjem spletnem naslovu:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/pg/index_en.htm).
10. Število ponudb: ponudniki (vključno s
povezanimi podjetji, drugimi člani, ki sodelujejo na osnovi skupnega nastopa – joint venture/konzorcij in podizvajalci) lahko predložijo samo eno ponudbo za razpisana dela. Delne ponudbe za razpisana dela se ne bodo
upoštevale. Ponudbe za variantne rešitve niso sprejemljive.
11. Garancija za resnost ponudbe: ponudniki morajo skupaj s ponudbo predložiti
garancijo za resnost ponudbe v znesku, ki

presega 2% ponudbene cene brez DDV, v
EUR z rokom veljavnosti najmanj 120 dni od
datuma odpiranja ponudb. Garancija za resnost ponudbe bo neuspešnemu ponudniku
(om) vrnjena po zaključku postopka javnega
razpisa in uspešnemu ponudniku po podpisu pogodbe s strani vseh pogodbenih partnerjev.
12. Garancija za dobro izvedbo del: uspešni ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe
predložiti garancijo za dobro izvedbo del v
višini 10% pogodbene vrednosti, v EUR. Garancija mora biti predložena v 21 dneh od
dneva, ko ponudnik prejme od naročnika podpisano pogodbo v podpis. V primeru ko izbrani ponudnik ne predloži take garancije v predpisanem roku, bo pogodba nična. Pripravljena je lahko nova pogodba in poslana v podpis
drugemu najugodnejšemu ponudniku.
13. Informativni sestanek in ogled kraja
gradbišča: informativni sestanek in ogled kraja gradbišča bo na dan, ki je določen v razpisni dokumentaciji, na naslovu Mestna občina Koper, sejna soba – pritličje, Verdijeva
10, 6000 Koper. Udeležba na sestanku je
priporočljiva, a ne obvezna.
14. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo
biti veljavne 90 dni od roka za oddajo ponudb.
15. Skrajni rok za dokončanje del: dela
morajo biti končana v roku 4 mesecev po
izdaji Obvestila o uvedbi v delo.
Merila za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov in izbor najugodnejše ponudbe
16. Merila za ugotavljanje sposobnosti
ponudnikov: ponudbe lahko predložijo samo
družbe in posamezniki, ki zadoščajo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim pogojem,
lahko pa jih presegajo:
– posamezni ponudnik mora biti sposoben opraviti najmanj 70% pogodbenih del z
lastnimi sredstvi; v primeru skupnega nastopa (joint venture/konzorcij) mora biti vodilni
partner sposoben opraviti vsaj 50% pogodbenih del;
– povprečni letni promet v letih 2000,
2001 in 2002 mora znašati najmanj
1,500.000 EUR;
– uspešna izvedba gradbenih del v zadnjih
3 letih na vsaj 3 projektih, pri katerih je bil
ponudnik glavni izvajalec in, ki so po naravi in
zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli;
– dostop do kreditne linije v višini najmanj 200.000 EUR.
– ključno osebje mora imeti najmanj 3 leta delovnih izkušenj in dokazila o kvalifikacijah na podobnih delih.
17. Merila za izbor najugodnejše ponudbe: komisija za ocenjevanje ponudb bo izbrala ponudnika, čigar ponudba bo ustrezala
administrativnim in tehničnim kriterijem in bo
imela najnižjo ceno.
Postopek razpisa
18. Pridobitev razpisne dokumentacije:
razpisna dokumentacija je na voljo na naslednjem naslovu: Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, ob predložitvi
dokazila o vplačilu stroškov za: razpisno dokumentacijo v višini 300 EUR na račun: banka Abanka Vipa d.d., Nova Gorica, št. računa
S.W.I.F.T. ABANSI.2X 05100-8010757486
(za tuje ponudnike) ali v SIT na transakcijski
račun 04750-0000-349833, banka Nova
KBM d.d., področje Nova Gorica (za domače
ponudnike), s pripisom “Za razpisno doku-
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mentacijo “Veterinarska, fitosanitarna in zdravstvena inšpekcija na mejnem prehodu Luka
Koper“. Za vplačila v SIT je veljaven prodajni
menjalni tečaj Banke Slovenije na dan objave
razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov
dostave. Ponudbe morajo biti predložene na
način in v obliki, kot je predpisano v navodilih
za izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi s tem razpisom poslati pisno, svetovalnemu inženirju – Projekt d.d. Nova Gorica,
Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, kontaktna
oseba: Irena Pavliha, faks No +386 5 30 24
493 (z navedbo številke objave iz točke 1) v
roku najkasneje 21 dni pred rokom za oddajo ponudb, ki je določen v točki 19. Naročnik mora odgovoriti na vsa vprašanja ponudnikov v roku najkasneje 11 dni pred rokom za
oddajo ponudb.
19. Rok za oddajo ponudb: ponudbe morajo biti oddane najkasneje do 15. 1. 2004
do 9. ure po lokalnem času, na naslednji
naslov: Republika Slovenija, Servis skupnih
služb vlade RS, Gregorčičeva 27a, 1000
Ljubljana, odgovorna oseba: Alenka Temeljotov-Salaj, tel. +386 (0)1 478 18 06, faks
+386 (0)1 478 18 92.
Katerakoli ponudba, prejeta po tem roku,
se ne bo obravnavala.
20. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo javno, dne 15. 1. 2004 ob 11. uri po
lokalnem času na naslednjem naslovu: Republika Slovenija, Servis skupnih služb vlade
RS, Gregorčičeva 25a, 1000 Ljubljana.
21. Pravna osnova: Regulativa Sveta
(EEC) št. 3906/89 z dne 18. 12. 1989 o
finančni pomoči določenim državam Srednje
in Vzhodne Evrope, z amandmaji.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Ob-106623
In accordance with the Regulation on ratification of Framework Agreement between
the Government of Republic of Slovenia and
European Commission on implementation of
measures on financial, technical and other
forms of co-operation (OG RS 56/93), referring to Public Procurement Law, Article 2
(OG RS 39/00) and according to Articles
117 & 118 of the European Union Regulations and Procedures of Public Tender Performed in the Republic of Slovenia, The Republic of Slovenia, Joint Services of the Government announces
Works Procurement Notice
for
Construction of Veterinary,
Phyto-Sanitary and Health Inspection
Facilities at the Border Inspection Post
KOPER
Location: Koper, Coastal region,
Slovenia
1. Publication reference
2. Procedure: Local open tender procedure.
3. Programme: Phare Programme: Border Inspection Posts on the future external
borer of the European Union.
4. Financing: Phare SI 0204.02.07.
5. Contracting authority: Republic of
Slovenia, Joint Services of the Government,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.
Contract specification
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6. Contract description: the activities following this tender are related to the establishment of the Component 4 of the Border
Inspection Control at the Border Inspection
Posts located on the Future External Border
of the European Community.
Works shall include construction works,
craft works, electrical works and mechanical
works.
7. Number and titles of lots: One lot: Component 4 “Construction of Veterinary,
Phyto-Sanitary and Health Inspection, Facilities at the Border Inspection Post Koper “
Conditions of participation
8. Eligibility and rule of origin: Participation is open on equal terms to all natural and
legal persons (participating either individually or in grouping – joint venture/consortium
of tenderers) of the Member States and the
countries and territories of the regions covered and/or authorized by the Regulation or
the specific instruments applicable to the
PHARE programme under which the contract is financed and Turkey, Malta and
Cyprus. All goods provided for in the contract must originate in these countries.
9. Grounds for exclusion: Tenderers must
provide a declaration that they are not in any of
the situations listed in Section 2.3 of the
Manual of Instructions for External Relations
contracts (available from the following Internet address: http://europa.eu.int/comm/
europeaid/tender/gestion/pg/index_en.htm).
10. Number of tenders: Tenderers (including firms within the same legal group,
other members of the same joint
venture/consortium, and subcontractors)
may submit only one offer for the whole of
the Works. Partial Tenders for the Works will
not be considered. Tenders for a variant solution are not acceptable.
11. Tender guarantee: Tenderers must provide a tender guarantee in an amount of not
less than 2% of tender price excluding taxes
in EUR when submitting their tender which
will remain in force 120 days after the deadline for submission of tenders. This guarantee
will be released to unsuccessful tenderers
once the tender procedure has been completed and to the successful tenderer upon
signature of the contract by all parties.
12. Performance guarantee: the successful tenderer will be requested to provide a
performance guarantee of 10% of the contract value in EUR when countersigning the
contract. This must be delivered within 21
days after receipt by the tenderer of the contract signed by the Contracting Authority. If
the selected tenderer fails to provide such a
guarantee within this period, the contract will
be void and a new contract may be drawn up
and sent to the tenderer which has submitted the next lowest, compliant tender.
13. Information meeting and/or site visit:
an information meeting and site visit for prospective Tenderers will be organised at the
date defined in the Tender Documents at the
premises of the City Municipality of Koper,
session room – ground floor, Verdijeva 10,
6000 Koper. Participation to the information
meeting and site visit is recommended, but
not compulsory.
14. Tender validity: Tenders must remain
valid for a period of 90 days after the deadline for submission of tenders.
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15. Maximum delivery period: the Works
must be completed within 4 months after the
issue of the Notice to Commence.
Selection and award criteria
16. Selection criteria: Tenders should be
submitted only by companies and natural persons meeting the minimum qualifying criteria
including, but not limited to:
– Tenderer shall have the ability to carry
out at least 70% of the Contract Works by
his own means; in case of a Joint
Venture/Consortium the leading partner shall
have the ability to carry out at least 50% of
the contract works;
– Average annual turnover for the years
2000, 2001 and 2002 should exceed
1,500.000 EUR;
– successful experience as a prime Contractor in construction of at least 3 projects
of the similar nature and complexity comparable to the tendered works during last 3
years;
– access to credit line which should exceed 200.000 EUR;
– Key personnel shall have at least 3
years of adequate experience and proven
qualifications relevant to works of a similar
nature to this project.
17. Award criteria: the Evaluation Committee shall select the Tenderer whose Tender has been determined to meet the administrative and technical criteria, and has the
lowest price.
Tendering
18. How to obtain the tender dossier:
the tender dossier is available from the following address: Projekt d.d. Nova Gorica,
Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, against
the proof that a non-refundable tender fee
of EUR 300 which excludes courier delivery, has been credited to the bank Abanka
Vipa d.d., Nova Gorica, bank account
S.W.I.F.T. ABANSI.2X 05100-8010757486
(for foreign Tenderers) or in SIT to the bank
NOVA KBM d.d., Nova Gorica, Bank Account No.04750-0000-349833 (for local
tenderers), with the notice “For tender
dossier “Construction of Veterinary,
Phyto-Sanitary and Health Inspection, Facilities at the Border Inspection Post Koper”.
For the payments the selling exchange rate
issued by the Bank of Slovenia on the day of
the announcement in the Official Gazette of
the Republic of Slovenia is relevant. The tender dossier is also available for inspection at
the premises of the Consulting Engineer
Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000
Nova Gorica, contact person: Irena Pavliha.
Tenders must be submitted using the standard tender form included in the tender dossier, whose format and instructions must be
strictly observed.
Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to the
Consulting Engineer Projekt d.d. Nova
Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, fax
No +386 5 30 24 493 (mentioning the Publication reference shown in item 1) at least
21 days before the deadline for submission
of tenders given in item 19. The Contracting
Authority must reply to all tenderers’ question at least 11 days before the deadline for
submission of tenders.
19. Deadline for submission of tenders:
the tenders must be delivered at the latest
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on 15th January 2004 at 9. hrs local time to
the following address: Republic of Slovenia,
Joint Services of the Government,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, Responsible person: Ms. Alenka Temeljotov-Salaj,
tel. +386 (0)1 478 18 06 Fax +386 (0)1
478 18 92, Any tender received after this
deadline will not be considered.
20. Tender opening session: Tenders will
be opened in public session on 15th January
2004 at 11. hrs local time on the following
address: Republic of Slovenia, Joint Services
of the Government, Gregorčičeva 25a, 1000
Ljubljana.
21. Legal basis. PHARE: Council Regulation (EEC) No 3906/89 of 18th December
1989 on Economic aid to Certain Countries
of Central and Eastern Europe, with amendments.
Republic of Slovenia,
Joint Services of the Government
Ob-106624
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Komisijo Evropskih skupnosti o uresničevanju skupnosti ukrepov o finančni, tehnični in drugih oblikah sodelovanja (Ur. l.
RS, št. 56/93), v zvezi z 2. členom Zakona
o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00) ter
117. in 118. členom Pravil in postopkov
Evropske unije za izvedbo javnih razpisov,
Republika Slovenija, Servis skupnih služb
vlade objavlja
javni razpis
za gradbena dela
izgradnja objekta veterinarske
inšpekcije na mejnem prehodu Jelšane
Lokacija: Jelšane
1. Številka objave
2. Postopek: razpis brez omejitev
3. Program: Phare SI 0204.02.01
4. Financiranje: Phare SI 0204.02.01
5. Naročnik: Republika Slovenija, Servis
skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana
Pogodba
6. Opis projekta: predmet razpisa je izgradnja objekta veterinarske inšpekcije na
mejnem prehodu Jelšane, na bodoči zunanji
meji Evropske unije. Dela vključujejo gradbena dela, elektroinstalacijska dela in strojnoinstalacijska dela.
7. Število in nazivi posameznih sklopov:
predmet razpisa je: izgradnja objekta veterinarske inšpekcije na mejnem prehodu Jelšane (en sklop). Ponudnik naj poda ponudbo
za en sklop.
Pogoji za sodelovanje na razpisu
8. Primernost in pravilo izvora: na razpisu
lahko enakopravno sodelujejo fizične in pravne osebe (posamezno ali na osnovi skupnega nastopa – joint venture/konzorcij) iz držav
članic Evropske Unije in držav in območij ki
jih pokriva in/ali določa Predpis ali posebna
določila, ki se uporabljajo za PHARE program, iz katerega bo pogodba financirana ter
Turčije, Malte in Cipra. Vse blago ki bo dobavljeno v okviru pogodbe mora izvirati iz teh
držav.
9. Osnove za izločitev
Ponudniki morajo predložiti izjavo, da niso v enem od postopku ali stanj navedenem
v Odstavku 2.3 Priročnika za pogodbe z
zunanjimi partnerji (na voljo na naslednjem
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spletnem naslovu: http://europa.eu.int/
comm/europeaid/tender/gestion/
pg/index_en.htm).
10. Število ponudb: ponudnik (vključno s
povezanimi podjetji, drugimi člani, ki sodelujejo na osnovi skupnega nastopa – joint venture/konzorcij in podizvajalci) lahko predloži
samo ponudbe za razpisana dela za en sklop,
kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji. Ponudbe za variantne rešitve niso sprejemljive.
11. Garancija za resnost ponudbe: ponudniki morajo skupaj s ponudbo predložiti
garancijo za resnost ponudbe v znesku, ki
presega 3% ponudbene cene brez davkov, v
EUR. Garancija za resnost ponudbe bo neuspešnim ponudnikom vrnjena po zaključku
postopka javnega razpisa in uspešnemu ponudniku (om) po podpisu pogodbe s strani
vseh pogodbenih partnerjev.
12. Garancija za dobro izvedbo del:
uspešni ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo
del v višini 10% pogodbene vrednosti, v
EUR. Garancija mora biti predložena v 28
dneh od dneva, ko ponudnik prejme od naročnika podpisano pogodbo v podpis. V primeru ko izbrani ponudnik ne predloži take
garancije v predpisanem roku, bo pogodba
nična. Pripravljena je lahko nova pogodba
in poslana v podpis drugemu najugodnejšemu ponudniku.
13. Informativni sestanek in ogled kraja
gradbišča: informativni sestanek bo organiziran za potencialne ponudnike za projekt Izgradnja objekta veterinarske inšpekcije na
mejnem prehodu Jelšane in sicer na Občini
Ilirska Bistrica, sejna soba krajevne skupnosti, Bazoviška cesta 12, Ilirska Bistrica. Datum bo objavljen v razpisni dokumetaciji.
Ogled kraja gradbišča bo sledil po informativnem sestanku. Udeležba na sestanku je
priporočljiva, a ne obvezna.
14. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo
biti veljavne 90 dni od roka za oddajo ponudb.
15. Skrajni rok za dokončanje del: dela
morajo biti končana v roku 4 mesecev po
izdaji Obvestila o uvedbi v delo.
Merila za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov in izbor najugodnejše ponudbe
16. Merila za ugotavljanje sposobnosti
ponudnikov: ponudbe lahko predložijo samo
družbe in posamezniki, ki zadoščajo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim pogojem,
lahko pa jih presegajo:
– posamezni ponudnik mora biti sposoben opraviti najmanj 70% pogodbenih del z
lastnimi sredstvi; v primeru skupnega nastopa (joint venture/konzorcij) mora biti vodilni
partner sposoben opraviti vsaj 50% pogodbenih del;
– posamezni povprečni letni promet gradbenih del v letih 2000, 2001 in 2002 mora
znašati najmanj 1,630.000 EUR:
– uspešna izvedba gradbenih del v zadnjih
3 letih na vsaj 4 projektih, pri katerih je bil
ponudnik glavni izvajalec in, ki so po naravi in
zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli;
– dostop do kreditne linije v višini najmanj 200.000 EUR.
17. Merila za izbor najugodnejše ponudbe: komisija za ocenjevanje ponudb bo izbrala ponudnika, čigar ponudba bo ustrezala
administrativnim in tehničnim kriterijem in bo
imela najnižjo ceno.

Postopek razpisa
18. Pridobitev razpisne dokumentacije:
razpisna dokumentacija je na voljo na naslednjem naslovu: SL Consult d.o.o., Kersnikova 6, 1000 Ljubljana, ob predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za: razpisno dokumentacijo v višini 600 EUR (brez kurirskih
stroškov) na račun: Hypo Alpe – Adria – Bank
d.d. št. računa 33000-6617471620, SWIFT
koda: KLHBSI22 (za tuje ponudnike) ali v
SIT na transakcijski račun Hypo Alpe – Adria
– Bank d.d. 33000-6617471620 (za domače ponudnike), s pripisom “Za razpisno dokumentacijo “Izgradnja objekta veterinarske
inšpekcije na mejnem prehodu Jelšane“. Za
vplačila v SIT je veljaven prodajni menjalni
tečaj Banke Slovenije na dan objave razpisa
v Uradnem listu Republike Slovenije. Stroški
dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave. Ponudbe morajo biti predložene na način
in v obliki, kot je predpisano v navodilih za
izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi s tem razpisom poslati pisno, svetovalnemu inženirju – SL Consult d.o.o., Kersnikova 6, 1000 Ljubljana, faks No +386 1
234 00 87 v roku najkasneje 21 dni pred
rokom za oddajo ponudb, ki je določen v
točki 19. Naročnik/svetovalni inženiring mora odgovoriti na vsa vprašanja ponudnikov v
roku najkasneje 11 dni pred rokom za oddajo ponudb.
19. Rok za oddajo ponudb: ponudbe morajo biti oddane najkasneje do 12. januarja
2004 do 9. ure po lokalnem času, na naslednji naslov: Republika Slovenija, Servis
skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana. Odgovorna oseba: Alenka
Temeljotov-Salaj, tel. No. +386 (0)1 478
1806, faks +386 (0)1 478 1805.
Katerakoli ponudba, prejeta po tem roku,
se ne bo obravnavala.
20. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo javno, istega dne ob 11. uri na Servisu
skupnih služb vlade, Gregorčičeva 25 a,
Ljubljana, velika sejna soba.
21. Pravna osnova: PHARE: uredba sveta
(EEC) št. 3906/89 z dne 18. december
1989 o ekonomski pomoči določenim državam Srednje in Vzhodne Evrope.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Ob-106625
In accordance with the Regulation on ratification of Framework Agreement between
the Government of Republic of Slovenia and
European Commission on implementation of
measures on financial, technical and other
forms of co-operation (OG RS 56/93), referring to Public Procurement Law, Article 2
(OG RS 39/00) and according to Articles
117 & 118 of the European Union Regulations and Procedures of Public Tender Performed the Republic of Slovenia, The Republic of Slovenia, Joint Services of the Government announces
Works Procurement Notice
for
Construction of Veterinary facilities
at the border inspection post Jelsane
– Location: – Jelsane, Slovenia
1. Publication reference
2. Procedure: Local open tender procedure.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
3. Programme: Phare Programme No SI
0204.02.01.
4. Financing: Budget line SI 0204.02.01.
5. Contracting authority: Republic of
Slovenia, Joint Services of the Government,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.
Contract specification
6. Contract description: the activities following this tender are related to the establishment of the veterinary facilities at the
State Border Control in Jelšane located on
the Future External Border of the European
Community.Works shall include construction
works, electrical installations and mechanical installations.
7. Number and titles of lots: One lot: Construction of Veterinary facilities at the border
inspection post Jelsane.
The respective Tenderer shall make his
offer for one single lot.
Conditions of participation
8. Eligibility and rule of origin: Participation is open on equal terms to all natural and
legal persons (participating either individually or in grouping – joint venture/consortium
of tenderers) of the Member States and the
countries and territories of the regions covered and/or authorized by the Regulation or
the specific instruments applicable to the
PHARE programme under which the contract is financed and Turkey, Malta and
Cyprus. All goods provided for in the contract must originate in these countries.
9. Grounds for exclusion: Tenderers must
provide a declaration that they are not in any
of the situations listed in Section 2.3 of the
Manual of Instructions for External Relations
contracts (available from the following
Internet address: http://europa.eu.int/
comm/europeaid/tender/gestion/pg/
index_en.htm).
10. Number of tenders: A Tenderer (including firms within the same legal group,
other members of the same joint
venture/consortium, and subcontractors)
shall submit only one offer as required in the
Tender Dossier. Tenders for a variant solution are not acceptable.
11. Tender guarantee: Tenderers must
provide a tender guarantee in an amount of
not less than 3% of tender price excluding
taxes in EUR when submitting their tender.
This guarantee will be released to unsuccessful tenderers once the tender procedure
has been completed and to the successful
tenderer (s) upon signature of the contract
by all parties.
12. Performance guarantee: the successful tenderer will be requested to provide a
performance guarantee of 10% of the contract value in EUR when countersigning the
contract. This must be delivered within 28
days after receipt by the tenderer of the contract signed by the Contracting Authority. If
the selected tenderer fails to provide such a
guarantee within this period, the contract will
be void and a new contract may be drawn up
and sent to the tenderer which has submitted the next lowest, compliant tender.
13. Information meeting and/or site visit:
an information meeting will be organised for
prospective Tenderers. Venue: The Municipality of Ilirska Bistrica, session room of the
local community, Bazoviška cesta 12, 6250
Ilirska Bistrica. The date of the meeting will
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be stated in the Tender Dossier. The information meeting will be followed by a Site visit
for prospective Tenderers. Participation at
the information meeting and site visit is recommended, but not compulsory.
14. Tender validity: Tenders must remain
valid for a period of 90 days after the deadline for submission of tenders.
15. Maximum delivery period: the Works
must be completed within 4 months after the
issue of the Notice to Commence.
Selection and award criteria
16. Selection criteria: Tenders should be
submitted only by companies and natural persons meeting the minimum qualifying criteria
including, but not limited to:
– Tenderer shall have the ability to carry
out at least 70% of the Contract Works by
his own means; in case of a Joint
Venture/Consortium the leading partner shall
have the ability to carry out at least 50% of
the contract works;
– each individual annual turnover in construction works for the years 2000, 2001
and 2002 should exceed 1,630.000 EUR;
– successful experience as a prime Contractor in construction of at least 4 projects
of the similar nature and complexity comparable to the tendered works during last
3 years;
– access to credit line which should exceed 200.000 EUR.
17. Award criteria: the Evaluation Committee shall select the Tenderer whose Tender has been determined to meet the administrative and technical criteria, and has the
lowest price.
Tendering
18. How to obtain the tender dossier: the
tender dossier is available form the following
address: SL Consult d.o.o., Kersnikova 6,
SI – 1000 Ljubljana, against the proof that a
non-refundable tender fee of 600 EUR,
which excludes courier delivery, has been
credited to the SL Consult d.o.o., Ljubljana,
Hypo Alpe – Adria – Bank d.d., Ljubljana,
account No. 33000-6617471620, SWIFT
Code; KLHBSI22 (for foreign Tenderers) or
in SIT to the SL Consult d.o.o., Ljubljana,
Hypo Alpe – Adria – Bank d.d., Ljubljana,
account No. 33000-6617471620 (for local
Tenderers), with the notice “For tender dossier “Construction of Veterinary facilities at
the border inspection post Jelsane”. For the
payments the selling exchange rate issued
by the Bank of Slovenia on the day of the
announcement in the Official Gazette of the
Republic of Slovenia is relevant. The tender
dossier is also available for inspection at the
premises of the Consulting Engineer SL Consult d.o.o., Kersnikova 6, SI – 1000
Ljubljana. Tenders must be submitted using
the standard tender form included in the tender dossier, whose format and instructions
must be strictly observed.
Tenderers with questions regarding this Tender should send them in writing to the Consulting Engineer SL Consult d.o.o., Kersnikova 6,
SI – 1000 Ljubljana, fax No +386 1 234 00
87 at least 21 days before the deadline for
submission of Tenders given in item 19. The
Contracting Authority/Consulting Engineer
shall reply to all Tenderers’ questions at least
11 days before the deadline for submission of
Tenders.
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19. Deadline for submission of tenders:
the tenders must be delivered at the latest on
12th January 2004 by 9. hrs local time to the
following address: Republic of Slovenia, Joint
Services of the Government, Gregorčičeva
27a, 1000 Ljubljana. Responsible person: Ms
Alenka Temeljotov-Salaj, tel. No. +386 (0)1
478 1806, fax: +386 (0)1 478 1805.
Any tender received after this deadline
will not be considered.
20. Tender opening session: Tenders will
be opened on the same day, at the Joint
Services of the Government, Gregorčičeva
25a, Ljubljana in the session room at 11. hrs
local time.
21. Legal basis: PHARE: Council Regulation (EEC) No 3906/89 of 18th December
1989 on Economic aid to Certain Countries
of Central and Eastern Europe, as amended.
Republic of Slovenia,
Joint Services of the Government
Št. 2024/11/03

Ob-106432

Javni razpis za gradbena dela
nadgradnja proge Ljubljana – Zidani
Most – Maribor
Slovenija
1. Številka objave: EuropeAid/116470/
D/W/SI.
2. Postopek: mednarodni javni razpis
brez omejitev.
3. Program: ISPA.
4. Financiranje: 2002/SI/16/P/PT/003.
5. Naročnik: Javna agencija za železniški
promet Republike Slovenije, Kopitarjeva 5,
2000 Maribor.
Pogodba
6. Opis projekta
Na glavni železniški progi med Ljubljano
in Mariborom poteka večina potniškega prometa v Sloveniji. Zato so se Slovenske železnice odločile modernizirati omenjeno progo.
S predstavitvijo posodobitve se bo zato
bistveno skrajšal potovalni čas.
Rezultate posodobitev, ki so združeni v
študiji za povečanje hitrosti, sta izdelala SŽ
projektivno podjetje in Tiring d.o.o.
Narejeni projekti obravnavajo obnovo železniške proge na odseku:
1. med postajama Hoče in Maribor Tezno
bosta obnovljena oba tira, in sicer:
– levi tir od km 587+375,15 do km
589+502,31,
– desni tir od km 587+447,49 do km
589+466,04,
2. med postajama Maribor Tezno in Maribor bosta obnovljena oba tira, in sicer:
– levi tir od km 591+223,618 skupne dolžine ca. 2.325 m,
– desni tir od km 591+259,961 skupne
dolžine ca. 2.325 m,
in obnovo postaj:
1. rekonstrukcija levega in desnega tira
na postaji Trbovlje od km 512+978 skupne
dolžine ca. 2290 m,
2. rekonstrukcija levega in desnega tira
na postaji Sava od km 527+380 skupne dolžine ca. 1000 m,
3. rekonstrukcija levega in desnega tira
na postaji Kresnice od km 541+496,85 do
km 542+483,31,
4. obnova tira št. 1 in št. 2 na postaji
Hoče. Tir št. 1 bo obnovljen od km
586+453,70 do km 587+454,70. Tir št. 2
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bo obnovljen od km 586+498,70 do km
587+364,40,
5. rekonstrukcija tira št. 1 in št. 2 na postaji Maribor Tezno. Tir št. 1 (desni tir) od km
589+466,041 skupne dolžine ca. 1790 m.
Tir št. 2 (levi tir) od km 589+502,311 skupne dolžine ca. 1790 m.
7. Število in nazivi posameznih sklopov:
en sklop – nadgradnja proge Ljubljana – Zidani Most – Maribor.
Pogoji za sodelovanje na razpisu
8. Primernost in pravilo izvora: na razpisu lahko enakopravno sodelujejo fizične in
pravne osebe (posamezno ali na osnovi skupnega nastopa – joint venture/konzorcij) iz
držav članic Evropske Unije ter držav in območij, ki jih pokriva program ISPA, kakor
tudi Ciper, Malta in Turčija. Vse blago, ki bo
dobavljeno v okviru pogodbe, mora izvirati
iz teh držav.
9. Osnove za izločitev: ponudniki morajo
predložiti izjavo, da niso v enem od postopkov ali stanj, navedenem v Priročniku za pogodbe z zunanjimi partnerji, odstavek 2.3
(na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/
index_en.htm).
10. Število ponudb: ponudniki (vključno
s povezanimi podjetji, drugimi člani, ki sodelujejo na osnovi skupnega nastopa – joint
venture/konzorcij in podizvajalci) lahko predložijo le eno ponudbo. Ponudbe, ki bodo
zajemale le del razpisanih del, ne bodo
obravnavane. Ponudniki ne smejo predložiti
ponudbe za variantne rešitve, za dela zahtevana z razpisno dokumentacijo.
11. Garancija za resnost ponudbe
Ponudniki morajo skupaj s ponudbo predložiti garancijo za resnost ponudbe v znesku
najmanj 2% ponudbene cene z DDV v EURO. Garancija mora biti veljavna najmanj 120
dni od roka odpiranja ponudb.
Garancija za resnost ponudbe bo neuspešnim ponudnikom vrnjena po zaključku
postopka javnega razpisa in uspešnemu(im)
ponudniku(om) po podpisu pogodbe s strani
vseh pogodbenih partnerjev.
12. Garancija za dobro izvedbo del: uspešni ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe
predložiti garancijo za dobro izvedbo del v
višini 10% pogodbene vrednosti v EURO. Garancija mora biti predložena v 30 dneh od
dneva, ko ponudnik prejeme od naročnika
podpisano pogodbo v podpis. V primeru, če
izbrani ponudnik ne predloži take garancije v
predpisanem roku, bo pogodba nična. Pripravljena je lahko nova pogodba in poslana v
podpis drugemu najugodnejšemu, ustreznemu ponudniku.
13. Informativni sestanek in ogled kraja
gradbišča
Informativni sestanek in ogled gradbišča
je predviden na naslednji način:
Prvi dan: informativni sestanek bo izveden dne 21. 1. 2004 s pričetkom ob 9. uri
na Javni agenciji za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, ter se bo nadaljeval z ogledom dveh
postaj (Hoče in Maribor Tezno) ter ogledom
dveh medpostajnih odsekov na progi Maribor – Zidani Most.
Drugi dan: izvede se ogled preostalih treh
postaj s pričetkom ob 9. uri na postaji Kresnice in se nadaljuje z ogledom postaj Sava
in Trbovlje.
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Prevoz si morajo potencialni ponudniki zagotoviti sami. Sodelovanje na informativnem
sestanku in ogledu kraja gradbišča je priporočeno, čeprav ni obvezno.
14. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo
biti veljavne 90 dni od roka za oddajo ponudb.
15. Skrajni rok za dokončanje del: dela
morajo biti končana v roku 21 mesecev po
izdaji Pisma o uvedbi v delo.
Merila za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov in izbor najugodnejše ponudbe
16. Merila za ugotavljanje sposobnosti
ponudnikov
Ponudbe lahko predložijo samo družbe in
posamezniki, ki zadoščajo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim pogojem, lahko pa jih
presegajo:
– ponudnik mora biti sposoben izvesti najmanj 70% razpisanih del, če nastopa samostojno ali 50% del, če je vodilni partner v
konzorciju;
– povprečni letni promet v gradbenih delih (za samostojnega ponudnika ali joint venture/konzorcij) v letih 2000, 2001 in 2002
mora znašati najmanj 63,300.000 EURO;
– uspešna izvedba gradbenih del v zadnjih 5 letih na vsaj 2 projektih, pri katerih je
bil ponudnik glavni izvajalec in ki so po naravi
in zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli;
– dostop do posojila v vrednosti
7,900.000 EURO.
17. Merila za izbor najugodnejše ponudbe: komisija za ocenjevanje ponudb bo izbrala ponudnika, čigar ponudba bo ustrezala
administrativnim in tehničnim kriterijem in bo
imela najnižjo ceno.
Postopek razpisa
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na naslednjem naslovu: Proplus d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor, ob predložitvi dokazila
o vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo v višini 600 EUR na transakcijski račun št.
04515-0000334091 (za tolarska vplačila) ali
na devizni račun pri Novi Kreditni banki Maribor d.d., št. 27620-633-11371, SWIFT
KBMASI2X (za devizna vplačila), s pripisom
“Za razpisno dokumentacijo Nadgradnja
proge Ljubljana–Zidani Most–Maribor”. Za
vplačila v SIT je veljaven prodajni menjalni
tečaj Banke Slovenije na dan objave tega
razpisa. Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave. Ponudbe morajo biti predložene na način in v obliki, kot je predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni
dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi s tem razpisom poslati pisno na naslov: Proplus d.o.o., Strma ulica 8, 2000
Maribor, tel. +386(0)2/250-41-10, faks
+386(0)2/250-41-35, e-mail: proplus@proplus.si, z navedbo številke objave iz 1. točke,
najkasneje 21 dni pred rokom za oddajo ponudb, ki je določen v 19. točki. Naročnik
mora odgovoriti na vsa vprašanja ponudnikov
v roku najkasneje 11 dni pred rokom za oddajo ponudb.
19. Rok za oddajo ponudb: ponudbe morajo biti oddane najkasneje do 1. 3. 2004
do 11. ure po lokalnem času, na naslednji
naslov: Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije, Kopitarjeva 5 – v tajništvo, 2000 Maribor. Katerakoli ponudba, prejeta po tem roku, se ne bo obravnavala.

20. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo javno, dne 1. 3. 2004 ob 12. uri po lokalnem času, na naslednjem naslovu: Javna
agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor.
21. Pravna osnova
Council Regulation (EEC) No 3906/89
of 18th December 1989 on Economic Aid to
certain Countries of Central and Eastern Europe, z dopolnili.
ISPA: Council Regulation (EC) No.
1267/1999 of 21st June 1999 establishing
an Instrument for Structural Policies for
Pre-Accession.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Št. 2024/11/03

Ob-106433

Works Procurement Notice
Upgrading the Ljubljana – Zidani Most –
Maribor Railway Line
Location – Slovenia
1. Publication reference: EuropeAid/
116470/D/W/SI.
2. Procedure: International Open Tender.
3. Programme: ISPA.
4. Financing: 2002/SI/16/P/PT/003.
5. Contracting authority: Public Agency
for Rail Transport in Republic of Slovenia,
Kopitarjeva 5, 2000 Maribor.
Contract specification
6. Contract description
On the main railway line between
Ljubljana and Maribor the most of passengers traffic in Slovenia is realized. Therefore Slovene Railways decided to modernize the mentioned line. By introducing
up-to-date rolling stock this would mean essential shorter travelling time. The
construction-technological measures are
scooped in the design for increasing speed
up to 160 km/h on railway line Ljubljana –
Maribor, which has been done by
SŽ-Projektivno podjetje and Tiring d.o.o.
This design deals with railway line renewal
on the sections:
1. between the stations Hoče and
Maribor-Tezno both tracks will be renewed:
– left track from km 587+375,15 up to
km 589+502,31,
– right track from km 587+447,49 up to
km 589+466,04,
2. between the stations Maribor Tezno
and Maribor both tracks will be renewed:
– left track from km 591+223,618 in
length of about 2.325 m,
– right track from km 591+259,961 in
length of about 2.325 m,
and reconstruction on the stations:
1. reconstruction of the left and the right
track at the station Trbovlje beginning from
km 512+978 in length of about 2290 m,
2. reconstruction of the left and the right
track at the station Sava beginning from km
527+380 in length of about 1000 m,
3. reconstruction of the left and the right
track at the station Kresnice beginning from
km 541+496,85 to km 542+483,31,
4. renewal of the tracks No. 1 and No. 2
at the station Hoče. Track No. 1 will be
renewed from km 586+453,70 to km
587+454,70. Track No. 2 will be renewed
from km 586+498,70 to km 587+364,40,
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5. reconstruction of tracks No. 1 and No.
2 at the station Maribor Tezno. Track No. 1
(right track) beginning at km 589+466,041
length is about 1790 m. Track No. 2 (left
track) beginning at km 589+502,311 length
is about 1790 m.
7. Number and titles of Lots: Single Lot –
Upgrading the Ljubljana – Zidani Most –
Maribor Railway Line.
Conditions of participation
8. Eligibility and rule of origin: Tender
participation is open on equal terms to all
natural and legal persons of the Member
States of the European Union and the beneficiary countries of the ISPA Programme,
as well as Cyprus, Malta and Turkey (see
also item 21 below). All works, supplies and
services must originate in one or more of
these countries.
9. Grounds for exclusion: Tenderers
must provide a declaration that they are not
in any of the situations listed in Section
2.3 of the Manual of Instructions for
External Relations contracts (available
from the following Internet address:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/
index_en.htm).
10. Number of tenders: Tenderers (including firms within the same legal group,
other members of the same consortium, and
sub-contractors) may submit only one tender. Tenders for parts of the Works will not
be considered. Tenderers may not provide a
tender for a variant solution in addition to
their tender for the works required in the
tender dossier.
11. Tender guarantee
Tenderers must provide a tender guarantee in the amount of 2% of the Tender Price
including Value Added Tax (VAT) in EURO.
The Tender Guarantee shall have a validity of
not less than 120 days from the date of opening the Tenders.
This guarantee will be released to unsuccessful tenderers once the tender procedure
has been completed and to the successful
tenderer(s) upon signature of the contract by
all parties.
12. Performance guarantee: The successful tenderer will be requested to provide a performance guarantee of 10% of the
contract value in EURO when countersigning the contract. This must be delivered
within 30 days after receipt by the tenderer
of the contract signed by the Contracting
Authority. If the selected tenderer fails to
provide such a guarantee within this period,
the contract will be void and a new contract
may be drawn up and sent to the tenderer
which has submitted the next lowest, compliant tender.
13. Information meeting and/or site visit
Organisation of Clarification Meeting and
Site visit is proposed as follows:
Day One: Clarification meeting will start
on 21. 1. 2004 at 9:00 am at Public Agency
for Rail Transport in Republic of Slovenia,
Kopitarjeva 5, Maribor. The meeting will continue with visiting of two railway stations
(Hoče and Maribor Tezno) and two railway
sections on Maribor – Zidani Most railway
line.
Day two: Site Visit will start at Station
Kresnice at 9:00 am and is followed by two
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more site visits at remaining stations (Sava
and Trbovlje). Transport for the prospective
Tenderers is not arranged.
Transport for the prospective Tenderers
is not arranged. Participation to the information meeting and site visit is recommended,
but not compulsory.
14. Tender validity: Tenders must remain
valid for a period of 90 days after the deadline for submission of tenders.
15. Maximum delivery period: the Works
must be completed within 21 months after
the issue of the Letter of Commencement.
Selection and award criteria
16. Selection criteria
Tenders should be submitted only by
companies and natural persons meeting the
minimum qualifying criteria including, but not
limited to
– a sole Tenderer shall have the ability to
carry out at least 70% of the Works by his
own means; in case of a Join
Venture/Consortium the Leading Partner
shall have the ability to carry out at least
50% of the Works;
– the average of tenders (either a single
company or Joint Venture/Consortium) annual turnovers in construction works for the
years 2000, 2001, 2002 should be of at
least 63.300.000,00 EURO;
– successful experience as the prime
contractor in construction of at least 2
projects of the similar nature and complexity
comparable to the tendered works during
last 5 years;
– access to credit line which should exceed 7.900.000,00 EURO.
17. Award criteria: a Tenderer, whose Tender has been determined to meet the administrative and technical criteria, and has offered the lowest price will be awarded the
contract.
Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available from the
following address: Proplus d.o.o., Strma
ulica 8, 2000 Maribor upon payment of EUR
600,00 (which excludes courier delivery)
in SIT or any other equivalent foreign
convertible currency to the account
No. 04515-0000334091 (for payments in
SIT) or to the bank account No.
27620-633-11371/9, SWIFT KBMASI2X at
Nova Kreditna banka Maribor d.d. (for payments in foreign currency), with the notice
“For tender dossier Upgrading the Ljubljana
– Zidani Most – Maribor Railway Line”. For
the payments the selling exchange rate
issued by the Bank of Slovenia on the day
of the announcement in the OG RS is
relevant.
Tenders must be submitted using the
standard tender form included in the tender
dossier, whose format and instructions must
be strictly observed.
Tenderers with questions regarding
this tender should send them in writing
to the following address: Proplus
d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor,
phone:
+386(0)2/250-41-10,
fax
+386(0)2/250-41-35,
e-mail:
proplus@proplus.si, mentioning the Publication
reference shown in item 1, at least 21 days
before the deadline for submission of ten-
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ders given in item 19. The Contracting Authority must reply to all tenderers‘ questions
at least 11 days before the deadline for submission of tenders.
19. Deadline for submission of tenders
Complete tenders in the English language
must be delivered at the latest on 1. 3. 2004
by 11:00 hrs local time to the address: Public Agency for Rail Transport in Republic of
Slovenia, Kopitarjeva 5 – in secretary‘s office, 2000 Maribor.
Any tender received after this deadline
will not be considered.
20. Tender opening session: the
opening of Tenders will be public on the
1. 3. 2004 at 12:00 hrs local time at the
address: Public Agency for Rail Transport in
Republic of Slovenia, Kopitarjeva 5, 2000
Maribor.
21. Legal basis
Council Regulation (EC) No.3906/89 of
18th December 1989 on economic aid to
certain countries of Central and Eastern Europe, with amendments.
ISPA: Council Regulation (EC) No.
1267/1999 of 21st June 1999 establishing
an Instrument for Structural Policies for
Pre-Accession.
Public Agency for Rail Transport
in Republic of Slovenia
Št. 1101-1/2003
Ob-106484
Sklep o izboru
Naslov: Čistilna naprava
in pripadajoča kanalizacija Bilje
SI 0108.01.01.0004
Lokacija: Bilje, Goriška regija,
Slovenija
1. Št. objave: Ur. l. RS, št. 78;
Ob-99842, Ob-99841.
2. Datum objave razpisa: 8. 8. 2003.
3. Število in nazivi posameznih sklopov:
en sklop: Čistilna naprava in kanalizacija Bilje
4. Pogodbena vrednost brez DDV:
515.225,48 EUR.
5. Datum izbora: 5. 11. 2003.
6. Število prejetih ponudb: 5.
7. Naziv in naslov uspešnega ponudnika:
Primorje d.d. Ajdovščina, Vipavska cesta 3,
5270 Ajdovščina.
Občina Miren – Kostanjevica
Št. 1101-1/2003
Ob-106487
Works Contract Award Notice
Waste Water Treatment Plant and
Corresponding Sewage System Bilje
SI 0108.01.01.0004
Location – Bilje, Goriška region,
Slovenia
1. Publication reference: OG RS No. 78;
Ob-99842, Ob-99841.
2. Publication date of the procurement
notice: 8th August 2003.
3. Lot number and lot title: One lot: Waste
Water Treatment Plant and Corresponding
Sewage System Bilje.
4. Contract value without VAT:
515.225,48 EUR.
5. Date of award of the contract: 5. 11.
2003.
6. Number of tenders received: 5.
7. Name and address of successful tenderer: Primorje d.d. Ajdovščina, Vipavska
cesta 3, 5270 Ajdovščina.
Municipality of Miren – Kostanjevica
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Sklep o izboru
Naslov: Kanalizacija Hrpelje – južni del
SI 0108.01.01.0003
Lokacija: Hrpelje, Obalno – Kraška
regija, Slovenija
1. Št. objave: Uradni list RS, št.
68-70/2003; Ob-98114, Ob-98115.
2. Datum objave razpisa:18. 7. 2003.
3. Število in nazivi posameznih sklopov:
predmet razpisa je en sklop: Kanalizacija Hrpelje – južni del.
4. Pogodbena vrednost: 442,348.94
EUR.
5. Datum izbora: 25. 9. 2003.
6. Število prejetih ponudb:6.
7. Naziv in naslov uspešnega ponudnika:
Godina Albert s.p., Slope 20, 6240 Kozina.
Občina Hrpelje – Kozina
Ob-106586
Works Contract Award Notice
Sewage System for Hrpelje South
SI 0108.01.01.0003
Location: Hrpelje, Obalno – Kraška
region, Slovenia
1. Publication reference: OG RS No.
68-70/2003; Ob-98114, Ob-98115.
2. Publication date of the procurement
notice: 18th July 2003.
3. Lot number and lot title: One lot: “Sewage System for Hrpelje South“.
4. Contract value: 442,348.94 EUR.
5. Date of award of the contract: 25th September 2003.
6. Number of tenders received: 6.
7. Name and address of successful tenderer: Godina Albert s.p., Slope 20, 6240
Kozina.
Municipality of Hrpelje – Kozina
Ob-106713
Sklep o izboru
Naslov: Ekološka rehabilitacija reke
Idrijce
SI 0108.01.01.0007
Lokacija: – Idrija, Spodnja Idrija, Goriška
regija, Slovenija
1. Številka objave: Uradni list RS, št.
68-70/2003; Ob-98289, Ob-98290.
2. Datum objave razpisa: 18. 7. 2003.
3. Število in nazivi posameznih sklopov:
predmet razpisa je en sklop: ekološka rehabilitacija reke Idrijce.
4. Pogodbena vrednost: 1,248,154 EUR.
5. Datum izbora: 27. 10. 2003.
6. Število prejetih ponudb: 2.
7. Naziv in naslov uspešnega ponudnika:
Primorje d.d. Ajdovščina, Vipavska cesta 3,
5270 Ajdovščina.
Občina Idrija
Ob-106739
Works Contract Award Notice
Ecological rehabilitation of the Idrijca
river
SI 0108.01.01.0007
Location – Idrija, Spodnja Idrija, Goriška
region, Slovenia
1. Publication reference: OG RS No.
68-70/2003; Ob-98289, Ob-98290.
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2. Publication date of the procurement
notice: 18th July 2003.
3. Lot number and lot title: One lot: Ecological rehabilitation of the Idrijca river.
4. Contract value: 1,248,154 EUR.
5. Date of award of the contract: 27th October 2003.
6. Number of tenders received: 2.
7. Name and address of successful tenderer: Primorje d.d. Ajdovščina, Vipavska
cesta 3, 5270 Ajdovščina.
Municipality of Idrija
Št. 404-03-45/2003
Ob-106592
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Trg Osvobodilne fronte 13,
1000 Ljubljana, na podlagi 12. člena Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 96/02) ter v skladu s 6. členom Pravilnika
o pogojih in metodologiji izbiranja predlogov
za subvencioniranje nakupa raziskovalne opreme (Ur. l. RS, št. 14/94 in št. 54/01) objavlja
javni razpis
1. Naziv in naslov ministrstva: Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, Trg Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana, (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je subvencioniranje nakupov raziskovalne opreme v letih
2004/2005 (Paket 12).
Program obsega subvencioniranje nakupov raziskovalne opreme, katerih nabavna
vrednost enote na dan javnega razpisa presega 10.000 EURO v tolarski protivrednosti.
Delež sredstev ministrstva pri izvajanju tega programa znaša največ 75% nabavne
vrednosti za enoto raziskovalne opreme.
3. Določilo o upravičencih in pogojih, ki
jih morajo izpolnjevati prijavitelji: na javni razpis se lahko prijavijo javni zavodi, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje raziskovalne dejavnosti in so vpisani v evidenco raziskovalnih organizacij.
4. Cilj subvencioniranja nakupov raziskovalne opreme: cilj razpisa je izvedba subvencioniranje nakupov raziskovalne opreme v letih 2004/2005 (Paket 12) v javnih zavodih,
kar predstavlja potrebni pogoj za izvajanje
programov in projektov v okviru nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa.
5. Oblika, rok in način oddaje prijave (datum, naslov)
Prijava na javni razpis mora vsebovati v
celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
(Obrazec RO/PAK12) in samostojne priloge:
– podatke o prijavitelju;
– podatke o raziskovalni skupini, ki nabavlja raziskovalno opremo;
– raziskovalno področje;
– naziv potrebne raziskovalne opreme ter
nabavno vrednost;
– izjavo o zagotovitvi lastnih sredstev (najmanj 25% nabavne vrednosti);
– opis funkcionalnih lastnosti potrebne raziskovalne opreme;
– tehnične podatke o potrebni raziskovalni opremi;
– utemeljitev nakupa potrebne raziskovalne opreme z vidika razvojnih ciljev prijavitelja
ter razvojnih ciljev raziskovalnih področij;
– strokovno mnenje o primernosti in
ustreznosti potrebne raziskovalne opreme z
vidika varstva okolja, življenja in premoženja;

– strokovno mnenje o izboru potrebne raziskovalne opreme s tehničnega, ekonomskega in eksploatacijskega vidika ter z vidika
sodobnosti;
– seznam projektov oziroma programov,
katerih izvajanje je vezano na potrebno raziskovalno opremo (tudi projekti, ki se izvajajo
izven raziskovalne organizacije oziroma matične raziskovalne skupine);
– podatke o sodelovanju v mednarodnih
projektih ali programih oziroma v drugih oblikah mednarodnega sodelovanja;
– reference prijavitelja ali raziskovalne
skupine, ki so relevantne za utemeljenost oziroma prioriteto nakupa raziskovalne opreme;
– podpis pooblaščene osebe prijavitelja,
vodje raziskovalne skupine in odgovorne osebe za raziskovalno opremo, ki jo določi predlagatelj.
Prijava vsebuje izpolnjen prijavni obrazec
v treh izvodih s prilogami v enem izvodu ter
zgoščenko z izpolnjenim prijavnim obrazcem
s prilogami, tako kot to določa razpisna dokumentacija. V postopku izbiranja predlogov
za subvencioniranje nakupov raziskovalne
opreme bodo obravnavane prijave, ki bodo
vsebovale z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila.
Prijave morajo biti označene z oznako “ne
odpiraj – vloga za javni razpis za subvencioniranje nakupov raziskovalne opreme“ ter navedbo prijavitelja. Prijavitelji jih morajo dostaviti v zaprtih ovojnicah v glavno pisarno Ministrstva za šolstvo, znanost in šport Republike
Slovenije, Trg Osvobodilne fronte 13, 1000
Ljubljana.
Prijava mora prispeti v glavno pisarno ministrstva ne glede na vrsto prenosa te prijave
do vključno 27. 1. 2004 do 15. ure.
6. Merila za izbiro predlogov za subvencioniranja nakupov
Izbor subvencioniranja nakupov raziskovalne opreme se opravi v skladu z merili, ki
jih določa Pravilnik o pogojih in metodologiji
izbiranja predlogov za sofinanciranje nakupa
raziskovalne opreme (Ur. l. RS, št. 14/94 in
št. 54/01), in sicer:
– vključenost opreme v tekoče projekte,
programe ter infrastrukturo;
– reference (znanstveno-raziskovalni in raziskovalno-razvojni kazalci) prijavitelja ter raziskovalne skupine;
– sodelovanje v mednarodnih projektih ali
programih oziroma v drugih oblikah mednarodnega sodelovanja;
– pomen nakupa potrebne raziskovalne
opreme z vidika razvojnih ciljev prijavitelja;
– pomen opreme za infrastrukturo ožjega
raziskovalnega področja ali več področij;
– pomen raziskovalne opreme za uvajanje
sodobnih tehnologij v Republiko Slovenijo;
– primernost in ustreznost potrebne raziskovalne opreme z vidika varstva okolja, zdravja, življenja in premoženja;
– primernost in ustreznost izbora potrebne raziskovalne opreme s tehničnega, ekonomskega in eksploatacijskega vidika;
– združljivost ter vključljivost raziskovalne opreme v obstoječo raziskovalno infrastrukturo;
– predvidena zasedenost raziskovalne
opreme, njena razpoložljivost in izkoriščenost;
– delež lastne udeležbe za nakup raziskovalne opreme;
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– pomen raziskovalne opreme za politiko
razvoja znanstvenih področij in podpodročij
v Republiki Sloveniji.
Vrstni red meril ne pomeni njihove prioritete.
7. Okvirna višina sredstev javnega razpisa,
do katere bo ministrstvo subvencioniralo nakupe enot raziskovalne opreme iz proračunskih sredstev: okvirna višina sredstev javnega
razpisa je 900,000.000 SIT vsako leto.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izbiri prijaviteljev za subvencioniranju
nakupa raziskovalne opreme
V roku dostavljene vloge bo odprla komisija za odpiranje vlog dne 29. 1. 2004 ob
10. uri.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji
obveščeni v roku 45 dni po določitvi nacionalne liste subvencioniranja nakupov raziskovalne opreme.
Prijavni obrazci ter razpisna dokumentacija so na razpolago na spletni strani
ministrstva
–
Urad
za
znanost
http://www.mszs.si/slo/znanost/javni_razpisi.asp pod rubriko “Javni razpisi“ od dneva
objave tega javnega razpisa dalje.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 002-01-1/2003
Ob-106651
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) in 8. člena Pravilnika za vrednotenje programov športa v javnem interesu in uporabo objektov in površin
v Mestni občini Slovenj Gradec, Mestna občina Slovenj Gradec objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju športa v javnem interesu v
Mestni občini Slovenj Gradec, v letu
2004
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov športa v javnem interesu, in
sicer:
1.1. Šport otrok in mladine v vrednosti
18,850.000 SIT, za programe (obrazec JRŠPMOSG/1, JRŠPMOSG/Š:
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok 300.000 SIT,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok 2,300.000 SIT,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 500.000 SIT,
– interesna športna vzgoja mladine
800.000 SIT,
– programi športa nadarjenih otrok
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
9,000.000 SIT,
– programi športa nadarjene mladine,
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
5,200.000 SIT,
– počitniški programi otrok in mladine
750.000 SIT.
1.2. Športno rekreativna dejavnost odraslih 5,000.000 SIT (obrazec JRŠPMOSG/2).
1.3. Programi kakovostnega in vrhunskega športa 7,100.000 SIT (obrazec JRŠPMOSG/3).
1.4. Šport invalidov 800.000 SIT (obrazec JRŠPMOSG/4).
1.5. Izobraževanje in strokovno usposabljanje 900.000 SIT (obrazec JRŠPMOSG/5).
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1.6. Športne prireditve 2,200.000 SIT
(obrazec JRŠPMOSG/6).
1.7. Drugi za šport pomembni programi.
2. Pogoji razpisa
2.1. Usposobljenost kandidata
Na razpisu lahko sodelujejo vse pravne
osebe javnega in zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za
izvajanje dejavnosti na področju športa.
2.2. Ostali pogoji
Prednost bodo imeli izvajalci, ki zagotavljajo ustrezno strokovno usposobljenost in
znanje, ki vključujejo večje število udeležencev v posamezne programe in ki imajo sedež
v MO Slovenj Gradec.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju
programov športa v javnem interesu.
3. Vsebina vloge
– izpolnjeno prijavo za sofinanciranje športnih programov (obrazec JRŠPMOSG/P),
– izpolnjeno prijavo po razpisanih področjih na predpisanem obrazcu (JRŠPMOSG/1-6,Š),
– *dokazilo o usposobljenosti (kopija
odločbe o registraciji od pristojnega upravnega organa in kopija obvestila Statističnega
urada RS o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti),
– *kopijo potrdila ali pogodbe o odprtju
računa,
– druge zahtevane priloge, razvidne na
posameznem obrazcu.
*ne velja za izvajalce (kandidate), ki so
imeli sklenjeno pogodbo o sofinanciranju za
leto 2003, v kolikor v tem času ni bilo nobenih sprememb
4. Rok in način prijave
Vloge izpolnjene izključno na predpisanih
obrazcih in s priloženo predpisano dokumentacijo, morajo kandidati poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, pisarna za
šport, Šolska ul. 5, 2380 Slovenj Gradec,
do 20. decembra 2003.
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– polni naslov pošiljatelja,
– polni naslov prejemnika,
– pripis “Ne odpiraj – Javni razpis šport
2004“.
5. Postopek obravnave vlog
Datum odpiranja vlog bo v roku 3 dni po
končanem razpisnem roku. Odpiranje vlog ni
javno. Razpisna komisija bo odprla pravočasno poslane prijave in ugotovila, ali prijave
izpolnjujejo razpisne pogoje. Vloge, ki bodo
prispele po razpisnem roku za prijavo, bodo
zavržene. Kandidati, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo na to opozorjeni, za dopolnitev vloge pa bodo imeli na voljo dodatni petdnevni rok. Kolikor kandidat v določenem
roku ne dopolni vloge bo le-ta zavržena.
Programi kandidatov bodo obravnavni na
podlagi meril za izbor izvajalcev, določenih v
Pravilniku za vrednotenje programov športa v
javnem interesu in uporabo objektov in površin v Mestni občini Slovenj Gradec. Sklep o
izbiri sprejme Odbor za negospodarstvo in
javne službe družbenih dejavnosti pri občinskem svetu Mestne občine Slovenj Gradec.
Izbrani kandidati bodo o dodelitvi sredstev obveščeni najpozneje v tridesetih dneh
po končanem razpisnem roku.
Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe.
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6. Razpisna dokumentacija
Interesenti lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v sprejemni pisarni Mestne občine Slovenj Gradec, ali na spletni strani
http://www.slovenj-gradec.si/, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na
tel. 02/881-21-38.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 032-32/03-3
Ob-106751
Občina Tišina objavlja na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za
pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in
turizma v Občini Tišina (v nadaljevanju: pravilnik) (Ur. l. RS, št. 112/03) in sklepa občinskega sveta s 3. korespondenčne seje z dne
21. 11. 2003
javni razpis
za pospeševanje društvene dejavnosti
na področju turizma v Občini Tišina v
letu 2003
1. člen
(predmet javnega razpisa)
Predmet razpisa je spodbujanje društev,
ki delujejo na področju turizma s sofinanciranjem njihove dejavnosti v obliki dotacij.
Za izvedbo ukrepa so v proračunu Občine Tišina za leto 2003 predvidena sredstva v
višini 1,000.000 SIT.
2. člen
(upravičenci)
Upravičenci so društva, strokovne službe,
krožki, združenja, ki delujejo in so registrirana na območju Občine Tišina na področju
turizma.
3. člen
(splošni pogoji)
Namen: sredstva občinskega proračuna
se namenijo za izvedbo strokovnega dela,
prireditev, sodelovanja med društvi, izobraževanj (predavanj, delavnic, seminarjev), čistilnih akcij, promocije (organizacija razstav,
demonstracij in sodelovanje na sejmih, razstavah ipd.), izdelave promocijskega materiala in strokovnih publikacij in druge dejavnosti društev.
Sredstva za investicije v prostore društva
niso predmet tega pravilnika.
Predvidena višina dotacije: na podlagi utemeljenih vlog do 100% upravičenih stroškov
finančno ovrednotenega programa oziroma
posamezne aktivnosti, če ni financirana v
okviru programa.
Pogoj in dokumentacija: upravičenci
predložijo najmanj naslednjo dokumentacijo:
– vlogo,
– opisan in finančno ovrednoten letni program dela oziroma aktivnost za tekoče leto,
– finančno poročilo o delu društva v preteklem letu,
– potrdilo o registraciji društva.
4. 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, mora prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi, v primerih
navedenih v 12. členu pravilnika.
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5. člen
(rok in način oddaje vlog)
Rok za prijavo na razpis je odprt 15 dni
od objave tega razpisa.
Informacije o razpisnih pogojih in potrebni razpisni dokumentaciji dobijo interesenti
na sedežu občinske uprave na Tišini 4 oziroma po tel. 02/53-91-710.
Vloge z vso zahtevano dokumentacijo se
oddajo na sedežu Občine Tišina, Tišina 4,
9251 Tišina.
6. člen
Ta razpis začne veljati naslednji dan po
sprejetju sklepa Občinskega sveta občine Tišina.
Občina Tišina
Št. 032-32/03-2
Ob-106753
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja
obrti, podjetništva in turizma v Občini Tišina
(Ur. l. RS, št. 112/03) in Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tišina (Ur. l. RS, št. 65/03 in) ter sklepa občinskega sveta s 3. korespondenčne seje z dne
21. 11. 2003, objavlja Občina Tišina
razpis
za subvencioniranje obrestne mere za
dolgoročne kredite za podjetniške in
kmetijske naložbe za leto 2003
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa je subvencioniranje
obrestne mere za kreditiranje investicijskih
projektov z namenom pospeševanja drobnega gospodarstva in kmetijstva v Občini Tišina:
– razpisana višina posojil je 35,000.000
SIT; od tega praviloma 25,000.000 SIT za
podjetniške naložbe in 10,000.000 SIT za
kmetijske naložbe,
– prosilec lahko vloži vlogo za subvencioniranje obrestne mere za kredit od najmanj
1,000.000 SIT do največ 10,000.000 SIT,
– subvencija obrestne mere za kredite
znaša 4% skupne letne obrestne mere,
– doba vračanja kredita je do 4 leta (z
možnostjo vključenega 6 mesečnega moratorija),
– prosilec zavaruje kredit v skladu s pogoji banke kreditodajalke.
Za podjetniške naložbe lahko pravne osebe zaprosijo tudi za delno poroštvo preko
RRA Mura, d.o.o. “Garancijske sheme za Pomurje“.
2. Nameni, za katere se subvencionira
obrestna mera za dolgoročnih kreditov
Subvencija obrestne mere se dodeljuje
za najem kreditov za naslednje namene:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč
za poslovne prostore in nakup kmetijskih
zemljišč,
– nakup, gradnja ali prenova poslovnih
prostorov ter objektov za kmetijsko dejavnost,
– nakup opreme-osnovnih sredstev, razen
nakupa transportnih sredstev in transportne
opreme; nakup kmetijske mehanizacije in
opreme,
– nakup patentov, licenc, know-how ali
nepatentiranega tehničnega znanja.
3. Upravičenci do prijave na razpis
Na sredstva za subvencionirane podjetniške kredite se lahko prijavijo: gospodarske
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družbe, ki spadajo med majhna in srednje velika podjetja; samostojni podjetniki, fizične in
pravne osebe, ki so v postopku registracije.
Na sredstva za subvencionirane kmetijske kredite se lahko prijavijo: fizične osebe,
ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo status kmeta ali se odločijo za status samostojnega podjetnika.
4. Rok za prijavo in razpisna dokumentacija
Rok za prijavo na razpis je odprt 15 dni
od objave tega razpisa.
Informacije o razpisnih pogojih in potrebni razpisni dokumentaciji dobijo interesenti
na sedežu občinske uprave na Tišini 4 oziroma po tel. 02/53-91-710.
Vloge z vso zahtevano dokumentacijo se
oddajo v 2 izvodih na sedežu Občine Tišina,
Tišina 4, 9251 Tišina.
Občina Tišina
Št. 015-01/03-12
Ob-106485
Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, na podlagi 80.f člena Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02), 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03, 77/03) in sklepa Občinskega sveta
občine Komen, št. 06202-16-03-1 z dne 20.
novembra 2003, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin po metodi
javnega zbiranja ponudb
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, tel.
05/731-04-50, faks 05/731-04-60, e-mail:
obcina@komen.si.
2. Opis predmeta prodaje:
Predmet prodaje so nezazidane gradbene parcele, ki se nahajajo v poselitvenem
območju naselja Gorjansko, neposredno ob
lokalni cesti Gorjansko – Zagrajec, in sicer:
Predmet prodaje št. 1:
– parcela št. 546, k.o. Gorjansko, neplodno v izmeri 887 m2,
– parcela št. 530/38, k.o. Gorjansko, neplodno v izmeri 77 m2,
po izklicni ceni 3,514.592 SIT;
Predmet prodaje št. 2:
– parcela št. 547/1, k.o. Gorjansko, neplodno v izmeri 1.093 m2,
– parcela št. 548/6, k.o. Gorjansko, pašnik v izmeri 41 m2,
po izklicni ceni 4,134.385 SIT.
V izklicni ceni ni vključen DDV, ki bo obračunan na ponujeno ceno.
3. Nepremičnine se prodajajo po načelu
“videno – kupljeno“. Interesentom se na njihovo zahtevo lahko pošlje fotokopijo katastrskega načrta.
4. Ponudba mora vsebovati navedbo nepremičnine, ponujeno ceno za nepremičnino najmanj v višini izhodiščne cene, ki mora
biti izražena s točno določenim tolarskim zneskom, podatke o ponudniku (ime in priimek
fizične osebe oziroma naziv pravne osebe,
naslov), davčno in EMŠO oziroma matično
številko ponudnika, fotokopijo potrdila o državljanstvu oziroma dokazilo o registraciji, dokazilo o plačani varščini ter številko računa
za vračilo varščine.
5. Rok za predložitev ponudb je 9. 12.
2003 do 10. ure in sicer na naslov: Občina

Komen, Komen 86, 6223 Komen, v zaprti
ovojnici s pripisom: “Ne odpiraj – prodaja
nepremičnin“.
6. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine.
7. Vsi stroški in dajatve v zvezi s prenosom lastništva bremenijo kupca.
8. Ponudnik mora pred oddajo ponudbe
plačati varščino, kot garancijo za resnost ponudbe, v višini 200.000 SIT, na račun Občine Komen št. 01249-0100006231 sklic 00
7221. Neuspelim ponudnikom bo varščina
vrnjena brez obresti, v roku 8 dni po dokončnosti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika, uspelemu ponudniku pa bo vračunana
v kupnino.
9. Izbrani ponudnik je kot kupec dolžan z
Občino Komen skleniti pogodbo najkasneje v
roku 10 dni od obvestila o izboru in poziva k
podpisu pogodbe. Če se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe v določenem roku ne
odzove, se šteje, da je od sklenitve pogodbe
odstopil, varščina pa zapade v korist Občine
Komen. Kupec mora plačati kupnino naslednji dan od podpisa pogodbe. V nasprotnem
lahko Občina Komen že sklenjeno pogodbo
razdre, znesek varščine pa obdrži.
10. Dodatne informacije v zvezi s prodajo
se lahko pridobi vsak delavnik do 9. do
14. ure pri kontaktni osebi Občine Komen,
Emilu Grmek na tel. 05/731-04-50.
Občina Komen
Št. 334

Ob-106583

Javni razpis
z zbiranjem ponudb za prodajo Osnovne
šole Paka s pripadajočim zemljiščem
Predmet razpisa so naslednje nepremičnine:
I. parc. št. 201/2, zelenica, v izmeri
513 m2, parc. št. 203/2, igrišče, v izmeri
2656 m2, vl. št. 309, k.o. Paka, parc. št.
201/3, poslovna stavba, v izmeri 410 m2,
parc. št. 201/3, dvorišče, v izmeri 476 m2,
parc. št. 201/3, zelenica, v izmeri 651 m2 in
parc. št. 203/4, cesta, v izmeri 410 m2, vl. št.
139, k.o. Paka (bivša Osnovna šola Paka).
Skupna površina nepremičnin znaša
5116 m2.
Vrednost nepremičnine – poslovnega objekta stara šola Paka in komunalno urejenega zemljišča Paka pri Velenju 68, je
110,000.000 SIT.
II. Poslovni objekt je bil namensko grajen
za osnovno šolo. Osnovni objekt je bil zgrajen leta 1960, razširitev in obnova prostorov
pa leta 1984.
Objekt je etažen in obsega: nizko pritličje, pritličje in podstrešje.
Konstrukcija: temelji in temeljni nastavki
so grajeni v betonu in armiranem betonu. Zid
nizkega pritličja je grajen z betonskimi zidaki
in v armiranem betonu, nosilne stene so v
debelini 30 in 40 cm.
Zid pritličja in podstrešja je zidan z opečnim votlakom debeline 40 cm.
Stropna konstrukcija: armiranobetonske
plošče nad nizkim in visokim pritličjem.
V podstrešju je strop lesen in opažen z
lesom.
Ostrešje je leseno, narejeno kot dvokapnica.
Svetle višine: nizko pritličje 3,30 m, pritličje 3,15 m in podstrešje 2,50 m.
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Obdelava: stene in stropi so ometane in
slikane, del sten v kuhinji in stene sanitarij so
obložene s keramiko do višine 1,65 m. Stropi v mansardi so opaženi z lesenim opažem.
Mizarski izdelki: lesena vezana okna, vrata – vhodna masivna, notranja gladka.
Mizarski izdelki so pleskani oziroma lakirani.
Finalni podi: parket v učilnicah, sobah in
telovadnici, hodniki – vinpleks, sanitarije –
keramika in terco.
Kritina: betonski zareznik. Obrobe, žlebovi
in odtočne cevi so iz pocinkane pločevine.
Instalacije: električna instalacija za razsvetljavo in priključki za moč.
V objektu je telefonska instalacija, strelovodna naprava.
Instalacija vodovoda za mrzlo in toplo vodo. Topla voda se pripravlja v kotlovnici.
Odpadne vode so speljane v pretočno
greznico.
Gretje: centralno – radiatorsko z lastno
kotlovnico na tekoče gorivo.
Zunanja ureditev in zasaditev.
Pogoji prodajalca:
– prostore, ki jih sedaj zasedata Mestna
občina Velenje in Krajevna skupnost Paka,
ostanejo v njunem najemu tudi po prodaji
nepremičnine,
– Mestna občina Velenje si pridržuje pravico vpisa predkupne pravice za prodan objekt v zemljiško knjigo,
– Mestna občina Velenje si pridržuje pravico vpisa služnosti na obstoječi cesti, ki je
predmet prodaje, zaradi zagotovitve možnosti dostopa do više ležečih stanovanjskih hiš,
– obstoječe stanovanje v objektu, ki je v
najemu MO Velenje, ostane v njenem brezplačnem najemu še 5 let po podpisu pogodbe.
III. Kupnino za poslovni objekt in zemljišče izbrani ponudnik poravna na podračun
EZR MOV št. 01333 – 0100018411, sklic
28 76333-7200994-22120003, najpozneje v roku 30 dni po podpisu pogodbe o prodaji, sicer se zaračunajo z zakonom določene zamudne obresti.
Davek na promet nepremičnin v višini 2%
od vrednosti pogodbe ter sodno takso za
zemljiškoknjižni predlog in vpis plača kupec.
IV. Varščina, ki jo morajo ponudniki poravnati na podračun EZR
MOV št. 01333-0100018411, sklic
28 76333-7200994-22120003, znaša
10% od skupne ponujene vrednosti ter se
uspelemu ponudniku vračuna v kupnino za
zemljišče, neuspelim pa vrne brez obresti v
roku 15 dni po pravnomočnosti sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika.
V. Ponudbe morajo biti predložene v zaprti kuverti na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, z oznako “Javni razpis za prodajo nepremičnine Osnovna šola
Paka“, najkasneje do 19. 12. 2003.
Ponudba mora vsebovati:
– naziv ponudnika in njegov točen naslov,
– matično številko in davčno številko ponudnika,
– ponujeno ceno za m2 zemljišča,
– plačilne pogoje,
– predlog predvidene dejavnosti oziroma
namembnosti v obnovljenem objektu,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe in izpis iz
sodnega registra za pravne osebe, ki so registrirane in imajo sedež v RS,
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– potrdilo o plačilu varščine,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejme vse
razpisane pogoje.
Prepozno predložene, nepopolne ali nepravilno označene ponudbe, komisija ne bo
upoštevala pri izbiri, prepozno predložene ali
nepravilno označene ponudbe bo komisija
neodprte vrnila ponudnikom.
VI. Izbrana bo ekonomsko najugodnejša
ponudba, to je tista ponudba, ki najbolj ustreza naslednjim merilom: za ponujeno višino
kupnine.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevana naslednja merila:
a) cena.
VII. Odpiranje ponudb bo dne 19. 12.
2003 ob 12. uri, v pritličju upravne stavbe
Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje,
soba št. 28/1.
Zapisnik o odpiranju ponudb bodo vsi
ponudniki prejeli v roku 15 dni od dneva
odpiranja.
VIII. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena najpozneje v roku 30 dni po pravnomočnosti sklepa o izbiri najboljšega ponudnika.
Ta rok se lahko zaradi objektivnih okoliščin,
ki bi nastale po končanem javnem razpisu
podaljša do odprave take okoliščine.
V primeru, da se izbrani ponudnik v osmih
dneh od poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade varščina v korist Mestne občine Velenje.
IX. Sklep o izbiri najboljšega ponudnika
bo prodajalec sprejel najkasneje v roku 15
dni od odpiranja ponudb.
O izbiri najboljšega ponudnika za prodajo, bo komisija obvestila vse ponudnike v
roku 15 dni po sprejemu sklepa o izbiri.
Prodajalec si pridržuje pravico, da ne glede na izpolnjevanje razpisnih pogojev ponudnikov z nikomer od ponudnikov ne sklene
kupoprodajne pogodbe.
X. Vsi zainteresirani lahko dobijo potrebne informacije glede lege objekta ali informacije v zvezi s sestavo ponudbe pri Maksu
Arlič, Služba za gospodarjenje s stanovanji
tel. 03/89-61-705 ali pri Janji Kastelic, Pravna služba, tel. 03/89-61-702, možen je
ogled objekta po predhodni najavi.
Mestna občina Velenje
Št. 334
Ob-106584
Mestna občina Velenje 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 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US,
9/96 – odl. US, 39/96, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US,
74/98, 12/99, 36/99 – odl. US, 59/99 –
odl. US, 70/00, 94/00 – odl. US, 100/00
– odl. US, 28/01 – odl. US, 87/01, 16/02
– odl. US in 51/02) in 9. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št.
4/99 in 6/01) objavlja
javni razpis
z zbiranjem ponudb za prodajo
poslovnega prostora v visokem pritličju
“B“ poslovnega objekta Efenkova 61,
Velenje
Predmet razpisa je poslovni prostor v visokem pritličju “B“ poslovnega objekta Efenkova 61, Velenje:

/ 28. 11. 2003 / Stran 7095

I. Poslovni prostor, ki se prodaja, se nahaja v visokem pritličju “B“ poslovnega objekta Efenkova 61, Velenje, parc. št.
2443/11 – poslovna stavba s pripadajočo
gradbeno parcelo parc. št. 2431/3 – dvorišče vse ZKV 596 k.o. Velenje.
Poslovni objekt je bil zgrajen leta 1978. V
letih 1990–1992 se je večji del objekta namenil za različne poslovne dejavnosti.
Konstrukcija objekta so armiranobetonski
pasovni temelji, nosilni zid etaž je v armiranem betonu debeline 15 cm. Nenosilne stene so iz siporeks elementov debeline 10 cm.
Stropna konstrukcija je iz armiranobetonskih
plošč. Zaključna plošča strešine je ravna v
različnih nivojih. Stropi in stene so ometani
in slikani. Lesena okna so s termopan zasteklitvijo in imajo platnena senčila, vratna krila
so gladka in so iz bukovega furnirja. Mizarski
izdelki so obdelani z lazurnimi laki oziroma
oljno barvo. Finalni podi so iz tapisona, keramike in PVC. V skupnih prostorih so tla iz
keramike. Stopnice so masivne in obdelane
z brušenim teracom. Fasadna opeka je debeline 12 cm s toplotno izolacijo. Vertikalne
armiranobetonske vezi so na fasadi poudarjene in obdelane s fasadno barvo. Kritina je
črna bitumenska.
Svetla višina poslovnega prostora je
2,55 m. Prostor ni vzdrževan. Je prazen –
nezaseden.
V prostoru je električna instalacija za razsvetljavo in priključki za manjše električne
stroje. Za električno energijo so skupne merilne naprave. V prostoru je tudi vodovodna
instalacija za mrzlo in toplo vodo z odtokom v
javno kanalizacijo. Prostor ima tudi telefonsko in TV instalacijo ter strelovodno napravo.
Gretje je centralno – radiatorsko s skupno
redukcijsko postajo v kletni etaži, priključeno
na mestni vročevod.
II. Koristno – uporabno površino poslovnega prostora, ki se prodaja, sestavljajo:
– predprostor – hodnik v izmeri
14,88 m2,
– delovni prostor – pisarna: nipolan tlak v
izmeri 13,25 m2,
– delovni prostor – pisarna: ni finalnega
poda v izmeri 13,32 m2,
– delovni prostor – pisarna: ni finalnega
poda v izmeri 29,52 m2,
– delovni prostor – pisarna v izmeri
29,52 m2,
– sanitarije: predprostor ter dve stranišči,
keramika tal in sten do višine 2 m v izmeri
5,41 m2,
– prostor – skladišče – garderoba, tuš v
izmeri 5,83 m2,
– prostor – skladišče: ni finalnega poda v
izmeri 3,87 m2.
Skupna površina poslovnega prostora
znaša 115,60 m2.
III. Izhodiščna cena za obravnavan poslovni prostor znaša 12,482.734 SIT.
IV. V poslovnem prostoru se ne sme
opravljati dejavnosti, ki bi kakorkoli vplivale
na varovanje ali ogrožale varnost in premoženje ljudi, ali poslabšale obstoječe bivalne pogoje ostalih uporabnikov.
V. Kupnino je dolžan izbrani ponudnik poravnati na podračun EZR MOV št.
01333-0100018411, najpozneje v roku 8 dni
od podpisa pogodbe o prodaji poslovnega
prostora, sicer se zaračunajo z zakonom določene zamudne obresti.
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Davek na promet nepremičnin v višini 2%
od vrednosti pogodbe ter stroške notarja,
sodno takso za zemljiškoknjižni predlog in
vpis plača kupec.
VI. Varščina, ki jo morajo ponudniki poravnati na podračun EZR MOV št.
01333-0100018411, sklic na št. 28
76333-7141998-21120003, znaša 10% od
skupne ponujene vrednosti ter se uspelemu
ponudniku vračuna v kupnino poslovnega
prostora, neuspelim pa vrne v roku 15 dni po
izvedbi razpisa, brez obresti.
VII. Ponudbe morajo biti predložene v zaprti kuverti na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, z oznako “Javni razpis za prodajo poslovnega prostora v visokem pritličju “B“ poslovnega objekta Efenkova 61, Velenje“, najkasneje do 12. 1. 2004
do 11. ure.
Ponudba mora vsebovati:
– naziv ponudnika in njegov točen naslov,
– matično številko in davčno številko ponudnika,
– ponujeno ceno za nakup poslovnega
prostora,
– predlog predvidene dejavnosti oziroma
namembnosti v objektu,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe in izpis iz
sodnega registra za pravne osebe, ki so registrirane in imajo sedež v RS,
– potrdilo o plačilu varščine,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejme vse
razpisane pogoje.
Prepozno predložene, nepopolne ali nepravilno označene ponudbe komisija ne bo
upoštevala pri izbiri.
VIII. Izbrana bo ekonomsko najugodnejša
ponudba, to je tista ponudba, ki vsebuje najvišjo ponujeno kupnino.
IX. Odpiranje ponudb bo dne 12. 1. 2004
ob 13. uri, v upravni stavbi Mestne občine
Velenje, Titov trg 1, Velenje, soba št. 28/I.
Zapisnik o odpiranju ponudb bodo vsi ponudniki prejeli v roku 15 dni od dneva odpiranja.
X. Pogodba o prodaji poslovnega prostora mora biti sklenjena najpozneje v roku 30
dni po pravnomočnosti sklepa o izbiri najboljšega ponudnika. Ta rok se lahko zaradi objektivnih okoliščin, ki bi nastale po končanem javnem razpisu, podaljša do odprave
take okoliščine.
V primeru, da se izbrani ponudnik v 8
dneh od poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade varščina v korist Mestne občine Velenje.
XI. Sklep o izbiri najboljšega ponudnika
bo prodajalec sprejel najkasneje v roku 15
dni od odpiranja ponudb.
O izbiri najboljšega ponudnika za prodajo
poslovnega prostora, bo komisija obvestila
vse ponudnike v roku 15 dni po sprejemu
sklepa o izbiri.
Prodajalec si pridržuje pravico, da ne glede na izpolnjevanje razpisnih pogojev ponudnikov, z nikomer od ponudnikov ne sklene
kupoprodajne pogodbe.
XII. Vsi zainteresirani lahko dobijo potrebne informacije glede lege poslovnega objekta ali informacije v zvezi s sestavo ponudbe pri Bojanu Čampi, tel. 89-61-634 in Cvetki Dražnik Ladinek, tel. 89-61-852.
Mestna občina Velenje
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Ob-106593
Občina Postojna objavlja na podlagi Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni list RS, št. 4/97)
javni razpis
za oddajo poslovnih prostorov v najem
V najem se odda naslednje poslovne prostore:
– na Trgu padlih borcev 5 v Postojni – št.
105 v izmeri 12 m2 in št. 113 v izmeri 8,11 m2
oba I. nad., s souporabo skupnega WC – za
pisarniško dejavnost,
– na Ljubljanski cesti 11 v Postojni – pritličje, v izmeri 11,28 m2 – za pisarniško dejavnost ali manjšo trgovino (prostor je brez
sanitarij, potrebna so vlaganja).
Pri postopku oddaje poslovnih prostorov
se uporablja določila Pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v najem v Občini Postojna.
Rok za prijavo je 8 dni po tej objavi. Vloge, ki morajo vsebovati podatke o najemniku
in njegovi dejavnosti, pošljejo interesenti priporočeno po pošti na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna.
Občina Postojna
Ob-106735
Občina Komenda na podlagi 46. in
47. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. l.
RS, št. 44/97)
javni razpis
za prodajo stavbnega zemljišča za
izgradnjo
poslovnih objektov v območju zazidalnega območja načrta slovenske poslovne cone, Sektor I, Komenda.
Natečaja se lahko udeležijo pravne in fizične osebe, katere imajo svoj sedež v Republiki Sloveniji ali v deželah EU.
Pisne vloge v slovenskem jeziku je potrebno vložiti na naslov Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, v zapečateni
ovojnici s pripisom: “Ne odpiraj – javni razpis
za prodajo stavbnega zemljišča“.
Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo prispele v roku 15 dni od dneva objave razpisa,
s priloženim potrdilom o vplačani varščini na
transakcijski račun št.: 01364-0100002342,
Občina Komenda. Pri plačilu obvezno navesti namen nakazila: Varščina, sklic na št.
46501-0011-2003.
Varščina znaša 10% od cene gradbene
parcele in se šteje kot delno plačilo nakupa
stavbnega zemljišča, oziroma se interesentu
brezobrestno vrne v roku 8 dni po odpiranju
vlog, če na razpisu ni uspel.
V skladu s smernicami za Lokacijski načrt
bo v obravnavani coni možna naslednja namembnost objektov:
– logistični centri;
– poslovna dejavnost;
– servisna dejavnost;
– obrtna dejavnost;
– bencinski servis;
– skladiščna dejavnost.
V javnem razpisu se oddaja kompleks
zemljišča v skupni izmeri 4.000 m2 za dejavnosti bencinskega servisa na naslednjih parcelnih številkah: 1124 del, 1131 del, 1134
del, 1141/1 del, 1141/2 del.
Izklicna cena kvadratnega metra komunalno neurejenega stavbnega zemljišča zna-

ša 90 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije dan sklenitve
pogodbe in 30 EUR za m2 v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan sklenitve pogodbe za komunalni
prispevek. Prodajalec izjavlja, da se cena komunalnega prispevka ne bo spremenila.
Poleg ponujene cene mora ponudnik navesti tudi višino enkratne ekološke takse za
celotno zemljišče.
Davek na dodano vrednost ni zajet v ceno
in bo strošek izbranega ponudnika.
Zgoraj navedene parcele bodo komunalno opremljene v skladu s predvidenim Lokacijskim načrtom, programom opremljanja
stavbnih zemljišč in projekti komunalne opreme, z naslednjimi komunalnimi napravami:
– vodovodno omrežje s hidranti;
– fekalna kanalizacija;
– meteorna kanalizacija;
– cestno omrežje v asfaltni izvedbi z odvodnjavanjem;
– javna razsvetljava;
– električno omrežje;
– omrežje zvez (telekomunikacije, KTV).
Vsa infrastruktura bo izvedena v skladu z
Lokacijskim načrtom določili pogodbe o prodaji stavbnega zemljišča.
V ceni opreme stavbnega zemljišča ni zajet prispevek za priklop na vodovodno, kanalizacijsko, električno omrežje in omrežje zvez,
katerega plača investitor glede na projektirane parametre za predvideni objekt.
Rok za začetek gradnje je 18 mesecev
od prodaje zemljišča, dokončanje objekta in
pridobitev uporabnega dovoljenja pa v roku
30 mesecev od prodaje zemljišča.
Uspeli interesent je dolžan v roku 10 dni
po pravnomočnem sklepu o izboru skleniti
pogodbo o nakupu zemljišča.
Kupnino za stavbno zemljišče in ekološko takso je kupec dolžan plačati v roku 8
dni od sklenitve pogodbe. Pogodba v obliki
notarskega zapisa se predloži na zemljiško
knjigo za vpis lastništva po plačilu kupnine.
Strošek pogodbe v obliki notarskega zapisa
je strošek kupca.
V primeru, da na razpisu uspeli kupec ne
poravna kupnine za zemljišče v rokih, določenih s tem razpisom oziroma s pogodbenimi določili, se šteje pogodba za razdrto brez
posebnih postopkov in se ne predloži za vpis
v zemljiško knjigo, vplačana varščina pa se
zadrži.
Nastop dejanske posesti na kupljenem
zemljišču bo možen po podpisu pogodbe,
plačilu celotne kupnine in ekološke takse po
predhodno odstranjeni lesni masi, ki ni predmet tega razpisa in jo je prodajalec dolžan na
lastne stroške odstraniti najkasneje v roku
18 mesecev po podpisu pogodbe.
Stroške zemljiškoknjižnih dejanj v zvezi z
vknjižbo pridobljene pravice uporabe po tem
razpisu nosi Občina Komenda.
Strokovna komisija bo odpirala vse v roku
prispele ponudbe 16. dan po objavi javnega
razpisa ob 12. uri v prostorih sejne sobe
Občine Komenda po zaprtem postopku. Vsi
interesenti bodo o končnem izboru obveščeni in pozvani na eventualna pogajanja v roku
3 dni po odprtju vseh ponudb.
Občina si pridržuje pravico, da z nobenim ponudnikom ne sklene pogodbe kljub
ustreznosti ponudbe.
Občina Komenda
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Javne dražbe
Ob-106475
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja na podlagi 40. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) naslednjo
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Občine
Tržič
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič.
2. Opis predmetov prodaje:
a) poslovni prostor skupne koristne površine 55,10 m2, ki je lociran v pritličju poslovne stavbe Občine Tržič, ki stoji na parc.
št. 183 stavbišče 1024 m2, k.o. Tržič, ki je
vpisana pri vl. št. 180 k.o. Tržič;
b) poslovni prostor skupne koristne površine 262,80 m2 (280,10 m2), ki je lociran
v pritličju in kleti poslovno stanovanjskega
objekta na naslovu Ravne 9 v Tržiču, ki stoji
na parc. št. 395/4 stanovanjska stavba 396
m2, k.o. Tržič, ki je vpisana pri vl. št. 857,
k.o. Tržič;
c) nepremičnine stoječe in ležeče na
parc. št. 614/1 igrišče v izmeri 2675 m2,
parc. št. 616/1 dvorišče v izmeri 5430 m2,
dvorišče v izmeri 26 m2 in dvorišče v izmeri
85 m2 ter parc. št. 616/3 poslovna stavba v
izmeri 3408 m2, vse k.o. Tržič, ki so vpisane pri vl. št. 726 k.o. Tržič (kompleks bivše
OŠ Zali rovt v Tržiču).
3. Vrsta pravnega posla: za vse predmete prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
– izklicna cena za poslovni prostor pod
točko 2.a) 12,387.307 SIT, najnižji znesek
višanja: 100.000 SIT;
– izklicna cena za poslovni prostor pod
točko 2.b) 55,000.000 SIT, najnižji znesek
višanja: 500.000 SIT;
– skupna izklicna cena za nepremičnine
pod točko 2.c) 126,545.190 SIT, najnižji
znesek višanja: 1,000.000 SIT.
Izklicne cene ne vsebujejo nobenih davščin.
5. Kriterij za izbiro kupca: prodajne pogodbe za predmete prodaje pod 2. točko
bodo sklenjene s tistimi dražitelji, ki bodo
ponudili najvišjo ceno nad izklicno ceno.
Plačane kavcije uspešnih dražiteljev bodo
vštete v kupnino v prodajni pogodbi. Javna
dražba je neuspešna, če ni bila dosežena
izklicna cena.
6. Način in rok plačila kupnine: uspešni
dražitelji so dolžni kupnino poravnati v roku
8 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe
oziroma izstavitve računa, kar velja za vse
predmete prodaje pod 2. točko.
7. Plačilo kupnine v navedenem roku je
bistvena sestavina prodajne pogodbe za vse
predmete prodaje pod 2. točko. Prodajna
pogodba je avtomatično razdrta, če kupec
kupnine ne plača v navedenem roku.
8. Kraj in čas javne dražbe: kraj in čas
izvedbe javne dražbe za vse predmete pro-
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daje pod 2. točko: Poslovna stavba Občine
Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, dne
15. 12. 2003 ob 9. uri, v veliki sejni sobi
Občine Tržič.
9. Višina kavcije, ki jo je potrebno položiti pred začetkom dražbe in se vplača na
podračun enotnega zakladniškega računa
Občine Tržič, št. 01331-0100006578, ki je
odprt pri Upravi za javna plačila, Uradu
Kranj:
– kavcija za poslovni prostor pod točko
2.a): v višini 30% izklicne cene z navedbo
‘’kavcija za poslovni prostor 2.a – optika;
– kavcija za poslovni prostor pod točko
2.b) v višini 30% izklicne cene z navedbo
‘’kavcija za poslovni prostor 2.b – trgovina;
– skupna kavcija za nepremičnine pod
točko 2.c) v višini 30% izklicne cene z navedbo ‘’kavcija za kompleks nepremičnin’’.
Plačilo kavcije pred začetkom javne dražbe s predložitvijo potrdila (dokazila) o plačilu kavcije je pogoj za udeležbo na javni
dražbi.
10. Plačana kavcija, brez obresti, bo po
končani dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki
na javni dražbi ne bodo uspešni, in sicer v
roku 15 dni od dneva izvedbe javne dražbe.
11. Interesenti se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji javne dražbe ter pridobijo razpisno dokumentacijo pri kontaktnih
osebah, zaposlenih v Uradu za urejanje prostora Občine Tržič: Izidorju Jerali, tel.
031/392-804 (kompleks nepremičnin pod
točko 2.c) ali pri Andreji Meglič (poslovna
prostora pod točkama 2.a in 2.b), tel.
04/59-71-528 ter si ogledajo predmete
prodaje. Stroški razpisne dokumentacije, za
vsak predmet prodaje iz 2. točke posebej,
znašajo 15.000 SIT. Interesenti so dolžni
pred prevzemom razpisne dokumentacije
plačati navedeni znesek na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič,
št. 01331-010006578, odprt pri Upravi za
javna plačila, Uradu Kranj in navesti namen
nakazila – ‘’plačilo za razpisno dokumentacijo’’ ter o plačilu predložiti dokazilo.
12. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič lahko s soglasjem župana Občine Tržič ustavi postopek prodaje
vse do sklenitve prodajne pogodbe, pri čemer se ponudnikom/dražiteljem povrnejo
stroški, in sicer v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije.
13. Drugi pogoji, ki jih mora dražitelj izpolnjevati: predmete prodaje pod 2. točko
lahko kupijo fizične osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali pravne osebe. Dražitelji so na dan javne dražbe dolžni s seboj
prinesti naslednje dokumente v izvirniku, razen, če je izrecno določeno, da se lahko
predloži fotokopija, overjena pri notarju:
– notarsko overjeno fotokopijo ali izvirnik potrdila o državljanstvu Republike Slovenije (za fizične osebe),
– podatke o matični in davčni številki dražitelja ter njegovem računu,
– priglasitveni list DURS (le za samostojne podjetnike posameznike),
– redni izpisek iz sodnega registra, ki ni
starejši od 30 dni od dneva izvedbe javne
dražbe (le za pravne osebe),
– predložiti, kolikor se bo v imenu dražitelja udeležil pooblaščenec, neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet
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javne dražbe in ga je podpisala fizična oseba
ali zakoniti zastopnik pravne osebe, pri čemer mora biti podpis overjen pri notarju,
– osebni dokument zaradi ugotovitve
istovetnosti zastopnika oziroma pooblaščenca dražitelja (osebna izkaznica, potni list,
vozniško dovoljenje),
– potrdilo o plačilu kavcije pred začetkom javne dražbe,
– predložiti pravilno izpolnjeno in podpisano pisno izjavo o pristopu k splošnim pogojem javne dražbe (glej razpisno dokumentacijo), pri čemer mora biti podpis na izjavi
overjen pri notarju.
14. Razpisna dokumentacija vsebuje:
podrobnejši opis lokacije in predmetov javne dražbe, zemljiškoknjižne izpiske, katastrske podatke, mapne kopije z označbo
parcel, lokacijsko informacijo, slike predmetov javne dražbe, splošne pogoje za izvedbo in udeležbo na javni dražbi, obrazec
izjave o sprejemanju splošnih pogojev javne dražbe, pravne vire, ki urejajo postopek
prodaje in vzorec prodajne pogodbe.
15. Vse stroške, davščine ter takse nosi
kupec.
16. Izročitev predmetov prodaje pod
2. točko v posest kupcem se opravi po
celotnem plačilu kupnin in stroškov.
17. Z najugodnejšimi dražitelji se sklene
prodajna pogodba najkasneje v 8 dneh po
zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina
Tržič zadrži njegovo kavcijo.
18. Za vpis lastninske pravice oziroma
etažne lastnine v zemljiško knjigo so dolžni
poskrbeti kupci na svoje stroške, zaradi česar jim je Občina Tržič dolžna izročiti vse
potrebne listine.
19. Ta javna dražba se objavi v občinskem glasilu Tržičan.
Občina Tržič
Ob-106568
Zenit nepremičnine, inženiring in trženje, d.d., Dunajska 22, Ljubljana, objavlja
I. javno dražbo
Za prodajo nepremičnin:
1. poslovni prostori Zagorje, Cesta 20.
julija 2c, 1410 Zagorje ob Savi:
– poslovno stanovanjski objekt:
· pritličje – 93,80 m2 – izklicna cena:
13,350.000 SIT,
· 2. nadstropje – 160,14 m2 – izklicna
cena: 21,262.000 SIT,
· mansarda – 235 m2 – izklicna cena:
22,000.000 SIT;
2. poslovni prostori Trbovlje, Obrtniška
cesta 14, 1420 Trbovlje:
– poslovni objekt, 1. nadstropje –
117,75 m2 in klet – 59,14 m2 – izklicna
cena: 22,500.000 SIT;
3. poslovni prostori Ljubljana, Gorazdova c.19, 1000 Ljubljana:
– pritličje stanovanjskega bloka –
39,74 m2 in klet 6,93 m2 – izklicna cena:
15,504.000 SIT;
4. dvosobno stanovanje Ljubljana, Povšetova 61, 1000 Ljubljana:
– 1. nadstropje – 46,83 m2 – izklicna
cena: 13,900.000 SIT;
5. dvosobno stanovanje v Zalogu, Zaloška cesta 275, Zalog pri Ljubljani:
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– 2. nadstropje – mansarda – 59,80 m2,
klet in garažno mesto v kleti – izklicna cena: 20,500.000 SIT;
6. apartma v počitniškem naselju Terme
Moravci, Krančeva 12, 9226 Moravske Toplice:
– vrstna hiša TR 13 s pripadajočim zemljiščem – 37,65 m2 – izklicna cena:
12,000.000 SIT,
– oprema (predkupna pravica) – izklicna
cena: 550.000 SIT;
7. apartma v počitniškem naselju Terme
Moravci, Krančeva 12, 9226 Moravske Toplice:
– vrstna hiša A 08 – P+M s teraso in
pripadajočim zemljiščem – 79,08 m2 – izklicna cena: 23,000.000 SIT,
– oprema (predkupna pravica) – izklicna
cena: 950.000 SIT;
8. Terme Čatež, Turistično naselje, Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi:
– vrstna hiša št. 37 s teraso in pripadajočim zemljiščem – 63,38 m2 – izklicna cena: 14,000.000 SIT,
– oprema – izklicna cena: 270.000 SIT;
9. Terme Ptuj, Apart Hotel, Pot v Toplice
9, 2250 Ptuj:
– apartma A02 v pritličju s teraso –
58,72 m2 – izklicna cena: 12,100.000 SIT,
– oprema – izklicna cena: 80.000 SIT;
10. počitniška hiša na Veliki Planini:
– TIP C3 v bližini gornje postaje gondole, površina – 88,70 m2, zemljišče –
254 m2 – izklicna cena: 7,500.000 SIT;
11. počitniška hiša pri Puli, P. Uvala V,
Ograna 25:
– počitniški objekt z apartmaji –
445,50 m2 s pripadajočim zemljiščem – izklicna cena: 48,000.000 SIT;
12. zemljišče po ZKV št. 1344, k.o. Ježica, Ljubljana:
– nezazidano stavbno zemljišče; parc.
št. 261/2, 262/2, 263/2, 264, 301,
1449/3, 1449/4, 1449/5, del 1449/6,
1449/77 – v skupni izmeri 7460 m2 – izklicna cena: 25,000.000 SIT,
– kmetijsko zemljišče; parc. št. 295/2,
296/2, 297/2, 298, 299, 300,302,
1449/78, 1449/5 – v skupni izmeri
2102 m2 (predkupna pravica po Zakonu o
kmetijskih zemljiščih) – izklicna cena:
1,000.000 SIT.
Drugi pogoji:
Javna dražba bo dne 10. 12. 2003 ob
14. uri v prostorih Zavarovalnice Triglav,
d.d., OE Ljubljana, Verovškova 60b, stavba
B – 1. nadstropje (vhod z dvorišča).
Udeleženci morajo najkasneje do vključno 8. 12. 2003 na transakcijski račun lastnika nepremičnin – Zavarovalnica Triglav,
d.d. št. TRR 02913-0016099623 sklic
00771933 plačati varščino v višini 10% izklicne cene nepremičnin, kar na sami dražbi dokažejo z originalom potrdila o plačilu.
Vplačana varščina bo upoštevana pri plačilu
kupnine, neuspešnim ponudnikom pa vrnjena v treh dneh, računajoč od dneva opravljene javne dražbe. Varščina se ne obrestuje.
Kupec, ki izkliče nepremičnino, je prodajno pogodbo dolžan skleniti najkasneje v
8 dneh po javni dražbi, sicer se pogodba
ne sklene in se varščina ne vrne.
Kupec plača preostalo kupnino najkasneje v 30 dneh po sklenjeni prodajni po-
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godbi, sicer se varščina ne vrne, pogodba
pa se šteje za razveljavljeno.
Kupec plača vse davščine in druge storitve, vključno stroške povezane z cveritvijo
in sestavo pogodbe v obliki notarskega zapisa ter stroške povezane s prenosom lastništva. Posest in pravica do vpisa v zemljiško knjigo pridobi kupec, ko je kupnina plačana v celoti.
Javne dražbe se lahko udeležijo pravne
in fizične osebe.
Pred dražbo morajo pravne osebe predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši kot 30 dni, notarsko overjeno pooblastilo zakonitega zastopnika in
listino za osebno identifikacijo oziroma fizične osebe potrdilo o državljanstvu in listino za osebno identifikacijo. Kupec, ki
izkliče nepremičnino, si mora sam pridobiti vsa potrebna soglasja oziroma odobritve
in potrdila za sklenitev pogodbe o nakupu
nepremičnin, skladno z obstoječo zakonodajo.
Kupec kupi nepremičnino po načelu videno-kupljeno. Nepremičnine pod zap. št.
6, 7, 8, in 9 se prodajo skupaj z opremo.
II. Zbiranje ponudb
Za prodajo nepremičnin:
13. Garni hotel Kranjska Gora, Jasna,
Naselje Ivana Krivca 6:
– turistični objekt K+P+1+M v izmeri
793 m2, skupaj z zemljiščem – izklicna cena: 335,000.000 SIT,
– oprema – izklicna cena: 12,000.000
SIT;
14. Vila Marina v Seči 202, 6320 Portorož:
– objekt z osmimi apartmaji v izmeri
1552 m2, z zemljiščem – izklicna cena:
770,000.000 SIT,
– oprema – izklicna cena: 35,000.000
SIT.
Drugi pogoji:
Izklicne cene ne vsebujejo davščin in
prispevkov. Vse dajatve in stroške s prenosom lastništva mora plačati kupec.
Nepremičnine so naprodaj po načelu videno–kupljeno, zemljiško-knjižno stanje je
urejeno. Nakup nepremičnin je možen skupaj z odkupom opreme.
V postopku zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki bodo do
vključno 10. 12. 2003 poslale pisno ponudbo na naslov: Zenit d.d., Dunajska 22,
1000 Ljubljana s priporočeno pošiljko z oznako Zbiranje ponudb – Ne odpirati.
Pisna ponudba mora vsebovati identifikacijo kupca, pogodbeno ceno, ki ne more
biti nižja od izklicne in plačilne pogoje.
Lastnik nepremičnin, Zavarovalnica Triglav, d.d. bo ponudniku ob ustreznem zavarovanju zagotovil posojilo do 40% izklicne
cene. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo upoštevana predvsem ponujena cena,
pri čemer si prodajalec pridržuje pravico,
da na podlagi tega razpisa kljub prejetim
ponudbam ne sklene prodajne pogodbe z
nobenim od ponudnikov.
Odpiranje ponudb in izbor najugodnejšega ponudnika bo komisijski. Če bo za
posamezno nepremičnino več enakovrednih
ponudb, si prodajalec pridržuje pravico zahtevati dopolnitve od ponudnikov, ki bodo
osnova za izbor ponudnika.

Ponudniki, ki bodo podali ponudbe na
osnovi tega razpisa, bodo o zaključku postopka obveščeni v 3 dneh po odločitvi komisije.
Uspeli ponudnik je dolžan skleniti pogodbo v 8 dneh od prejema obvestila o
izboru, v nasprotnem primeru se šteje, da
je od nakupa odstopil.
Izbrani ponudnik si mora sam pridobiti
vsa potrebna soglasja oziroma odobritve in
potrdila za sklenitev pogodbe o nakupu nepremičnin, skladno z obstoječo zakonodajo.
Dodatne informacije o nepremičninah od
zaporedne št. 1 do vključno 14 so na voljo
pri pooblaščenih osebah prodajalca na tel.
01/729-51-59,
041/628-419
in
041/634-512. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru z Modic Antonom, tel. 041/737-632.
Zenit d.d.
Ob-106637
Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3,
3312 Prebold, objavlja na podlagi določil
Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99, 124/00 79/01, 30/02 in 56/02)
ter v skladu z določili Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občine (Ur. l. RS,
št. 12/03 in 77/03)
javno dražbo
za prodajo nepremičnin »stavbno
zemljišče Območje ob Izvirnici«
I.1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Prebold, Hmeljarska cesta
3, Prebold, tel. 03/703-64-00, faks
03/703-64-05.
I.2. Predmet prodaje
Predmet prodaje so zazidljiva stavbna
zemljišča, kjer je na podlagi dolgoročnega
plana Občine Žalec za obdobje 1986-2000
(Ur. l. RS, št. 21/90), na podlagi sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana
Občine Žalec (Ur. l. RS, št. 34/92, 69/93,
7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94,
13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98 in
17/99) in Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Žalec za območje
Občine Prebold (Ur. l. RS, št. 49/99), predvidena stanovanjska gradnja.
Predmet prodaje so parcele:
a) stavbna parcela št. 572/49, v naravi
travnik v izmeri 361 m2, zk. vl. št. 469 k.o.
Prebold, po izklicni ceni 664.811 SIT,
b) stavbna parcela št. 572/82, v naravi
travnik v izmeri 52 m2, zk. vl. št. 469, k.o.
Prebold, po izklicni ceni 95.763 SIT,
c) stavbna parcela št. 572/83, v naravi
travnik v izmeri 860 m2, zk. vl. št. 469, k.o.
Prebold, po izklicni ceni 1,583.759 SIT,
d) stavbna parcela št. 572/84, v naravi
travnik v izmeri 329 m2, zk. vl. št. 469, k.o.
Prebold, po izklicni ceni 605.880 SIT,
e) stavbna parcela št. 572/85, v naravi
travnik v izmeri 485 m2, zk. vl. št. 469, k.o.
Prebold, po izklicni ceni 893.167 SIT,
f) stavbna parcela št. 572/86, v naravi
travnik v izmeri 203 m2, zk. vl. št. 469, k.o.
Prebold, po izklicni ceni 373.841 SIT,
g) stavbna parcela št. 572/87, v naravi
travnik v izmeri 244 m2, zk. vl. št. 469, k.o.
Prebold, po izklicni ceni 449.346 SIT,
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h) stavbna parcela št. 572/88, v naravi
travnik v izmeri 225 m2, zk. vl. št. 469, k.o.
Prebold, po izklicni ceni 414.356 SIT.
I.3. Pogoji in pravila prodaje
3.1. Nepremičnine se prodajajo posamezno, po posameznih številkah in označbah stavbne parcele. Začetna izklicna cena
za posamezne nepremičnine je enaka njeni
ocenjeni vrednosti. K dražbi se pristopi z
vsemi zgoraj navedenimi parcelami.
3.2. Prodaja se izvede z javno dražbo za
prodajo nepremičnin. Parcele se prodajajo
po načelu »videno-kupljeno«.
3.3. Davščine na promet z nepremičninami, DDV, druge davke in druge dajatve in
stroške v zvezi s prenosom lastništva plača
kupec, v izklicni ceni niso zajeti in jih nosi in
trpi kupec.
3.4. Kriterij za dvig cene na dražbi: najmanjši znesek za dvig izklicne cene je
50.000 SIT.
3.5. Višina varščine: pred javno dražbo
mora dražitelj plačati varščino v višini 20%
od izklicne cene posamezne stavbne parcele. Varščina se plača na transakcijski račun Občine Prebold pri Banki Slovenije,
d.d., št. 01374-0100004665, z navedbo
»varščina za javno dražbo z navedbo številke stavbne parcele«. Plačana varščina se
uspelemu dražitelju – kupcu všteje v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne uspejo, se varščina vrne v roku 10 dni po javni
dražbi, brez obresti.
I.4. Rok za sklenitev pogodbe: pogodba o prodaji nepremičnine se sklene najpozneje v roku 8 dni po zaključku dražbe.
Če kupec ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na njegovi
strani, Občina Prebold zadrži njegovo varščino.
I.5. Način in rok plačila kupnine: kupec
je dolžan kupnino plačati v 15 dneh od podpisa pogodbe. Izročitev nepremičnine in
prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov. Če kupec odstopi
od pridobitve nepremičnine in ne sklene
pogodbe, zapade varščina v korist Občine
Prebold, za opravljeno javno dražbo pa se
šteje, da ni uspela.
I.6. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelj mora najpozneje do dne 17. 12.
2003 do 14. ure na sedež Občinske uprave Občine Prebold, Hmeljarska cesta 3,
Prebold, prijaviti svojo udeležbo in predložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o plačani varščini in priložiti
celotno številko računa (oznaka banke in št.
računa) za primer vračila varščine,
– matično, davčno in telefonsko številko
in potrdilo o državljanstvu,
– dražitelji – fizične osebe: fotokopijo
identifikacijskega dokumenta, fotokopija potrdila o državljanstvu,
– dražitelji – pravne osebe: izpisek iz
sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni v originalu ali notarsko overjeni fotokopiji.
Dražitelji morajo na dan dražbe pred njenim pričetkom predložiti:
– fizične osebe: osebni ali kateri drugi
identifikacijski dokument in potrdilo o državljanstvu,
– pravne osebe ali pooblaščenci fizičnih
oseb: pisno notarsko overjeno pooblastilo.
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I.7. Pravila javne dražbe: javna dražba se
bo izvajala v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03).
I.8. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba je razpisana na dan 18. 12.
2003, s pričetkom ob 17. uri in bo potekala
v prostorih – sejni sobi Občine Prebold,
Hmeljarska cesta 3, Prebold.
I.9. Opomba: Občina Prebold na podlagi javne dražbe ni zavezana skleniti pogodbe z najugodnejšim ponudnikom oziroma
lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla ustavi.
Občina Prebold

Razpisi delovnih
mest
Ob-106419
Obalni dom upokojencev Koper, Krožna
cesta 5, Koper, na temelju sklepa sveta zavoda dne 2. 10. 2003 razpisuje delovno
mesto
direktorja.
Kandidat mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje:
– končana VII. ali VI. stopnja strokovne
izobrazbe v skladu z 69. členom in drugim
odstavkom 56. člena Zakona o socialnem
varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92);
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
štirih let. Rok prijave je osem dni po objavi
razpisa. Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v tridesetih dneh po objavi razpisa.
Prijave z vsemi dokazili in programom
se pošlje na naslov zavoda z oznako “za
razpis”.
Obalni dom upokojencev Koper
Št. 002-01/03-3913
Ob-106431
Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240
Ljutomer, objavlja na podlagi 58. člena in v
skladu z drugim odstavkom 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02 in 110/02) javni natečaj za mesto
pripravnika v Občinski upravi občine
Ljutomer.
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih ter naslednje pogoje za zasedbo delovnega mesta:
– visoka strokovna izobrazba upravne
smeri.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– 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 pra-
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vosodje in ne sme biti starejše od treh mesecev,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občinske uprave občine Ljutomer,
Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo na naslov: Občina
Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, s
pripisom: »Za javni natečaj«. Rok za prijavo
je 8 dni od dneva objave javnega natečaja.
Izbran kandidat bo prejel upravno odločbo, neizbrani kandidati pa sklep, da niso
bili izbrani. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri
pisno obveščeni v roku 8 dni po končanem
izbirnem postopku.
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 02/584-90-44.
Občina Ljutomer
Št. 551-1/2003
Ob-106440
Svet Centra za socialno delo Zagorje ob
Savi razpisuje na podlagi 25. člena Statuta
Centra za socialno delo Zagorje ob Savi in
56. člena Zakona o socialnem varstvu dela
in naloge
direktorja Centra za socialno delo
Zagorje ob Savi.
Kandidat za direktorja mora izpolnjevati
poleg splošnih pogojev, določenih po zakonu, še posebne pogoje:
– da ima visoko ali višjo strokovno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške
smeri in njenih specialnih disciplin, pravne
ali sociološke smeri,
– 5 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva.
Kandidat bo imenovan za dobo 4 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 8 dneh od dneva
objave razpisa na naslov: Center za socialno delo, Zagorje ob Savi, Svet Centra, z
oznako »za razpis«.
O izbiri bomo kandidate obvestili v 30
dneh od dneva objave razpisa.
Svet Centra za socialno delo
Zagorje ob Savi
Ob-106455
V skladu z 58. členom in drugim odstavkom 70. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Ur. l. RS, št. 56/02) Občina Črnomelj, Trg
svobode 3, 8340 Črnomelj, objavlja javni
natečaj za delovno mesto:
pripravnik v Občini Črnomelj v Oddelku za pravne in splošne zadeve.
Kandidati morajo izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava ter 88. člen Zakona o javnih
uslužbencih in morajo imeti:
– visoko strokovno izobrazbo družboslovne smeri.
Izpolnjevati morajo še naslednje pogoje:
– poznavanje programov na osebnem računalniku.
Kandidat mora prijavi priložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
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– potrdilo o nekaznovanosti oziroma izpisek iz kazenske evidence, ki ni starejše
od treh mesecev,
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ni starejše od treh mesecev.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo na naslov: Občina
Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
Rok za vlaganje prijav je 8 dni od dneva
objave tega javnega natečaja.
Izbrani kandidat bo sklenil delovno razmerje za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal na
sedežu občine.
Izbrani kandidat bo prejel odločbo o izboru, neizbrani kandidati pa bodo o tem,
da niso izbrani, pisno obveščeni v osmih
dneh po izdaji odločbe o izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
na tel. 07/306-11-08.
Občina Črnomelj
Št. 1268
Ob-106459
Za delo v izvedenskih organih Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije objavlja razpis za
izvedence medicinske stroke za Invalidsko komisijo I. stopnje pri območni
enoti Ljubljana:
– 2 specialista medicine dela, prometa
in športa,
– 1 specialista ortopeda.
Za izvedenca je lahko imenovan zdravnik specialist z veljavno licenco Zdravniške
zbornice Slovenije z najmanj štiriletnimi delovnimi izkušnjami v svoji specialistični dejavnosti, ki je praviloma v rednem delovnem
razmerju ali samozaposlen.
Izbrani izvedenec, ki bo imenovan za štiri leta, bo kot član senata ali predsednik
senata invalidske komisije ali kot zdravnik
posameznik izdeloval izvedenska mnenja po
Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Delo se na podlagi določil Pravilnika o organizaciji in načinu delovanja invalidskih komisij ter drugih izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije opravlja po pogodbi in
praviloma v popoldanskem času.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili o izobrazbi in delovnih izkušnjah v
8 dneh na naslov: Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, 1518 Ljubljana
O imenovanju oziroma neimenovanju bodo kandidati obveščeni v 8 dneh po sklepu
pristojnega organa.
Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Št. 210/2003
Ob-106489
Upravna enota Radlje ob Dravi objavlja
javni natečaj za delovno mesto
pripravnik – svetovalec.
Delo se bo opravljalo na sedežu Upravne enote Radlje ob Dravi, Mariborska 7,
Radlje ob Dravi.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo pravne ali upravne smeri;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
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preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik.
Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila
o izpolnjevanju gornjih pogojev:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.
Kandidati pošljejo pisno prijavo z dokazili na naslov: Upravna enota Radlje ob Dravi, Mariborska 7, 2360 Radlje ob Dravi, in
sicer v roku 8 dni od dne objave.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni
v 30 dneh od poteka roka za prijavo na
natečaj. Izbranemu kandidatu bo izdana
upravna odločba, drugim kandidatom pa bo
vročen sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z
izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določen čas – 10 mesecev s
polnim delovnim časom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Saša Volmajer, tel. 02/88-71-401.
Upravna enota Radlje ob Dravi
Št. 121-05/2003
Ob-106490
Občina Šmartno pri Litii, Tomazinova 2,
1275 Šmartno pri Litiji, objavlja javni natečaj za uradniško mesto:
višji svetovalec za gospodarstvo in
gospodarsko infrastrukturo.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna tehnična ali
ekonomska izobrazba,
– državni strokovni izpit,
– 5 let delovnih izkušenj.
K prijavi je potrebno priložiti:
– fotokopijo diplome,
– potrdilo o opravljenem izpitu,
– potrdilo o državljanstvu,
– dokazilo o nekaznovanosti,
– dokazilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku.
Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega strokovnega izpita, bodo izpit lahko opravili v roku enega leta od imenovanja v naziv.
Delovno razmerje bomo s kandidatom
sklenili po opravljeni poskusni dobi 4 mesecev za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom.
Vse dodatne informacije dobite na tel.
01/896-27-70, Ernest Margon.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, naj kandidati pošljejo v roku 8 dni po
objavi na naslov Občina Šmartno pri Litiji,
Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji,
s pripisom »Javni natečaj za višjega svetovalca za gospodarstvo in gospodarsko infrastrukturo – ne odpiraj«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
tridesetih dni po izteku javnega natečaja.
Občina Šmartno pri Litiji

Št. 121-05/2003
Ob-106492
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2,
1275 Šmartno pri Litiji, objavlja javni natečaj za uradniško mesto:
višji svetovalec za družbene dejavnosti.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna ekonomska
ali družboslovna izobrazba,
– državni strokovni izpit,
– 5 let delovnih izkušenj.
K prijavi je potrebno priložiti:
– fotokopijo diplome,
– potrdilo o opravljenem izpitu,
– potrdilo o državljanstvu,
– dokazilo o nekaznovanosti,
– dokazilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku.
Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega strokovnega izpita, bodo izpit lahko
opravili v roku enega leta od imenovanja v
naziv.
Delovno razmerje bomo s kandidatom
sklenili po opravljeni poskusni dobi 4 mesecev za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom.
Vse dodatne informacije dobite na tel.
01/896-27-70, Ernest Margon.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, naj kandidati pošljejo v roku 8 dni po
objavi na naslov Občina Šmartno pri Litiji,
Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji,
s pripisom »Javni natečaj za višjega svetovalca za družbene dejavnosti – ne odpiraj«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
tridesetih dni po izteku javnega natečaja.
Občina Šmartno pri Litiji
Št. 111-83/03-0515
Ob-106509
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98, 48/01 in 67/02):
a) 1 prosto mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Kopru.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev na mesto okrožnega sodnika, določene
v 2. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 544/2003
Ob-106556
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve objavlja delovno mesto
pripravnika/-ce na področju trga dela, zaposlovanja in izobraževanja.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– aktivno znanje enega svetovnega jezika.
Prednost bodo imeli kandidati s poznavanjem področja dala.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati še pogoje določene
v drugem odstavku 88. člena Zakona o
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javnih uslužbencih (Uradni list RS, št.
56/02).
Za objavljeno delovno mesto bo delovno
razmerje sklenjeno za določen čas – 10
mesecev, s polnim delovnim časom.
Pisni vlogi mora kandidat/-ka priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije.
Pisno vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo najkasneje
v 8 dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kadrovska služba, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
Kandidati bodo o izboru obveščeni v 15
dneh po izbiri. Dodatne informacije je mogoče dobiti pri generalni sekretarki Zmagi
Grah na tel. 478-33-91.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Št. 717/03
Ob-106575
I. Na podlagi določb 24. in 51. člena
Statuta in sklepa Sveta Kliničnega centra
Ljubljana, z dne 18. 11. 2003, Klinični center Ljubljana, razpisuje delovna mesta:
– predstojnika Kliničnega oddelka za
perinatologijo, SPS Ginekološka klinika,
– predstojnika Kliničnega oddelka za
plastično kirurgijo in opekline, SPS Kirurška klinika,
– predstojnika Kliničnega oddelka za
revmatologijo, SPS Interna klinika.
Za predstojnika kliničnega oddelka lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo medicinske smeri,
– da ima naziv visokošolskega učitelja
medicinske fakultete,
– da predloži program dela in razvoja
kliničnega oddelka.
Svet KC bo imenoval predstojnika kliničnega oddelka na predlog Strokovnega sveta KC in po pridobitvi mnenja strokovnega
kolegija kliničnega oddelka za dobo 4 let.
II. Na podlagi določb 37. ter 62. člena v
povezavi z 71. členom Statuta in Akta o
sistemizaciji delovnih mest, Klinični center
Ljubljana razpisuje delovno mesto:
– glavne medicinske sestre Kliničnega oddelka za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, SPS Kirurška klinika.
Za glavno medicinsko sestro kliničnega
oddelka lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je višja medicinska sestra ali medicinska sestra z visoko strokovno izobrazbo
ali univerzitetno izobrazbo,
– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5
let na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in organizacijskega vodenja.
Strokovni direktor KC bo imenoval glavno medicinsko sestro po pridobitvi soglasja
predstojnika kliničnega oddelka ter mnenja
strokovnega kolegija zdravstvene nege kliničnega oddelka za dobo 4 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev s programom dela in razvoja
organizacijske enote, tam kjer je to razpisni
pogoj, naj kandidati/kandidatke pošljejo v
roku 15 dni po objavi razpisa v Uradnem

Št. 116-117

listu RS na naslov: Klinični center Ljubljana,
Kadrovska služba, Bohoričeva ulica 28,
1525 Ljubljana – s pripisom »za razpisno
komisijo« z navedbo delovnega mesta za
katerega kandidirajo.
O izbiri bodo kandidati/kandidatke obveščeni v 8 dneh po odločitvi pristojnega
organa.
Klinični center Ljubljana
Št. 367/03
Ob-106616
Na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Ur. l. RS, št. 56/02) minister za evropske
zadeve brez listnice, pooblaščen za vodenje Službe Vlade RS za evropske zadeve,
Šubičeva 11, Ljubljana, objavlja naslednja
prosta delovna mesta:
I. Pripravnik/pripravnica v kabinetu
ministra
1. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetni/a diplomirani/a politolog/inja,
– aktivno znanje angleškega jezika.
II. Pripravnik/pripravnica v Sektorju
za integracijo I
1. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetni/a diplomirani/a pravnik/ca,
– aktivno znanje angleškega jezika.
III. Pripravnik/pripravnica za področje kmetijstva
1. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetni/a diplomirani/a inženir/ka
agronomije,
– aktivno znanje angleškega jezika.
Za vsa navedena delovna mesta je kraj
opravljanja dela Šubičeva 11, Ljubljana, kandidati/ke pa morajo poleg pogojev, navedenih pri posameznih delovnih mestih, izpolnjevati tudi naslednje splošne pogoje za
zasedbo delovnega mesta: državljanstvo
Republike Slovenije, znanje uradnega jezika, da oseba ni bila pravnomočno obsojena
ali ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev.
Kandidati/ke morajo priložiti naslednja
dokazila:
– dokazilo o državljanstvu RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da kandidat/ka ni bil
obsojen/a na nepogojno kazen v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata/ko ni sprožen
kazenski postopek zaradi prej navedenega
kaznivega dejanja,
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostrificirana tuja
diploma),
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih.
Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni od
dneva objave javnega natečaja na naslov:
Služba Vlade RS za evropske zadeve, Šubičeva 11, Ljubljana, z navedbo številke in
vrste delovnega mesta, za katerega se kandidat/ka poteguje in z označbo “Javni natečaj za zasedbo delovnega mesta.”
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Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 60 dni od poteka roka za prijavo na natečaj. O izbiri na razpisana delovna
mesta bo izbranim kandidatom/kam izdana
upravna odločba, drugim kandidatom/kam
pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Z
izbranim kandidatom/ko bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo o
zaposlitvi za določen čas opravljanja pripravništva.
Informacije o javnem natečaju dobite
vsak delovni dan od 10. do 11. ure na tel.
01/478-24-34.
Služba Vlade Republike Slovenije
za evropske zadeve
Št. 124-189/2003
Ob-106617
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 56, 58, 1000 Ljubljana, javni natečaj za uradniško delovno mesto
pripravnik/ca v Sektorju za strukturno politiko in podeželje.
1. Kraj opravljanja dela: Dunajska 56,
58, Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
pripravnik.
3. Vrsta delovnega razmerja: določen
čas 10 mesecev, s polnim delovnim časom.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, da oseba ni bila
pravnomočno obsojena ali ni v kazenskem
postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
da ni bila obsojena na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– najmanj visoka strokovna izobrazba
kmetijske smeri - agronomija.
Prednost bodo imeli kandidati z znanjem
angleškega jezika, z znanjem s področja
razvoja podeželja in s poznavanjem delovanja EU.
5. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo kandidata/ke predložiti za zasedbo delovnega mesta:
– dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da kandidat/ka ni bil/a
obsojen na nepogojno kazen v trajanju več
kot 6 mesecev, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata/ko ni sprožen
kazenski postopek zaradi prej navedenega
kaznivega dejanja,
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostrificirana tuja
diploma),
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih.
6. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni
od dneva objave javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Kadrovska služba, Dunajska
56, 58, Ljubljana, s pripisom: »Javni natečaj – pripravnik v sektorju za strukturno politiko in podeželje«.
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7. Kandidati/ke bodo pisno obveščeni
v osmih dneh po opravljeni izbiri. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na
tel. 01/478-90-33.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 124-191/2003
Ob-106618
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 56, 58, 1000 Ljubljana, javni natečaj za uradniško delovno
mesto
pripravnik/ca v Službi za mednarodne in EU zadeve, v Oddelku za mednarodno sodelovanje (2 delovni mesti).
1. Kraj opravljanja dela: Dunajska 56,
58, Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
pripravnik.
3. Vrsta delovnega razmerja: določen
čas 10 mesecev, s polnim delovnim časom.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, da oseba ni bila
pravnomočno obsojena ali ni v kazenskem
postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
da ni bila obsojena na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– najmanj visoka strokovna izobrazba –
smer politologija,
– znanje angleškega jezika.
Prednost bodo imeli kandidati z znanjem še enega tujega jezika, s poznavanjem PHARE projektov in poznavanjem delovanja EU.
5. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo kandidata/ke predložiti za zasedbo delovnega mesta:
– dokazilo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da kandidat/ka ni bil/a
obsojen na nepogojno kazen v trajanju več
kot 6 mesecev, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata/ko ni sprožen
kazenski postopek zaradi prej navedenega kaznivega dejanja,
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostrificirana tuja
diploma),
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih.
6. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8
dni od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kadrovska služba, Dunajska 56, 58, Ljubljana, s pripisom: »Javni natečaj – pripravnik v Službi za mednarodne in EU zadeve«.
7. Kandidati/ke bodo pisno obveščeni
v osmih dneh po opravljeni izbiri. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na
tel. 01/478-90-33.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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Št. 124-188/2003
Ob-106619
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 56, 58, 1000 Ljubljana, javni natečaj za uradniško delovno
mesto
pripravnik/ca v Sektorju za zootehniko.
1. Kraj opravljanja dela: Dunajska 56,
58, Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
pripravnik.
3. Vrsta delovnega razmerja: določen
čas 10 mesecev, s polnim delovnim časom.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, da oseba ni bila
pravnomočno obsojena ali ni v kazenskem
postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
da ni bila obsojena na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– najmanj visoka strokovna kmetijske
smeri – zootehnika.
Prednost bodo imeli kandidati z znanjem angleškega jezika, z znanjem s področja rodovniških knjig in poznavanjem
delovanja EU.
5. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo kandidata/ke predložiti za zasedbo delovnega mesta:
– dokazilo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da kandidat/ka ni bil/a
obsojen na nepogojno kazen v trajanju več
kot 6 mesecev, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata/ko ni sprožen
kazenski postopek zaradi prej navedenega kaznivega dejanja,
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostrificirana tuja
diploma),
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih.
6. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8
dni od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kadrovska služba, Dunajska 56, 58, Ljubljana, s pripisom: »Javni natečaj – pripravnik v Sektorju za zootehniko«.
7. Kandidati/ke bodo pisno obveščeni
v osmih dneh po opravljeni izbiri. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na
tel. 01/478-90-33.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 111-86/03-0515
Ob-106652
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 14/03)
a) 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
okrožnega državnega tožilca, določene v
prvem odstavku 15. člena Zakona o državnem tožilstvu.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-106738
Občina Šoštanj razpisuje prosto delovno mesto
višjega referenta za okolje in prostor.
Delo se bo opravljalo na sedežu Občine
Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj, deloma
pa tudi na terenu na področju Občine Šoštanj.
Gre za uradniško delovno mesto v četrtem kariernem razredu, ki se bo opravljalo v
nazivu 10. in 11. stopnje (višji referent I oziroma višji referent II).
Zahtevani pogoji za delovno mesto so:
– splošni pogoji (88. člen Zakona o javnih uslužbencih: državljanstvo RS, neobsojenost, nekaznovanost),
– višja šola gradbene smeri (VI. stopnja
izobrazbe),
– tri leta in šest mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni upravni izpit (lahko
se opravi naknadno v enem letu od dneva
sklenitve pogodbe o zaposlitvi),
– opravljen preizkus znanja iz varstva pri
delu in varstva pred požarom (lahko se opravi naknadno v 6 mesecih od dneva sklenitve pogodbe o zaposlitvi).
Prijava na javni natečaj naj obvezno vsebuje kratek življenjepis; potrdilo o izobrazbi; potrdilo o delovnih izkušnjah (lahko fotokopija delovne knjižice); morebitno potrdilo
o opravljenem strokovnem upravnem izpitu;
morebitno potrdilo o opravljenem preizkusu
znanja iz varstva pri delu in varstva pred
požarom; dokument, iz katerega bo razvidno, da ste državljan Republike Slovenije.
Od izbranega kandidata se bo naknadno
zahtevalo potrdilo o neobsojenosti in potrdilo o nekaznovanosti.
Vsa potrdila so lahko fotokopije, ki pa so
jih prijavljeni dolžni pokazati v originalu na
zahtevo natečajne komisije.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom – s
štirimesečnim poskusnim delom.
Pisne prijave z vsemi zahtevanimi dokazili pošljite najkasneje do srede, 10. decembra 2003, na naš naslov: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj. Prijavljene kandidate bomo o izbiri obvestili v 30
dneh po koncu javnega natečaja.
Za dodatne informacije se obrnite na
Nino Rehar po tel. 03/898-43-10 ali po
elektronski pošti nina.rehar@sostanj.si.
Občina Šoštanj
Št. 122-179/2003
Ob-106740
Na podlagi drugega odstavka 191. člena, prvega odstavka 27. člena in tretjega
odstavka 33. člena Zakona o javnih uslu-
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žbencih (Uradni list RS, št. 56/02) minister
za šolstvo, znanost in šport na podlagi sklepa
Uradniškega
sveta
številka
9064-29/2003 z dne 6. 10. 2003 objavlja
javni natečaj za položaj
glavnega inšpektorja Republike Slovenije za šolstvo in šport.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
družboslovne, naravoslovne ali tehnične
smeri;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
za inšpektorja;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja oziroma izjava o
opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.
Kandidati morajo imeti najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v javnem
ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju enake ali podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izkušenj na drugih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi referencami
oziroma dokazili.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
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Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika
ali kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj enega tujega jezika se kot tuji jezik
upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali izjemoma drug tuji jezik, ki se
uporablja v državah EU in drugih razvitejših državah sveta.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave ali/in strokovnega
izpita za inšpektorja, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Na predlog ministra za šolstvo, znanost in
šport bo izbranega kandidata za glavnega
inšpektorja Republike Slovenije za šolstvo in
šport imenovala Vlada Republike Slovenije
za dobo petih let z možnostjo ponovnega
imenovanja. Glede na število let delovnih izkušenj bo delo opravljal v nazivu inšpektor –
svetnik ali inšpektor – višji svetnik na sedežu
organa v Ljubljani, Dunajska 22.
Glavni inšpektor Republike Slovenije za
šolstvo in šport bo najkasneje v petnajstih
mesecih od imenovanja na položaj dolžan
pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni
upravi in druga specialna znanja v okviru
štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana,
in sicer v roku 30 dni od dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije in dnevnem
časopisu.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednica posebne natečajne komisije Lidija Apohal-Vučkovič, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, tel.
01/478-33-75. Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne za
položaj, bo predsednica posebne natečajne komisije izdala odločbo, ostalim kandidatom pa bo izdan poseben sklep. Izbrani
kandidat in neizbrani kandidati bodo v roku
8 dni od dneva imenovanja izbranega kandidata na položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport
Št. 122-177/2003
Ob-106741
Na podlagi drugega odstavka 191. člena, prvega odstavka 27. člena in tretjega
odstavka 33. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) minister
za šolstvo, znanost in šport na podlagi sklepa
Uradniškega
sveta
številka
9064-26/2003 z dne 6. 10. 2003 objavlja
javni natečaj za položaj
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direktorja Urada Republike Slovenije
za mladino.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem družboslovne, naravoslovne ali tehnične smeri;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o
opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.
Kandidati morajo imeti najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v javnem
ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju enake ali podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izkušenj na drugih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi referencami
oziroma dokazili.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj enega tujega jezika z ustreznim dokazilom oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali kako
drugače, kar pojasnijo v razgovoru s posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj ene-
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ga tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo
angleščina, francoščina, nemščina ali izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v državah EU in drugih razvitejših državah sveta.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Na predlog ministra za šolstvo, znanost
in šport bo izbranega kandidata za direktorja Urada Republike Slovenije za mladino
imenovala Vlada Republike Slovenije za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Glede na število let delovnih izkušenj
bo delo opravljal v nazivu podsekretarja ali
sekretarja na sedežu organa v Ljubljani, Štefanova 1.
Direktor Urada Republike Slovenije za
mladino bo najkasneje v petnajstih mesecih
od imenovanja na položaj dolžan pridobiti
funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in
druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in
upravljanje v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana,
in sicer v roku 30 dni od dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije in dnevnem
časopisu.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije dr. Grega Virant, Ministrstvo za notranje zadeve, Urad za organizacijo in razvoj uprave, Šmartinska 152, Ljubljana, tel. 01/587-45-00. Kandidatom, ki jih
bo posebna natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne
za položaj, bo predsednik posebne natečajne komisije izdal odločbo, ostalim kandidatom pa bo izdan poseben sklep. Izbrani kandidat in neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni
od dneva imenovanja izbranega kandidata
na položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport
Št. 122-178/2003
Ob-106742
Na podlagi drugega odstavka 191. člena, prvega odstavka 27. člena in tretjega
odstavka 33. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) minister
za šolstvo, znanost in šport na podlagi sklepa
Uradniškega
sveta
številka
9064-24/2003 z dne 6. 10. 2003 objavlja
javni natečaj za položaj
direktorja Urada Republike Slovenije
za meroslovje.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
družboslovne, naravoslovne ali tehnične
smeri;
– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;
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– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.
Kandidati morajo imeti najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v javnem
ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju enake ali podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izkušenj na drugih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi referencami
oziroma dokazili.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika
ali kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj enega tujega jezika se kot tuji jezik
upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali izjemoma drug tuji jezik, ki se
uporablja v državah EU in drugih razvitejših državah sveta.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi

razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Na predlog ministra za šolstvo, znanost
in šport bo izbranega kandidata za direktorja Urada Republike Slovenije za meroslovje
imenovala Vlada Republike Slovenije za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal v nazivu sekretarja
na sedežu organa v Ljubljani, Šmartinska
140.
Direktor Urada Republike Slovenije za
meroslovje bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni
upravi in druga specialna znanja v okviru
štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana,
in sicer v roku 30 dni od dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije in dnevnem
časopisu.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije Jože Romšek, Ministrstvo za promet, Langusova 4, Ljubljana, tel.
01/478-82-76. Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne za
položaj, bo predsednik posebne natečajne
komisije izdal odločbo, ostalim kandidatom
pa bo izdan poseben sklep. Izbrani kandidat in neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni
od dneva imenovanja izbranega kandidata
na položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport
Št. 366/03
Ob-106758
Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve, objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto
pripravnik
z univerzitetno stopnjo izobrazbe.
Od kandidatov pričakujemo:
– univerzitetno izobrazbo ekonomske
smeri, smer revizija in računovodstvo,
– aktivno znanje dveh tujih jezikov, od
tega en jezik izmed: angleški, nemški, francoski, španski ali ruski jezik,
– usposobljenost za delo z računalniškimi urejevalniki besedil.
Za navedeno delovno mesto je kraj
opravljanja dela Prešernova 25, Ljubljana,
kandidati/-ke pa morajo poleg navedenih
pogojev, izpolnjevati tudi naslednje splošne
pogoje za zasedbo delovnega mesta: državljanstvo Republike Slovenije, znanje uradnega jezika, aktivno znanje dveh tujih jezikov, da oseba ni bila pravnomočno obsojena in ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev.
Kandidati/-ke morajo poleg morebitnih
dodatnih dokazil, navedenih pri razpisanem
delavnem mestu, priložiti tudi: dokazilo o
državljanstvu RS, potrdilo Ministrstva za pravosodje, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da
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ni bila obsojena na nepogojno kazen zoper
trajanja več kot šest mesecev, potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper
kandidata/-ko ni sprožen kazenski postopek zaradi prej navedenega kaznivega dejanja, potrdilo o pridobljeni izobrazbi, življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih.
Rok za vlaganje prijav je 8 dni od dneva
objave javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25, Ljubljana, z navedbo delovnega mesta, za katerega se kandidat/-ka poteguje in z označbo
“Javni natečaj za zasedbo delovnega mesta”.
Kandidati/-ke bodo o izboru pisno obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri. Izbranim kandidatom/-kam bo izdana upravna
odločba, drugim pa bo vročen sklep, da
niso izbrani. Z izbranimi kandidati/-kami bomo po dokončnosti odločbe o izboru sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas 10
mesecev.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure
na tel. 01/478-23-32.
Ministrstvo za zunanje zadeve

Druge objave
Ob-106683
Na podlagi 7. člena Akta o ustanovitvi
javne ustanove “Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad” (Uradni list RS, št. 63/01,
78/01 in 59/03) Ad futura razpisuje
štipendije za podiplomski študij
na College of Europe za študijsko leto
2004/2005
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je štipendiranje največ
8 slovenskih državljanov, ki bodo v šolskem
letu 2004/2005 sprejeti na enoletni podiplomski študij na College of Europe, Brugge (Belgija) ali Natolin (Poljska) za naslednje pograme:
– evropsko pravo,
– ekonomija,
– politologija in administrativne vede,
– interdisciplinarni študij.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki se vpisujejo na program evropsko pravo
ali ekonomija.
2. Pogoji razpisa
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a) je državljan Republike Slovenije,
b) je star največ 30 let ob roku za prijavo
31. 1. 2003,
c) ima univerzitetno diplomo, pridobljeno v Republiki Sloveniji, ali nostrificirano
tujo diplomo ustrezne smeri,
d) aktivno znanje francoskega in angleškega jezika,
e) bo v študijskem letu 2004/2005 sprejet na podiplomski študij na College of Europe.
3. Prijava in zahtevani dokumenti
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Prijava na razpis mora vsebovati v celoti
izpolnjeno in podpisano prijavnico ter naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o zaključeni univerzitetni izobrazbi oziroma izjavo kandidata, da bo zaključil univerzitetni študij ali pridobil nostrificirano tujo diplomo najkasneje v juniju 2004,
– potrdilo o doseženih ocenah vseh letnikov zadnjega v celoti zaključenega študija,
– dokazili o aktivnem znanju angleškega
in francoskega jezika na ravni, ki jo zahteva
College of Europe,
– življenjepis (v francoskem ali angleškem jeziku),
– motivacijsko pismo (v francoskem ali
angleškem jeziku), dolgo največ eno stran,
– fotokopijo spričevala zadnjega zaključenega izobraževanja,
– priporočili dveh univerzitetnih profesorjev, ki kandidata in njegovo akademsko delo dobro poznata,
– soglasje kandidata s katerim dovoli
Ad futuri, da posreduje kopijo prijave na razpis (brez prilog) Službi Vlade RS za evropske zadeve,
– izjava kandidata o drugih virih štipendiranja.
4. Ocenjevanje prijav
Prijave vseh kandidatov bodo pregledane in ugotovljeno bo, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Če bo iz prijave kandidata
ali iz priloženih dokazil razvidno, da kandidat razpisnih pogojev ne izpolnjuje, bo njegova vloga zavrnjena. Z vsemi kandidati, ki
bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo
opravljen selekcijski razgovor, ki ga bo
opravila komisija, sestavljena iz predstavnikov College of Europe, Službe Vlade RS
za evropske zadeve in fundacije Ad futura.
Komisija bo ocenjevala študijske in izvenštudijske uspehe kandidata, znanje francoskega in angleškega jezika, motiviranost
in kandidatovo poznavanje EU in njenih institucij. Osem kandidatov, ki bodo v izbirnem postopku sprejeti na College of Europe, bo prejelo štipendije fundacije Ad futura. Prednost bodo imeli kandidati, ki se
vpisujejo na program evropsko pravo ali
ekonomijo.
5. Pogodbene obveznosti
Upravičenci do štipendije se bodo s pogodbo o štipendiranju, ki jo bodo sklenili s
fundacijo Ad futura, obvezali, da bodo po
uspešno zaključenem študiju sklenili delovno razmerje z državnim organom v Republiki Sloveniji, kjer morajo biti zaposleni najmanj 3 leta.
6. Obseg štipendije
Štipendija vključuje stroške šolnine, nastanitve, prehrane in žepnino. Znesek štipendije je določen v EUR in je v okviru tega
razpisa enak za vse štipendiste. Štipendija
za šolnino, nastanitev in prehrano bo nakazana neposredno College of Europe na
podlagi izdanega računa. Štipendija za žepnino pa bo nakazana štipendistu na njegov
račun, odprt pri eni izmed komercialnih
bank v Republiki Sloveniji, v enkratnem znesku v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan izplačila.
7. Rok in način oddaje prijav
Kandidati pošljejo prijavo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov Ad
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futura, Kotnikova 34, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 5. razpis). Kopijo popolne prijave pošljejo na Admission Office of the College of Europe, Dijver 11, B-8000 Brugge, Belgium. Rok za zbiranje prijav prične
teči naslednji dan po objavi tega razpisa
ter traja do izteka zadnjega dne roka, ki je
31. januar 2004. College of Europe bo
upošteval samo prijave kandidatov, ki bodo poslane na oba navedena naslova.
Dokumentacija je oddana do roka, če je:
– poslana z navadno pošto tako, da je
bila dostavljena Ad futuri najkasneje zadnji
dan roka,
– poslana s priporočeno pošto najkasneje zadnji dan roka, pri čemer se upošteva
datum na poštnem žigu,
– vročena uradni osebi na sedežu Ad
future najkasneje zadnji dan roka v času
uradnih ur.
8. Dostopnost dokumentacije
Prijavnica in ostala razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani oziroma na
sedežu Ad future v času uradnih ur od ponedeljka do petka od 12. do 15. ure. Dodatne
informacije so na voljo v času uradnih ur
osebno, po telefonu in po elektronski pošti;
Ad futura, javni sklad, Kotnikova 34, 1000
Ljubljana, tel. ++386(0)1/434-10-80, faks
++386(0)1/434-10-92, e-pošta: info@ad-futura.si, spletna stran http://www.ad-futura.si.
Ad futura, javni sklad
Ob-106627
Predlogi za
»Znamke 2006«
V skladu s Pravilnikom o izdajanju poštnih vrednotnic (Ur. l. RS, št. 83/02) pripravljamo program izdaje priložnostnih poštnih znamk za leto 2006.
Pričakujemo izvirne, zanimive in aktualne predloge za motive, predvsem s področja naravne in kulturne dediščine, tehnike,
športa, umetnosti, zgodovine itd.
Predloge pošljite do 8. marca 2004 na
naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor za
trženje, »Znamke 2006«, 2500 Maribor.
Program izdaje priložnostnih poštnih
znamk 2006 bo na voljo na vseh poštah
predvidoma v začetku leta 2005.
Predlagateljev ne bomo pisno obveščali
o uvrstitvi predlogov v program. Predlogov
ne bomo honorirali. Morebitnega slikovnega
oziroma drugega gradiva ne bomo vračali.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 104/03

Ob-106482

Obvestilo
Inženirske zbornice Slovenije (IZS) o
podaljšanju kandidacijskega postopka
za izvolitev funkcionarjev disciplinskih
organov
Kandidacijska komisija v sestavi Marjetka Saje, univ. dipl. inž. grad. (predsednica), Dominik Bovha, univ. dipl. inž. geod. in mag. Darko Drev, univ. dipl. inž.
kem. tehnol. (člana), imenovana s sklepom
predsednika zbornice št. 3366 z dne 7.
10. 2003, obvešča upravni odbor IZS,
upravne odbore matičnih sekcij in svoje
člane o podaljšanju kandidacijskega postopka za izvolitev:
– disciplinskega tožilca IZS,
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– namestnika člana MSA v disciplinski
komisiji,
– namestnika člana MSS v disciplinski
komisiji,
– namestnika člana MST v disciplinski
komisiji,
– namestnika člana MSGeo v disciplinski komisiji,
– namestnika člana MSG v disciplinskem sodišču,
– namestnika člana MSS v disciplinskem
sodišču,
– namestnika člana MST v disciplinskem
sodišču,
– namestnika člana MSGeo v disciplinskem sodišču.
Kandidacijski postopek se je pričel z obvestilom članom UO IZS in članom UO MS
dne 7. 10. 2003 in članom zbornice z objavo v Uradnem listu RS, št. 100 z dne 17. 10.
2003 in je trajal do 18. 11. 2003.
V roku za oddajo kandidatur:
– na zbornico ni prispela nobena pošta
naslovljena na Kandidacijsko komisijo za disciplinske organe,
– sta kandidate predlagala le UO
MSGeo in UO MST.
Glede na navedeno se je Kandidacijska
komisija za disciplinske organe odločila, da
se kandidacijski postopek podaljša do
14. 12. 2003.
Upravni odbor zbornice, upravni odbor
matične sekcije in člane zbornice pozivamo, da predlagajo kandidate za zgoraj navedene funkcije skladno s 27. členom Statuta IZS.
Za zgoraj navedene funkcije lahko kandidirajo le tisti člani zbornice, ki so vpisani v
imenik pooblaščenih inženirjev (115.a,
115.c in 115.d člen Statuta IZS).
Zgornje funkcije so nezdružljive s funkcijami v drugih organih zbornice (115.a,
115.c in 115.d člen Statuta IZS).
Rok za vložitev kandidatur na naslov Inženirska zbornica Slovenije, Kandidacijska
komisija za disciplinske organe, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana, je 14. 12. 2003.
Inženirska zbornica Slovenije
Št. 21
Ob-106441
Zavod za izobraževanje odraslih Radovljica, Višja strokovna šola, Kranjska cesta
2, 4240 Radovljica, vabi k sodelovanju
predavatelje in inštruktorje za naslednje predmete:
1. strokovna terminologija v tujem jeziku
– univerzitetna izobrazba po eno ali dvopredmetnem študijskem programu iz angleškega ali nemškega jezika;
2. poslovno sporazumevanje in vodenje – univerzitetna izobrazba iz psihologije, komunikologije, ekonomije ali organizacije dela;
3. ekonomika in menedžment - univerzitetna izobrazba iz ekonomije, organizacije
dela ali gospodarskega inženirstva;
4. računalništvo in informatika v prometu – univerzitetna izobrazba iz računalništva
in informatike, matematike ali gospodarskega inženirstva;
5. varnost v prometu in varstvo pri delu
- univerzitetna izobrazba iz prometa ali
tehnologije prometa ali visoka strokovna
izobrazba iz varstva pri delu in požarnega
varstva;
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6. matematika s statistiko – univerzitetna izobrazba iz matematike ali ekonomije;
7. tehnološke značilnosti tovorov v prometu – univerzitetna izobrazba iz prometa,
tehnologije prometa, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije ali kemije;
8. pogodbeno pravo – univerzitetna izobrazba iz prava;
9. prometni sistemi – univerzitetna izobrazba iz prometa ali tehnologije prometa;
10. tehnologija železniškega prometa –
univerzitetna izobrazba iz prometa ali tehnologije prometa;
11. organizacija železniškega prometa –
univerzitetna izobrazba iz prometa ali tehnologije prometa;
12. tehnologija cestnega prometa – univerzitetna izobrazba iz prometa ali tehnologije prometa;
13. organizacija cestnega prometa – univerzitetna izobrazba iz prometa ali tehnologije prometa;
14. tehnologija prometa – univerzitetna izobrazba iz prometa ali tehnologije prometa;
15. proge in progovne naprave v železniškem prometu – univerzitetna izobrazba
iz gradbeništva;
16. urbanizem in cestni promet – univerzitetna izobrazba iz gradbeništva ali arhitekture;
17. signalno-varnostne in telekomunikacijske naprave – univerzitetna izobrazba iz
elektrotehnike, prometa ali tehnologije prometa;
18. vlečna in transportna sredstva v železniškem prometu – univerzitetna izobrazba iz strojništva – konstrukcijska smer;
19. trženje in komercialno poslovanje v
železniškem prometu – univerzitetna izobrazba iz ekonomije;
20. trženje in komercialno poslovanje v
cestnem prometu – univerzitetna izobrazba
iz ekonomije;
21. trženje in komercialno poslovanje –
univerzitetna izobrazba iz ekonomije;
22. vlečna in transportna sredstva v cestnem prometu – univerzitetna izobrazba iz
strojništva – konstrukcijska smer;
23. regulacija prometnih tokov v cestnem prometu – univerzitetna izobrazba iz
gradbeništva, prometa ali tehnologije prometa;
24. skladiščenje in notranji transport – univerzitetna izobrazba iz prometa, tehnologije
prometa, organizacije dela ali ekonomije;
25. špedicija – univerzitetna izobrazba
iz prometa, tehnologije prometa, organizacije dela ali ekonomije;
26. logistični poslovni sistemi – univerzitetna izobrazba iz ekonomije, prometa ali
tehnologije prometa;
27. načrtovanje prevozov – univerzitetna
izobrazba iz organizacije dela, prometa ali
tehnologije prometa;
28. praktično izobraževanje – univerzitetna ali visoka izobrazba iz ekonomije, organizacije dela, prometa ali tehnologije prometa.
Izbrani bodo kandidati, ki imajo vidne
strokovne dosežke predvsem na naslednjih
področjih: pri izvajanju izobraževanja v podjetjih, daljše praktične delovne izkušnje in
uspeh pri aplikaciji stroke, avtorstva ali soavtorstva pri študijskih programih, učnih načrtih, študijski literaturi, podiplomsko izobraževanje ter strokovno izobraževanje ter

strokovno izpopolnjevanje doma in v tujini;
izkušnje pri izobraževanju odraslih in druge
strokovne reference.
Prijave z ustreznimi dokazili pošljite v petnajstih dneh po objavi razpisa na naslov:
Zavod za izobraževanje odraslih Radovljica,
Kranjska cesta 2, 4240 Radovljica, s pripisom »za predavatelja Višje strokovne šole«.
Zavod za izobraževanje odraslih
Radovljica
Ob-106480
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Ljubljana, Trg OF 13,
objavlja na podlagi 29. in 44. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03)
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet javne ponudbe je parcela št.
647/1 – poslovna stavba in dvorišče, pripisana k vl. št. 60, k.o. Jamna. Skupna izmera
je 2.468 m2. Parcela se nahaja v centru naselja Sv. Jurij ob Ščavnici. Dostop do parcele je iz glavne cest po stranski poti (služnost
poti). Objekt ima komunalno opremljenost
kolektivne rabe, odvodnjavanje, javno razsvetljavo in individualno rabo električne in
vodovodne napeljave.
2. Rok za zbiranje ponudb je 45 dni po
objavi.
3. Izklicna cena nepremičnine je
9,073.000 SIT. Določena je v skladu s cenitvijo, ki jo je opravil pooblaščeni ocenjevalec
vrednosti nepremičnin Rajko Srednik, univ.
dipl. inž. gr.
4. Ponudniki morajo pred potekom roka
položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene, ki
se vplača na račun Proračuna Republike Slovenije št. 01100-6300109972, sklic na št.
18 3311-7141998. Ponudniki, ki po končanem zbiranju ponudb ne bodo uspeli, bo
kavcija vrnjena v roku 30 dni po preteku
roka za zbiranje ponudb.
5. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. O najugodnejšem ponudniku bo odločala Komisija Ministrstva za šolstvo, znanost in šport za vodenje in nadzor postopkov prodaje premoženja.
6. Pogoji javne ponudbe:
– ponudniki morajo v pisni ponudbi navesti svoje točne podatke (ime, priimek, naslov, davčno številko, matično številko, številko transakcijskega računa in naziv ter naslov banke za vračilo vplačane kavcije);
– ponujeno ceno;
– ponudbi je treba priložiti potrdilo o državljanstvu (fizične osebe), priglasitveni list
(samostojni podjetniki) ali izpis iz sodnega
registra (pravne osebe) in potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih (pravna oseba);
– potrdilo o plačilu kavcije.
7. Nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno.
8. Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od podpisa pogodbe.
9. Predpisane davčne dajatve na promet
z nepremičnino in stroške v zvezi z vpisom v
zemljiško knjigo plača kupec.
10. Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudni-
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kom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa.
11. Podrobnejši podatki in informacije
glede predmeta prodaje so dostopni na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, Urad
za investicije, tel. 01/24-41-176, faks
01/24-41-269. Ogled nepremičnine je možen po predhodni najavi po tel.
01/24-41-176 (Mitja Maruško).
Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport
Urad za investicije
Ob-106481
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Ljubljana, Trg OF
13, objavlja na podlagi 29. in 44. člena
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03)
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet javne ponudbe je zasedeno
enosobno stanovanje št. 15 v III. nadstropju
stanovanjskega bloka v Kopru, Pahorjeva
30, v velikosti 40,20 m2, ki se nahaja na
parc. št. 449/41 in 449/44 in je vpisano v
zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Kopru
pod vl. št. E 83, zap. št. B XVI, k.o. Semedela.
2. Izklicna cena znaša: 8,471.850 SIT.
Določena je v skladu s cenitvijo, ki jo je
opravil sodni cenilec Rajko Srednik, univ.
dipl. inž. gr.
3. Ponudbe morajo biti dostavljene na
naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, Urad za investicije, Trg OF 13, Ljubljana, s pripisom: za Gimnazijo Koper, prodaja stanovanja – ne odpiraj!
4. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni po
tej objavi.
5. Ponudniki morajo pred potekom roka
položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene, ki
se vplača na račun Proračuna Republike
Slovenije št. 01100-6300109972, sklic na
št. 18 3311-7141998. Ponudniki, ki po končanem zbiranju ponudb ne bodo uspeli, bo
kavcija vrnjena v roku 30 dni po preteku
roka za zbiranje ponudb.
6. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. O najugodnejšem ponudniku bo odločala Komisija Ministrstva za šolstvo, znanost in šport za
vodenje in nadzor postopkov prodaje premoženja.
7. Pogoji javne ponudbe:
– ponudniki morajo v pisni ponudbi navesti svoje točne podatke (ime, priimek, naslov, davčno številko, matično številko, številko transakcijskega računa in naziv ter naslov banke za vračilo vplačane kavcije);
– ponujeno ceno;
– ponudbi je treba priložiti potrdilo o državljanstvu (fizične osebe), priglasitveni list
(samostojni podjetniki) ali izpis iz sodnega
registra (pravne osebe);
– potrdilo o plačilu kavcije.
8. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno.
9. Za predmetno stanovanje je sklenjena veljavna najemna pogodba. V skladu z
drugim odstavkom 29. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
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stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) imajo osebe, ki uporabljajo stanovanje, pod enakimi
pogoji predkupno pravico.
10. Stroške overitve pogodbe pri notarju oziroma notarskega zapisa, davka na promet z nepremičninami in prenosa v zemljiški knjigi plača kupec.
11. Uspeli ponudnik mora plačati kupnino v roku 8 dneh po sklenitvi prodajne pogodbe.
12. Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa.
13. Podrobnejši podatki in informacije
glede predmeta javne ponudbe so dostopni
na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport,
Urad za investicije, tel. 01/24-41-176, faks
01/24-41-269 (Mitja Maruško).
14. Ogled nepremičnine je možen po
predhodni najavi po tel. 05/627-21-85
(mag. Sonja Munih, ravnateljica Gimnazije
Koper).
Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport
Urad za investicije
Št. 4097
Ob-106576
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin,
naslednje vsebine:
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana,
tel. 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja kovinskega silosa za žito,
b) kraj: Metlika, območje Kmetijske zadruge Metlika z.o.o.,
c) vrsta nepremičnine: 1 kovinski silos
za žito z zmogljivostjo 400 ton, s funkcionalno opremo, kar predstavlja 6/1000 parcele št. 2300/4, vl. št. 1340, k.o. Metlika,
Izhodiščna cena je 4,851.000 SIT.
d) nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno-kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške prepisa plača kupec.
Silosna celica s pripadajočo opremo in
deležem na skupnih napravah predstavlja
idealni solastniški delež, na katerem obstaja predkupna pravica solastnika.
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnine, se šteje, da
odstopa od pogodbe. V tem primeru se kavcija ne vrača.
5. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UJP
Urad Ljubljana št. 01100-6030230073.
Položena kavcija se všteje v kupnino.
6. Višina kavcije: pred odpiranjem
ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo
v višini 10% izhodiščne cene na trans-
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akcijski račun pri UJP Urad Ljubljana št.
01100- 6030230073.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,
kavcija vrne v roku 8 dni, brez obresti.
7. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc,
tel. 01/589-73-17.
8. Predložitev ponudb
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 15. 12. 2003, do 14. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup
silosa v Metliki – ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokiranega računa,
– izpisek iz sodnega registra, ne starejši
od 30 dni, ter pooblastilo osebi za zastopanje, na odpiranju ponudb za pravne osebe,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik fizična oseba.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 16. 12. 2003 ob
12. uri, v sejni sobi, VII. nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 4097
Ob-106577
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin,
naslednje vsebine:
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana,
tel. 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja kovinskega silosa za moko,
b) kraj: Pekarna Mura, Lackova 2, Gornja Radgona,
c) vrsta objekta: 1 kovinski silos za moko z zmogljivostjo 50 ton, s funkcionalno
opremo,
Izhodiščna cena je 1,230.000 SIT (brez
zemljišča).
d) silos se odprodaja, po sistemu videno–kupljeno. Predpisane davčne dajatve na
promet nepremičnin in stroške prepisa plača kupec.
Silos s pripadajočo opremo in deležem
na skupnih napravah predstavlja idealni solastniški delež, na katerem obstaja predkupna pravica solastnika.
3. Silos bo prodan ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji silosa, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se kavcija
ne vrača.
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5. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UJP
Urad Ljubljana št. 01100-6030230073.
Položena kavcija se všteje v kupnino.
6. Višina kavcije: pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski
račun pri UJP Urad Ljubljana, št.
01100-6030230073.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,
kavcija vrne v roku 8 dni, brez obresti.
7. Ogled silosa je možen po predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc, tel.
01/589-73-17.
8. Predložitev ponudb
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 15. 12. 2003, do 14. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup
silosa v Gornji Radgoni – ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokiranega računa,
– izpisek iz sodnega registra, ne starejši od 30 dni, ter pooblastilo osebi za zastopanje, na odpiranju ponudb za pravne
osebe,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik fizična oseba.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 16. 12. 2003 ob
13. uri, v sejni sobi, VII. nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 4097
Ob-106578
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin,
naslednje vsebine:
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana,
tel. 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja dela podnega skladišča,
b) kraj: Rogaška Slatina, Mercator SVS
d.d. Ptuj,
c) vrsta nepremičnine: 75/1000 parc.
št. 843/4, št. zknj. vl. 1190, k.o. Rogaška
Slatina, v naravi del podnega skladišča v
izmeri 158,90 m2,
Izhodiščna cena je 16,720.000 SIT.
d) nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno–kupljeno. Predpisane davčne
dajatve na promet nepremičnin in stroške
prepisa plača kupec.
Del podnega skladišča, s pripadajočim
deležem na skupnih napravah predstavlja
idealni solastniški delež, na katerem obstaja predkupna pravica solastnika.
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3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnine, se šteje, da
odstopa od pogodbe. V tem primeru se kavcija ne vrača.
5. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UJP
Urad Ljubljana št. 01100-6030230073.
Položena kavcija se všteje v kupnino.
6. Višina kavcije: pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski
račun pri UJP Urad Ljubljana št.
01100-6030230073.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,
kavcija vrne v roku 8 dni, brez obresti.
7. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc,
tel. 01/589-73-17.
8. Predložitev ponudb
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 15. 12. 2003, do 14. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup
podnega skladišča v Rogaški Slatini – ne
odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokiranega računa,
– izpisek iz sodnega registra, ne starejši
od 30 dni, ter pooblastilo osebi za zastopanje, na odpiranju ponudb za pravne osebe,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik fizična oseba.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 16. 12. 2003 ob
9. uri, v sejni sobi, VII. nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 4097
Ob-106579
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin,
naslednje vsebine:
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana,
tel. 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja hladilniških celic,
b) kraj: Lenart, Sadjarstvo Lenart d.o.o.,
c) vrsta nepremičnine: hladilniški celici
št. 16 in 17, v neto izmeri 280,63 m2, s
pripadajočimi skupnimi napravami in ostalimi prostori v objektu, v deležu 2/16, oziroma 408,98 m2, stavbno zemljišče v deležu

2/16, kar predstavlja 2014,25 m2 na parc.
št. 1200 in 1201, zknj. vl. št. 720, k.o.
Lenart,
Izhodiščna cena je 80,421.000 SIT.
d) nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno–kupljeno. Predpisane davčne
dajatve na promet nepremičnin in stroške
prepisa plača kupec.
Hladilniški celici s pripadajočim deležem
na skupnih napravah predstavljata idealni
solastniški delež, na katerem obstaja predkupna pravica solastnika.
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnine, se šteje, da
odstopa od pogodbe. V tem primeru se kavcija ne vrača.
5. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UJP
Urad Ljubljana št. 01100-6030230073.
Položena kavcija se všteje v kupnino.
6. Višina kavcije: pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski
račun pri UJP Urad Ljubljana št.
01100-6030230073.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,
kavcija vrne v roku 8 dni, brez obresti.
7. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc,
tel. 01/589-73-17.
8. Predložitev ponudb
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 15. 12. 2003, do 14. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup
hladilnih celic v Lenartu – ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokiranega računa,
– izpisek iz sodnega registra,ne starejši
od 30 dni, ter pooblastilo osebi za zastopanje, na odpiranju ponudb za pravne osebe,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik fizična oseba.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 16. 12. 2003 ob
10. uri, v sejni sobi, VII. nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 4097
Ob-106581
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnine,
naslednje vsebine:
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
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Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja hladilnice,
b) kraj: Delamaris Izola d.d., Tovarniška ulica 13, Izola,
c) vrsta nepremičnine: parc. št. 104/2,
poslovna stavba 119 m 2, zknj. vl. št. 50,
k.o. Izola – mesto, v naravi polovica hladilne komore, s pripadajočimi skupnimi
napravami in opremo za njeno delovanje,
Izhodiščna cena je 11,979.000 SIT.
d) nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno–kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in
stroške prepisa plača kupec.
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da
ne izbere nobenega ponudnika.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnine, se šteje,
da odstopa od pogodbe. V tem primeru
se kavcija ne vrača.
5. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino
ob podpisu pogodbe na transakcijski
račun pri UJP Urad Ljubljana št.
01100-6030230073.
Položena kavcija se všteje v kupnino.
6. Višina kavcije: pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v
višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun pri UJP Urad Ljubljana št.
01100-6030230073.
Po opravljenem odpiranju ponudb se
ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo, kavcija vrne v roku 8 dni, brez obresti.
7. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc,
tel. 01/589-73-17.
8. Predložitev ponudb
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti do 15. 12. 2003, do 14. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup hladilnice v Izoli – ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokiranega računa,
– izpisek iz sodnega registra,ne starejši od 30 dni, ter pooblastilo osebi za
zastopanje, na odpiranju ponudb za pravne osebe,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik fizična oseba.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 16. 12. 2003
ob 14. uri, v sejni sobi, VII. nadstropje, na
Zavodu Republike Slovenije za blagovne
rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
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Št. 4097
Ob-106582
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95),
objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin,
naslednje vsebine:
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana,
tel. 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja hladilniške celice,
b) kraj: Kmetijstvo Vipava, Agrogorica
Šempeter, Goriške fronte 11, Šempeter
pri Gorici,
c) vrsta nepremičnine: 6/100 parc. št.
368, št. zknj. vl. 2082, k.o. Šempeter, v
naravi hladilniška celica št. 12, s površino
170 m2, zmogljivost 500 ton, s pripadajočimi skupnimi napravami, opremo in funkcionalnimi površinami,
Izhodiščna cena je 10,692.000 SIT.
d) nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno–kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in
stroške prepisa plača kupec.
Hladilniška celica s pripadajočim deležem na skupnih napravah opremi in funkcionalnih površinah predstavlja idealni
solastniški delež, na katerem obstaja
predkupna pravica.
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da
ne izbere nobenega ponudnika.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnine, se šteje,
da odstopa od pogodbe. V tem primeru
se kavcija ne vrača.
5. Način in rok plačila: najugodnejši
ponudnik je dolžan plačati kupnino ob
podpisu pogodbe na transakcijski račun
pri
UJP
Urad
Ljubljana
št.
01100-6030230073.
Položena kavcija se všteje v kupnino.
6. Višina kavcije: pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v
višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun pri UJP Urad Ljubljana št.
01100-6030230073.
Po opravljenem odpiranju ponudb se
ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo, kavcija vrne v roku 8 dni, brez obresti.
7. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc,
tel. 01/589-73-17.
8. Predložitev ponudb
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti do 15. 12. 2003, do 14. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup hladilniške celice Agrogorica Šempeter - ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
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– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokiranega računa,
– izpisek iz sodnega registra, ne starejši od 30 dni, ter pooblastilo osebi za
zastopanje, na odpiranju ponudb za pravne osebe,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik fizična oseba.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 16. 12. 2003
ob 11. uri, v sejni sobi, VII. nadstropje, na
Zavodu Republike Slovenije za blagovne
rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 015-01/03-12
Ob-106486
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 56/02), Uredbe o postopkih
prodaje in drugih oblikah razpolaganja z
državnim premoženjem (Ur. l. RS, št.
47/01 in 62/01) v zvezi s Statutom Občine Komen (Ur. l. RS, št. 46/01) ter na
podlagi sklepa Občinskega sveta občine
Komen št. 06202-16/03-1 z dne 20. 11.
2003 objavlja Občina Komen
javno zbiranje ponudb
za nakup:
a) 2330 navadnih delnic družbe CPK,
d.d. družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica
15. maja 1, 6000 Koper,
b) 5637 navadnih delnic družbe KSP
d.d. Sežana, Partizanska 2, 6210 Sežana.
1. Občina Komen prodaja kapitalski
naložbi v:
a) družbi CPK, d.d. družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja 1, 6000 Koper, v višini 0,54% osnovnega kapitala
družbe. Kapitalska naložba je v obliki
2330 navadnih imenskih delnic v nematerializirani obliki, vodena pri Centralno klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana, z oznako vrednostnega papirja CKPG. Delnice se prodajo v paketu;
b) družbi KSP, d.d. Sežana, Partizanska 2, 6210 Sežana, v višini 3,1113%
osnovnega kapitala družbe. Kapitalska naložba je v obliki 5637 navadnih imenskih
delnic v nematerializirani obliki, vodena
pri Centralno klirinško depotni družbi d.d.
Ljubljana z oznako vrednostnega papirja
KSPG. Delnice se prodajo v paketu.
2. Izhodiščna (najnižja) cena za delnico je: izhodiščna cena ni določena, vendar se ponudbe izpod ponujene cene za
delnico iz sklopa a) v višini 2.750 SIT in
za delnico iz sklopa b) v višini 2.500 SIT
ne bodo obravnavale.
3. Ponudniki so v svoji ponudbi dolžni
navesti oziroma predložiti:
a) fizične osebe svoje osebne podatke, in sicer ime in priimek, naslov stalne-
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ga ali začasnega prebivališča, EMŠO in
davčno številko, fotokopijo potrdila o državljanstvu, dokazilo o plačani varščini ter
številko računa za vračilo varščine ter
pravne osebe, izpisek iz sodnega ali drugega registra, ki ni starejši od 30 dni,
davčno in matično številko, dokazilo o plačani varščini in številko računa za vračilo
varščine;
b) ponujeno ceno za delnico;
c) rok veljavnosti ponudbe, ki ne sme
biti krajši od 45 dni od poteka roka za
predložitev ponudb.
4. Ponudniki so dolžni za resnost ponudbe plačati varščino v višini 200.000
SIT na EZR Občine Komen, številka
01249-010006231,
sklic
00
751201-2003 s pripisom – varščina za
odkup delnic. Izbranemu ponudniku se
znesek varščine všteje v kupnino, ostalim
ponudnikom se vrne v roku 15 dni po dnevu poteka postopka. Znesek varščine se
v nobenem primeru ne obrestuje.
5. Nepravočasne ponudbe Občina Komen ne bo upoštevala. V primeru nepopolne ponudbe se lahko ponudnika pozove k dopolnitvi ponudbe in se mu določi
rok, v katerem mora ponudbo dopolniti.
Pravočasne in popolne ponudbe bo
obravnavala Komisija za izvedbo prodaje
delnic, ki jo je imenoval župan Občine
Komen. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno
obveščeni.
6. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
7. Komisija Občine Komen lahko s posameznimi ponudniki, ki so predložili pravočasne in popolne ponudbe, izvede tudi
neposredna pogajanja.
8. Izbrani ponudnik je kot kupec dolžan
z Občino Komen skleniti pogodbo najkasneje v roku 10 dni od obvestila o izboru in
poziva k podpisu pogodbe. Če se izbrani
ponudnik pozivu k podpisu pogodbe v določenem roku ne odzove, se šteje, da je
od sklenitve pogodbe odstopil, varščina pa
zapade v korist Občine Komen. Kupec mora plačati kupnino naslednji dan od podpisa pogodbe. V nasprotnem lahko Občina
Komen že sklenjeno pogodbo razdre, znesek varščine pa obdrži.
9. Občina Komen ni dolžna skleniti pogodbe z najugodnejšim ponudnikom, ne
da bi za to navedla razlog ali v primeru,
da k sklenitvi pogodbe z najugodnejšim
ponudnikom ne bi izdal soglasja Občinski
svet občine Komen.
10. Rok za predložitev ponudb je
9. 12. 2003 do 10. ure, in sicer na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6210
Komen, v zaprti ovojnici s pripisom: »Ponudba za odkup delnic – Ne odpiraj!«
11. Dodatne informacije v zvezi s prodajo se lahko pridobi vsak delavnik od
9. do 14. ure pri kontaktni osebi Občine
Komen Andreji Krt na tel. 05/73-10-450.
Občina Komen
Ob-106587
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg
12, Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: na-
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ročnik), na podlagi 44. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03) ter na podlagi
Sklepa občinskega sveta z dne 17. 7.
2003 objavlja
javno vabilo
k nakupu enega zasedena stanovanja
v Šmarju pri Jelšah, Celjska cesta 24,
po metodi javne ponudbe
1. Predmet prodaje je nepremičnina:
enosobno stanovanje št. 10, v izmeri
40,46 m2, v II. nadstropju večstanovanjske stavbe v Šmarju pri Jelšah, Celjska
cesta št. 24, parc. št. 313 vpisana pri vl.
št. 362 k.o. Šmarje.
Lastnik: Občina Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah.
2. Izklicna cena: izklicna cena za nepremičnino, ki je predmet javne prodaje,
znaša 4,800.000 SIT, ki je ugotovljena
po uradni cenitvi.
3. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino z nakazilom na podračun naročnika, in sicer rok plačila ne sme
biti daljši od 8 dni po sklenitvi kupoprodajne pogodbe.
4. Prehod lastništva: lastništvo preide
na kupca po plačilu celotne kupnine in
ostalih stroškov.
5. Varščina: ponudniki morajo pred oddajo ponudb plačati varščino v višini 10%
od ponujene cene, in sicer:
– način plačila: nakazilo na podračun,
– številka
podračuna:
01324-0100003720 (Občina Šmarje pri
Jelšah), sklicna številka: 13100.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti
potrdilo o plačani varščini.
Varščina 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:
– nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«,
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo
enake ali višje od izklicne prodajne cene,
– v skladu s petim odstavkom 80.f člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ima
oseba, ki zasedeno stanovanje uporablja,
pod enakimi pogoji predkupno pravico,
– ponudniki bodo o izidu postopka javne ponudbe pisno obveščeni v roku 7 dni
od roka za predložitev ponudb,
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 7
dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z
naročnikom kupoprodajno pogodbo,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javne ponudbe razveljavljen, plačana varščina bo zadržana,
– izbrani ponudnik oziroma kupec mora nepremičnino prevzeti v roku 8 dni od
plačila celotne kupnine, ob prevzemu se
podpiše primopredajni zapisnik,

– davek na promet nepremičnin, stroške notarske overitve pogodbe, vknjižbe
etažne lastnine in cenitve ter morebitne
druge stroške oziroma dajatve plača kupec,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno ob upoštevanju pogoja navedenega v tretji alinei
6. točke tega razpisa.
7. Ogled nepremičnine: ogled nepremičnine, ki je predmet prodaje, je mogoč
po predhodnem dogovoru z Vido Pezdevšek, tel. 03/817-16-28 ali 03/817-16-00.
8. Rok za predložitev ponudb: ponudbe je potrebno predložiti do 17. 12. 2003,
najkasneje do 8. ure.
Ponudbe morajo biti podane v pisni
obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo
s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Občina Šmarje
pri Jelšah, Aškerčev trg 12 – vložišče,
3240 Šmarje pri Jelšah.
Ponudniki morajo v ponudbi obvezno
navesti:
– ime in priimek ali naziv pravne osebe ter naslov ponudnika,
– ponujeno ceno,
– davčno in matično številko,
– številko računa, kamor se vrne plačana varščina.
9. Rok vezanosti na ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do
10. 1. 2004.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
17. 12. 2003, ob 9. uri, na naslovu: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12,
sejna soba, št. 33, Šmarje pri Jelšah.
Predstavniki ponudnikov – pravnih
oseb, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred začetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred začetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ.
Občina Šmarje pri Jelšah
Št. 465-02-6/2003
Ob-106590
Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, na podlagi 7. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 68/01 in 44/02) in 29., 45. in 47.
člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 12/03
in 77/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca: Mestna
občina Novo mesto, Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto, tel. 07/39-39-293,
faks 07/39-39-282.
2. Predmet prodaje: nepremičnine na
območju ZN Otočec, navedene v tabeli:
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Vrsta
rabe

m2

Namen
gradnje

Lokacija

Cena
zemljišča

Komunalni
prispevek

Izhodiščna cena

160/153
160/155
160/156
160/157
160/158
160/160
160/161
160/162
160/163

travnik 5
travnik 5
travnik 5
travnik 5
travnik 5
pašnik 4
pašnik 4
pašnik4
pašnik 4

596
907
768
758
831
766
692
711
367

paviljon
T1/T2
T3/T4
T5/T6
T7/T8
117
116
115
114

2,986.383,16
4,544.713,97
3,848.225,28
3,798.118,18
4,163.900,01
2,558.807,68
2,311.612,16
2,375.081,28
1,225.956,16

6,543.489,96
9,957.962,07
8,431.879,68
8,322.089,58
9,123.557,31
5,175.272,18
4,675.311,16
4,803.679,53
2,479.536,41

9,529.873,12
14,502.676,04
12,280.104,96
12,120.207,76
13,287.457,32
7,734.079,86
6,986.923,32
7,178.760,81
3,705.492,57

10 160/164

pašnik 4

341

113

1,139.103,68

2,303.874,43

3,442.978,11

11
12
13
14
15
16

pašnik 4
pašnik 4
pašnik 4
pašnik 4
pašnik 4
travnik 5
cesta

767
927
1174
1314
1713
730
48

trgov.- gost.
stan. – posl.
stan. – posl.
stan. – posl.
stan. – posl.
stanovanjski
stanovanjski
stanovanjski
stanovanjski
obj.-dvojček
stanovanjski
obj.-dvojček
stanovanjski
stanovanjski
stanovanjski
stanovanjski
stanovanjski
stanovanjski

112
92
91
90
89
122

2,562.148,16
3,096.624,96
3,921.723,52
4,389.390,72
5.722.242,24
2,598.893,44

5,182.028,41
4,459.111,80
4,053.738,00
3,107.865,80
4,053.738,00
5,256.346,94

7,744.176,57
7,555.736,76
7,975.461,52
7,497.256,52
9,775.980,24
7,855.240,38

Zap. Parc. št.,
št.
vse k.o.
Šentpeter

1
2
3
4
5
6
7
8
9

160/165
160/166
160/167
160/168
160/170
160/192
160/209

Nepremičnine se nahajajo na območju,
ki se ureja z Odlokom o spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta Otočec,
ZN-4351 (Uradni list RS, št. 11/96), s katerim je omogočena gradnja stanovanjskih,
stanovanjsko poslovnih objektov in trgovsko gostinskega objekta. Pogoji za posege
v prostor so navedeni v lokacijskih informacijah, izdanih za vsako lokacijo posebej in
so na vpogled pri občinskem organu.
3. Izhodiščna cena nepremičnin iz tabele je sestavljena iz:
a) cene zemljišča, ki na podlagi cenitve
na dan 15. 9. 2003 znaša:
– za stanovanjsko gradnjo 3.340,48
SIT/m2,
– za stanovanjsko poslovno gradnjo
5.010,71 SIT/m2,
b) komunalnega prispevka, ki na podlagi
programa opremljanja stavbnih zemljišč za
območje ZN Otočec in revalorizacije (oktober 2003) znaša:
– za stanovanjsko gradnjo 6.756,23
SIT/m2,
– za stanovanjsko poslovno gradnjo
10.979,01 SIT/m2.
V okviru komunalnega prispevka so s
programom opremljanja zajeti stroški izdelave zazidalnega načrta, geodetskega posnetka, programa opremljanja, stroški parcelacije, priprave zemljišča, odškodnin in
odkupa zemljišč ter ocena izgradnje cestnega, vodovodnega, kanalizacijskega, električnega omrežja, javne razsvetljave in pešpoti. Končni znesek komunalnega prispevka bo znan po zaključeni izgradnji in bo
predmet poračuna.
Nepremičnine se prodajajo v celoti po
načelu videno-kupljeno.
4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina
Novo mesto, Novi trg 6, 8000 Novo mesto,
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnin v ZN Otočec«.
5. Rok za oddajo ponudb je 11. 12.
2003.
6. Ponudniki morajo plačati kavcijo v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine.
Kavcijo je potrebno nakazati na podračun
pri EZR Mestne občine Novo mesto pri UJP,

št. 01285-0100015234, obvezno navesti
namen nakazila: kavcija, sklic na št. 3112.
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni po
končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
7. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente:
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis iz sodnega registra Davčne uprave RS,
fizične osebe potrdilo o državljanstvu,
– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa,
– pravne osebe: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko transakcijskega računa,
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
javne ponudbe,
– ponujeno ceno – pri tem lahko ponudnik navede višjo ceno od izhodiščne cene
določene v tabeli,
– dokazilo o plačani kavciji.
8. V primeru, da je ponudnik zainteresiran za več nepremičnin, mora predložiti ponudbo za vsako nepremičnino posebej. Kolikor pa je zainteresiran za nakup ene nepremičnine, mora v ponudbi jasno navesti,
za katero lokacijo oddaja ponudbo in ali se
v primeru, da za to lokacijo ne bo izbran kot
najugodnejši ponudnik, njegova ponudba
lahko obravnava tudi kot ponudba za nakup
drugih lokacij (ki jih je dolžan navesti skupaj
s ponudbeno ceno za konkretno lokacijo)
in po kakšnem vrstnem redu.
9. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje
v roku 7 dni od prejema obvestila. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku, Mestna občina Novo mesto zadrži njegovo kavcijo in podpiše pogodbo z
naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
10. S sklenitvijo pogodbe bo kupec
sprejel tudi naslednje obveznosti, in sicer
da bo:

– nosil rizik pridobitve gradbenega dovoljenja,
– sam pridobil tehnično dokumentacijo
in gradbeno dovoljenje za posege na nepremičnini, ki je predmet te pogodbe,
– zgradil objekt s priključki na komunalne naprave in izvedel zunanjo ureditev –
vse v skladu z gradbenim dovoljenjem,
– plačal elektroenergetski prispevek v
odvisnosti od moči vhodnih varovalk,
– plačal pristojnim komunalnim organizacijam prispevke za priključitev na že zgrajene ali nove komunalne naprave in objekte,
– zgradil in financiral vse priključke na
obstoječe ali nove komunalne naprave in
objekte v skladu s pogoji soglasodajalcev,
– dovolil prekope nepremičnine zaradi izgradnje oziroma rekonstrukcije obstoječega
oziroma novega infrastrukturnega omrežja,
– nosil vse stroške odprave poškodb, v
kolikor jih bo povzročil na zgrajenem infrastrukturnem omrežju na zahtevo pristojnih
upravljavcev posameznih komunalnih objektov in naprav,
– odpeljal odvečni izkopani material pri
izgradnji objektov v za to urejeno deponijo v
skladu s predhodnim soglasjem lastnika
zemljišča, v nasprotnem primeru pa nosi
stroške odstranitve deponiranega materiala
na zahtevo lastnika zemljišča,
– ne bo uporabljal ostalih zemljišč v sklopu zazidalnega načrta brez soglasja lastnika zemljišča,
– plačal davek na dodano vrednost za
ceno zemljišča,
– plačal stroške notarja za overitev pogodbe, kakor tudi za overitev zemljiškoknjižnega dovolila.
11. Kupnina in rok plačila kupnine: kupnina za zemljišče se mora plačati v 8 dneh
od podpisa prodajne pogodbe.
Komunalni prispevek in rok plačila: komunalni prispevek se mora plačati v 15
dneh od podpisa prodajne pogodbe.
12. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Mestne
občine Novo mesto. Odpiranje ponudb
opravi posebna komisija in po zaključku po-
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stopka predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika.
13. Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostale informacije interesenti dobijo
na Mestni občini Novo mesto, Oddelek za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, kontaktna oseba Tatjana Kužnik, tel.
07/39-39-293, od 10. do 12. ure.
14. Mestna občina Novo mesto lahko
postopek prodaje nepremičnin ustavi do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne plačane kavcije.
15. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.
Mestna občina Novo mesto
Št. 465-02-13/2001
Ob-106591
Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, na podlagi 7. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
68/01 in 44/02) in 29., 45. in 47. člena
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03)
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, tel. 07/39-39-293, faks
07/39-39-282.
2. Predmet prodaje:
– nepremičnina parc. št. 1210/3, stavba v izmeri 13 m2, stanovanjska stavba v
izmeri 40 m2 in travnik v izmeri 293 m2, vse
k.o. Gotna vas.
Planska namembnost zemljišča parc. št.
1210/3, k.o. Gotna vas in pogoji za posege v prostor so navedeni in razvidni iz lokacijske informacije št. 350-06-1121/2003 z
dne 16. 7. 2003, ki je na vpogled pri občinskem organu.
3. Izhodiščna vrednost
Vrednost nepremičnine na podlagi cenitve na dan 30. 6. 2003 znaša
2,754.585,58 SIT.
Nepremičnina se prodaja v celoti po načelu videno-kupljeno.
4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina
Novo mesto, Novi trg 6, 8000 Novo mesto,
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine – Gotna vas«.
5. Rok za oddajo ponudb je 11. 12.
2003.
6. Ponudniki morajo plačati kavcijo v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine. Kavcijo je potrebno nakazati na podračun pri EZR Mestne občine Novo mesto pri
UJP, št. 01285-0100015234, obvezno navesti namen nakazila: kavcija, sklic na št.
3112.
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa
bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
7. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente:
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis iz sodnega registra Davčne uprave RS,
fizične osebe potrdilo o državljanstvu,
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– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa,
– pravne osebe: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko transakcijskega računa,
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
javne ponudbe,
– ponujeno ceno – pri tem lahko ponudnik navede višjo ceno od izhodiščne cene
določene s cenitvijo,
– dokazilo o plačani kavciji.
8. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje
v roku 7 dni od prejema obvestila. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku, Mestna občina Novo mesto zadrži njegovo kavcijo in sklene pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Mestne
občine Novo mesto. Odpiranje ponudb
opravi posebna komisija in po zaključku postopka predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika.
10. Kupnina in rok plačila kupnine: kupnina se mora plačati v 8 dneh od podpisa
prodajne pogodbe.
Poleg tega bo kupec dolžan plačati davek na promet nepremičnin ter stroške notarja za overitev pogodbe in zemljiškoknjižnega dovolila.
11. Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostalih informacijah interesenti dobijo na Mestni občini Novo mesto, Oddelek
za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, kontaktna oseba Tatjana Kužnik, tel.
07/39-39-293, od 10. do 12. ure.
12. Mestna občina Novo mesto lahko
postopek prodaje nepremičnin ustavi do
sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne plačane kavcije.
13. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.
Mestna občina Novo mesto

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 2/05-08-21102-477/2003-12 Ob-106425
Upravna enota Ljubljana na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Vuković Boštjana, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Vuković Boštjanu, roj. 2. 10. 1974, s prijav-

ljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Brilejeva ulica 1, 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. 209-243/2003-519
Ob-106435
Upravna enota Maribor izdaja na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila načelnika št. 123-05-16/97-0610/13 z dne
13. 10. 2003, v upravni zadevi ugotavljanja
dejanskega stalnega prebivališča za Kristl
Milana, katerega prebivališče je neznano,
naslednji sklep:
1. Kristl Milanu, roj. 16. 3. 1960 v Mariboru, s prijavljenim stalnim prebivališčem v
Mariboru, Prvomajska ul. 9a se postavi začasni zastopnik Janez Grušovnik, delavec
Upravne enote Maribor.
2. Začasni zastopnik zastopa stranko le
toliko časa, dokler bodo podani razlogi za
to oziroma dokler v postopku ne nastopi
stranka sama, njen pooblaščenec ali zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 90311-272/2003-3
Ob-106436
Območna geodetska uprava Ljubljana izdaja na podlagi 21. člena Zakona o geodetski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/00), 9. člena
Uredbe o določitvi območnih geodetskih
uprav Geodetske uprave Republike Slovenije, njihovih območij in sedežev (Ur. l. RS,
št. 49/00) in 1. točke 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. št. 80/99), v postopku vzdrževanja zemljiškega katastra po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Šuštar Jože (roj. 23. 9. 1964), Vintarjevec 8, 1275 Šmartno pri Litiji, se v postopku ureditve meje postavi za začasnega
zastopnika zaradi zavarovanja pravic in pravnih koristi lastnika parcele št. 514/4 v katastrski občini Šmartno.
2. Začasni zastopnik sodeluje samo v
zadevi postopka ureditve meje, in sicer toliko časa, dokler ne nastopi stranka sama,
njen zakoniti zastopnik ali njen pooblaščenec.
3. Za dejanja v tem postopku se začasnemu zastopniku stroški ne povrnejo.
Št. 209-262/2002-06-17
Ob-106438
Upravna enota Tržič izdaja na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila načelnice s šifro 123-11/92-2 z dne 29. 10.
2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Vinke Nikčević, sedaj neznanega prebivališča, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Vinki
Nikčević, rojeni 10. 11. 1963, s prijavljenim
stalnim prebivališčem Kovaška ulica 1, Tržič, se postavi Marjeto Erjavec, delavko
Upravne enote Tržič.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
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pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 252-517/2003-15-02
Ob-106454
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 Hasana Sarajlića, roj. 14. 3.
1968, državljana Bosne in Hercegovine 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.
Št. 2/05-08-21102-560/2001-10 Ob-106453
Upravna enota Ljubljana na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Premk Petra,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Premk Petru, roj. 27. 1. 1951, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Sternadova ulica 13, 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. 209-678/2003-02
Ob-106595
Republika Slovenija, Upravna enota
Grosuplje, izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99,
70/00 in 52/02) in po pooblastilu načelnice upravne enote za odločanje v upravnih zadevah št. 032-7/01 z dne 18. 11.
2003, v zadevi ugotovitve dejanskega stalnega prebivališča Darka Andrije Margeta,
sedaj neznanega prebivališča, naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Darku Andriji Margeti, roj. 19. 11. 1965 v kraju Virovitica na Hrvaškem, s prijavljenim
stalnim prebivališčem Kersnikova cesta 11,
Grosuplje, se postavi Andrej Struna, zaposlen pri Upravni enoti Grosuplje.
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. 116-117

Št. 2/05-08-21102-781/2003-12 Ob-106597
Upravna enota Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Perović Rajka,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Perović Rajku, roj. 26. 11. 1949, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Ulica
Vide Pregarčeve 13A, 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. 2/05-08-21102-666/2003-12 Ob-106628
Upravna enota Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99,
70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Perović Vasiljke, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Perović Vasiljki, roj. 19. 3. 1955, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Ulica
Vide Pregarčeve 13 A, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 028-3/2003-12-09
Ob-106437
Ugotovi se, da so Pravila Sindikata podjetja Iskra Elektroliti Mokronog, z odločbo št. 028-29/93-3 z dne 14. 7. 1993 sprejeta v hrambo pri Sekretariatu za družbeno
planiranje in gospodarstvo Občine Trebnje,
vpisana v evidenco statutov sindikatov pod
zap. št. 3, prenehala veljati dne 19. 11.
2003 in se izbrišejo iz evidence statutov
sindikatov.
Št. 028-3/2003
Ob-106447
Pravilnik Sindikata KNSS Piroliza –
EKO Energetika, d.o.o., s sedežem Ljubljanska c. 45, Kamnik, se hrani pri Upravni enoti Kamnik.
Pravilnik je vpisan v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 49 z dne 23. 10.
2003.
Št. 02048-006/2003-002
Ob-106451
Statut Sindikata KNSS – Neodvisnost
Sindikata rejniških družin, s sedežem v
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Mariboru, Industrijska ulica 13, se hrani
pri Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov dne 11. 11. 2003 pod zaporedno
št. 164.
Št. 021-10/2003
Ob-106596
Pravila o delovanju Sindikata družbe
Radeče papir Muflon, s sedežem Titova
99, Radeče, ki so bila sprejeta dne 7. 11.
2003, se hranijo pri Upravni enoti Laško in
so vpisana pod zap. št. 38, z imenom: Sindikat, Radeče papir Muflon d.o.o., Pergam.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-48/2003-13
Ob-106452
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 17. 11. 2003
na podlagi priglasitve koncentracije izdal
odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99;
ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb
Unior, kovaška industrija, d.d., Kovaška cesta 10, Zreče (v nadaljevanju: Unior), in
Inexa Adria, družba za investicije, d.o.o.,
Železarska cesta 3, Štore (v nadaljevanju: Inexa Adria), skladna s pravili konkurence in da ji Urad ne bo nasprotoval.
Koncentracija se je izvedla z nakupom
100% poslovnega deleža družbe Inexa
Adria s strani družbe Unior, s čimer je slednja pridobila možnost izvajanja neposrednega nadzora nad družbo Inexa Adria ter posrednega nadzora nad družbo Inexa Štore,
podjetje za proizvodnjo jekel, d.o.o., Železarska cesta 3, Štore.
Na podlagi podatkov iz priglasitve, drugih dostopnih podatkov ter iz značilnosti ponudbe in povpraševanja na trgu prodaje jekla za kovanje je Urad ugotovil, da v zadevi
priglašene koncentracije ni izkazan resen
sum o neskladnosti koncentracije s pravili
konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-67/2003-3
Ob-106693
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 24. 11.
2003 na podlagi priglasitve koncentracije
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list
RS, št. 56/99; v nadaljevanju: ZPOmK)
odločil, da je priglašena koncentracija družb
Istrabenz, holdinška družba, d.d., Cesta
Zore Perello – Godina 2, Koper (v nadaljevanju: Istrabenz), in HOT, hoteli – turizem d.d., Postojna – v stečaju, Jamska
cesta 28, Postojna (v nadaljevanju: HOT
Postojna), skladna s pravili konkurence in
da ji Urad ne bo nasprotoval.
Koncentracija se je izvedla z nakupom
večinskega deleža družbe HOT Postojna s
strani družbe Istrabenz, s čimer je slednja
pridobila možnost izvajanja nadzora nad družbo HOT Postojna.
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Na podlagi podatkov iz priglasitve, drugih dostopnih podatkov ter iz značilnosti ponudbe in povpraševanja na trgu prenočitvenih in komplementarnih storitev je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije
ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-56/2003-8
Ob-106694
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 24. 11.
2003 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence (Uradni list RS, št.
56/99; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da
je priglašena koncentracija družb Istrabenz,
holdinška družba, d.d., Cesta Zore Perello – Godina 2, Koper (v nadaljevanju: Istrabenz), in Imperial Palace – Hotelirstvo
d.o.o., Obala 45, Portorož (v nadaljevanju: Imperial Palace), skladna s pravili konkurence in da ji Urad ne bo nasprotoval.
Koncentracija se je izvedla z nakupom
večinskega deleža družbe Imperial Palace
s strani družbe Istrabenz, s čimer je slednja
pridobila možnost izvajanja nadzora nad družbo Imperial Palace.
Na podlagi podatkov iz priglasitve, drugih dostopnih podatkov ter iz značilnosti ponudbe in povpraševanja na trgu prenočitvenih in komplementarnih storitev je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije
ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave
gospodarskih družb
Št. 35
Ob-106515
Skladno s prvim odstavkom 533.f. člena Zakona o gospodarskih družbah družba
Primorski finančni center Interfin, borzno
posredniška družba, d.o.o., Pristaniška 12,
Koper, obvešča, da je bil dne 28. 11. 2003
na Okrožno sodišče v Koper predložen delitveni načrt družbe, po katerem se družba
deli z oddelitvijo posameznih delov premoženja na novo družbo.
Vse družbenike, upnike in zaposlene se
s tem sporočilom obvešča, da jim je na
sedežu družbe omogočen vpogled v listine
iz drugega odstavka 533.f. člena Zakona o
gospodarskih družbah (ZGD-F). Upnike in
zaposlene posebej opozarjamo na pravice
iz petega 533.f. člena ZGD-F, imetnike deležev pa na pravice iz drugega in šestega
odstavka 533.f. člena ZGD-F. Imetniki deležev bodo o delitvi glasovali na skupščini
družbe dne 5. 1. 2004, ko jim bo vsebino
delitvenega načrta tudi ustno obrazložila
uprava družbe.
Primorski finančni center
Interfin d.o.o. Koper
Ob-106572
Na podlagi 533.f člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD),

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Dominvest, družba za storitve, projektiranje
in poslovanje z nepremičninami, d.o.o., Cesta maršala Tita 18, Jesenice obvešča, da
je dne 26. 11. 2003 Okrožnemu sodišču v
Kranju predložila delitveni načrt Dominvest
d.o.o., na podlagi katerega naj bi se družbeniki družbe na skupščini odločali o razdelitvi družbe z oddelitvijo družbe po določilih 533.a člena ZGD na dve družbi: Dominvest – neprofitna stanovanjska organizacija, d.o.o. in Dominvest-ING, družba za
storitve, projektiranje, upravljanje stavb in
posredovanje v prometu z nepremičninami,
d.o.o.
Družbenike prenosne družbe opozarjamo na njihove pravice iz drugega odstavka
533.f člena ZGD, ki so:
– da lahko na sedežu družbe Dominvest,
družba za storitve, projektiranje in poslovanje z nepremičninami, d.o.o., Cesta maršala Tita 18, Jesenice vpogledajo sledečo dokumentacijo v zvezi z oddelitvijo: delitveni
načrt, letna poročila prenosne družbe za
zadnja tri poslovna leta, zaključno poročilo
prenosne družbe in poročilo direktorja o
delitvi,
– da lahko zahtevajo brezplačen prepis
listin iz predhodne alinee.
Direktor družbe bo v skladu s 6. odstavkom 533.f člena ZGD na zasedanju skupščine družbenikom:
– uvodoma ustno obrazložil vsebino delitvenega načrta,
– predstavil pomembne spremembe
premoženja družbe od sestave delitvenega
načrta do zasedanja skupščine.
Družba opozarja upnike in delavce družbe na njihove pravice iz petega odstavka
533.f člena ZGD, da lahko zahtevajo brezplačen prepis delitvenega načrta.
Družba na podlagi četrtega odstavka
533.f člena družbenike obvešča, da bodo
prejeli najmanj 14 dni pred zasedanjem
skupščine skupaj z vabilom tudi listine iz
drugega odstavka 533.f člena ZGD.
Dominvest d.o.o.
direktor
Jožef Zidar

Javne prodaje delnic
Ob-106420
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
21. 11. 2003 objavlja prodajo 31.336 navadnih delnic družbe Peko d.d. Tržič, v kompletu, z zbiranjem ponudb in prodajo najugodnejšemu ponudniku za najnižjo ceno
9,400.800 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 skesnino. 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-106511
Na podlagi drugega odstavka 313. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja
uprava Factor banke d.d. emisijski znesek
in rok za uveljavitev predkupne pravice ob
izdaji novih delnic Factor banke d.d. iz odobrenega kapitala.
Osnovni kapital Factor banke d.d. se
poveča za 140,000.000 SIT. Za povečanje osnovnega kapitala se izda 70.000 navadnih (rednih) delnic z nominalno vrednostjo 2.000 SIT/delnica in s skupno nominalno vrednostjo v višini 140,000.000
SIT. Vse novo izdane delnice so imenske
in istega razreda kot obstoječe delnice
banke.
Pravico do vpisa novih delnic imajo le
obstoječi delničarji banke, ki so vpisani v
knjigi delničarjev na na dan 25. 11. 2003.
Vpis novih delnic bo na sedežu banke od
1. 12. 2003 do 15. 12. 2003.
Besedilo sklepa o povečanju kapitala in
obrazci za vpis delnic, s katerimi uveljavljajo
predkupno pravico, so delničarjem na voljo
na sedežu banke.
Factor banka d.d.
uprava banke
Ob-106574
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je dne 24. 10. 2003
vpisalo sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe Slovenijavino, podjetje za trgovino in storitve d.d., Frankopanska 11, Ljubljana, skupščinski sklep:
Vpiše se sklep skupščine z dne 30. 7.
2003, da se osnovni kapital v znesku
1.566,522.000
SIT
zmanjša
do
700,000.000 tako, da osnovni kapital po
umiku znaša najmanj 866,522.000 SIT.
Skladno s sprejetim sklepom zato družba opozarja upnike, katerih terjatve so nastale pred objavo vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register na
njihovo pravico, da prijavijo svoje terjatve s
čimer se pridobi zavarovanje teh terjatev za
primer, če v 6. mesecih po objavi ne bi
mogle biti poravnane.
Slovenijavino, d.d.
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Ob-106649
V skladu z določilom 454. člena Zakona
o gospodarskih družbah, direktor družbe z
omejeno odgovornostjo BF – Bona Fide,
posredovanje in svetovanje, d.o.o., s sedežem v Kopru, Ferrarska ulica 10, vpisane v
sodnem registru Okrožnega sodišča v Kopru pod vložno številko 1/04443/00 in z
matično številko 5807689, obvešča upnike, da je zaradi izjave o izstopu iz družbe, ki
jo je dne 8. 7. 2003 na skupščini družbe z
omejeno odgovornostjo BF – Bona Fide,
posredovanje in svetovanje, d.o.o., podal
družbenik Drago Adamič, iz Izole, Šared
26/c, imetnik poslovnega deleža v nominalni vrednosti 20,000.000 SIT in zaradi
zakonske domneve iz 4. odstavka 437. člena Zakona o gospodarskih družbah, na podlagi katere se šteje, da so preostali družbeniki družbe z omejeno odgovornostjo BF –
Bona Fide, posredovanje in svetovanje,
d.o.o., po preteku 3 mesecev (dne 8. 10.
2003) sprejeli
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe z omejeno odgovornostjo, BF –
Bona Fide, posredovanje
in svetovanje, d.o.o.,
s katerim se osnovni kapital družbe zmanjša za nominalno vrednost 20,000.000 SIT
in tako po zmanjšanju znaša 130,000.000
SIT v nominalni vrednosti, pri čemer se zaradi prenehanja poslovnega deleža v nominalni vrednosti 20,000.000 SIT, izstopajočemu družbeniku izplača vrednost poslovnega deleža po stanju na dan izstopa (8. 7.
2003) po pravnomočnem sklepu o vpisu
zmanjšanja osnovnega kapitala, najkasneje
pa v roku ter z obrestmi določenimi v drugem stavku petega odstavka 437. člena Zakona o gospodarskih družbah (v 3 letih od
dneva izstopa).
Morebitne upnike se poziva, da se zglasijo na sedežu družbe in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
BF – Bona Fide,
posredovanje in svetovanje, d.o.o.
direktor družbe
Andrej Lojo

Sklici skupščin
Ob-106611
Na podlagi 7.4. točke Statuta Iskra Kondenzatorji, Industrija kondenzatorjev in opreme d.d., Vajdova ulica 71, Semič, uprava
družbe objavlja
preložitev sklica skupščine
delniške družbe Iskra Kondenzatorji,
Industrija kondenzatorjev
in opreme d.d.
Uprava družbe zaradi preklicane javne
dražbe objavljene v Delu, dne 14. 11. 2003
in iz razlogov racionalnosti preklicuje sklic
9. seje skupščine delniške družbe Iskra
Kondenzatorji, Industrija kondenzatorjev in
opreme d.d., ki je bila sklicana za dan
26. 11. 2003 ob 10. uri na sedežu družbe
Vajdova ulica 71, Semič, s sklicem, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 97/03 in jo
sklicuje za nov datum, in sicer na dan 14. 1.
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2004 ob 10. uri, na sedežu družbe Vajdova
ulica 71, Semič.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine:
predsednika skupščine, dveh preštevalcev
glasov in notarja.
Predlog sklepa: po predlogu uprave se
izvolijo organi skupščine. Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Janez Ferlež iz Črnomlja.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave o poslovanju za leto 2002, s
pisnim poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička in poročilom o reviziji računovodskih izkazov za poslovno leto
2002 ter sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila uprave za leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom uprave o poslovanju za leto 2002, s pisnim poročilom nadzornega
sveta o preverbi letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička in poročilom o reviziji računovodskih izkazov za poslovno leto 2002 ter sklepom nadzornega
sveta o potrditvi letnega poročila uprave za
leto 2002.
3. Predlog o uporabi bilančnega dobička iz leta 2002 in o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
A) Predlog sklepa: bilančni dobiček iz
leta 2002, ki znaša 116,912.345,33 SIT se
razporedi za pokrivanje izgube iz preteklih
let.
B) Predlog sklepa: skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi, in sicer: Karlu Geroltu, Stanislavu Golobiču in Petru Zdravje
in nadzornima svetoma družbe in s tem potrdi in odobri njihovo delo v poslovnem letu
2002.
C) Predlog sklepa: skupščina družbe ne
podeljuje razrešnice članu uprave Andreasu Stettinu.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2003 se imenuje KPMG Slovenija d.o.o., Neubergerjeva 30, iz Ljubljane.
5. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov
družbe v zadnjih petih letih.
Predlog sklepa: za posebnega revizorja
zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe v zadnjih petih letih, skladno s
67. členom Zakona o prevzemih, skupščina
družbe Iskra Kondenzatorji d.d., Semič,
imenuje družbo Pricewaterhousecoopers,
d.o.o., Parmova 33, 1000 Ljubljana.
6. Odpoklic članov nadzornega sveta
Rainerja Guderja in Hansa Ulricha Theobalda, zastopnika delničarjev in imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: v skladu z določbo
266. člena ZGD skupščina odpokliče člane nadzornega sveta družbe, in sicer Rainerja Guderja in Hansa Ulricha Theobalda.
Za nova člana nadzornega sveta družbe se
do konca mandata imenujeta Ani Klemenčič, Mlaška cesta 15, 4000 Kranj in Blaž
Pipp, Partizanska cesta 20, 4220 Škofja
Loka.
Predlagatelj sklepov: predlagatelja vseh
točk sta uprava in nadzorni svet, razen toč-
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ke 4, katere predlagatelj je nadzorni svet
ter točk 5 in 6, ki sta uvrščeni na dnevni red
kot razširitev dnevnega reda na podlagi določb 286. člena Zakona o gospodarskih
družbah na zahtevo delničarjev GBD Gorenjska borzno posredniška družba, d.d.
Kranj in Šterm, d.o.o. Golnik.
Mnenje nadzornega sveta o razširitvi
dnevnega reda: nadzorni svet prepušča
odločitev o predlogih sklepov pod točkama
5 in 6 delničarjem.
Gradivo za dnevni red (vključno z letnim
poročilom uprave o poslovanju za leto
2002, poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička ter poročilom o reviziji računovodskih izkazov za poslovno leto
2002 ter sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila uprave za leto 2002)
in predlogi sklepov so na vpogled vsak delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu na
sedežu družbe.
Nasprotni predlogi: delničarje prosimo,
da svoje morebitne nasprotne predloge k
posameznim točkam dnevnega reda, glede
katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi
v sedmih dneh po objavi skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Pogoji udeležbe: pravico udeležbe na
skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo udeležbo napovejo tako, da njihova pisna prijava prispe na sedež
družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblaščenec delničarja mora
k prijavi udeležbe priložiti tudi pisno pooblastilo, če le-to ni shranjeno pri družbi. V primeru organiziranega zbiranja pooblastil mora biti le-to sestavljeno skladno z Zakonom
o prevzemih.
Način glasovanja: glasuje se javno z glasovnicami; osebno oziroma po pooblaščencu.
Ponovno zasedanje: če skupščina ob uri
sklica ne bo sklepčna, se ponovi istega dne
ob 11. uri v istih prostorih. Skupščina bo
takrat veljavno odločala, ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Iskra Kondenzatorji d.d.
uprava
Ob-106418
Uprava družbe Korona inženiring, d.d.,
Ljubljana, Cesta v Mestni log 88A, na
podlagi tretjega odstavka 8. člena statuta
družbe, sklicuje
21. redno zasedanje skupščine
delničarjev,
ki bo v ponedeljek, 29. 12. 2003 ob 13.
uri v poslovnih prostorih družbe Korona, Cesta v Mestni log 88A, I. nadstropje, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev njenih
organov in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Za predsednika tega zasedanja skupščine ter člane komisije se izvolijo kandidati
po predlogu uprave, podanem na seji.
Skupščini prisostvuje povabljeni notar Jože
Dernovšek iz Ljubljane, ki bo sestavil notarski zapisnik o poteku te skupščine.
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2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila o poslovanju družbe v poslovnem letu
2002.
Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za
leto 2002 in predlogom za uporabo bilančnega dobička ter z revizijskim poročilom
za poslovno leto 2002.
3. Uporaba bilančnega dobička družbe
za leto 2002.
Predlog sklepa: bilančni dobiček iz poslovnega leta 2002 v znesku 14,123.451,41
SIT ostane v celoti nerazporejen in se bo o
njegovi uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
4. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobrava delo uprave in nadzornega sveta
v poslovnem letu 2002 ter jima na podlagi
282.a člena ZGD podeli razrešnico.
5. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
družbe v letu 2003 se imenuje revizorska
hiša Plus revizija d.o.o., Ljubljana.
Predlagatelja vseh sklepov sta uprava in
nadzorni svet družbe.
Gradivo za zasedanje skupščine lahko
dobijo delničarji na vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan od 12. do 14. ure po
predhodni najavi.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci. Delničarje
pozivamo, da se ob prihodu na zasedanje
skupščine prijavijo v tajništvu pol ure pred
začetkom zasedanja in s tem potrdijo prisotnost.
Delničarji lahko morebitne utemeljene
nasprotne predloge sklepov k posameznim
točkam dnevnega reda oziroma predloge
za spremembo dnevnega reda sporočijo
upravi družbe pisno v roku 8 dni po objavi
sklica.
V skladu z 9. členom statuta družbe
skupščina veljavno odloča, če so na zasedanju prisotni delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja več kot polovico celotnega osnovnega kapitala družbe.
V primeru, da skupščina ne bi bila sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan, ob
14. uri na istem kraju. Takrat bo skupščina
veljavno odločala ne glede na število prisotnih delničarjev.
Korona inženiring, d.d.
dr. Boštjan Strmčnik,
direktor
Ob-106553
Na podlagi 6. člena statuta delniške družbe ABC Pomurka International, Mednarodna trgovina d.d. Murska Sobota, Lendavska 11, uprava družbe sklicuje
11. skupščino
delničarjev družbe ABC Pomurka
International, Mednarodna trgovina
d.d., Lendavska ulica 11, Murska
Sobota,
ki bo dne 29. 12. 2003 ob 9. uri v prostorih družbe ABC Pomurke International,
Mednarodna trgovina d.d., Lendavska 11,
Murska Sobota.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se navzočnost
in izvolijo organi skupščine po predlogu
uprave in nadzornega sveta.
Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje vabljeni notar mag. Andrej Rošker.
2. Obranavanje in odločanje o delitvi bilančnega dobička za poslovno leto 2002.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta družbe
se sprejme delitev bilančnega dobička za
leto 2002 s predloženim besedilom.
3. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico do udeležbe in uveljavljanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki se pisno prijavijo na sedežu družbe
najkasneje 3 dni pred skupščino. Delničarji
lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini
prek zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki
in ga je treba predložiti na sedež družbe,
kjer ostane shranjeno. Neposredno ob prihodu na skupščino naj se udeleženci prijavijo v tajništvu uprave družbe, kjer bodo potrdili prisotnost.
Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo na sedež družbe v osmih dneh po objavi tega
sklica.
Gradivo za skupščino, zlasti predlog
spremembe statuta, je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave v Murski Soboti, Lendavska 11, vsak delovni dan od 8. do
14. ure.
ABC Pomurka – International d.d.
uprava družbe – direktor
Ob-106613
Na podlagi 40. člena Statuta delniške
družbe Deloza, družba za proizvodnjo delovne, zaščitne in ostale konfekcije, d.d. Zagorje ob Savi, Cesta zmage 7, sklicuje uprava Deloze d.d.
10. sejo skupščine
delniške družbe Deloza d.d. Zagorje ob
Savi, Cesta zmage 7,
dne 30. 12. 2003 na sedežu družbe
Deloze d.d., Zagorje ob Savi, Cesta zmage
7, s pričetkom ob 9. uri.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev, imenovanje notarja za sestavo zapisnika, ugotovitev udeležbe in sklepčnosti ter potrditev dnevnega
reda.
Predlog sklepa: skupščina imenuje predsednika skupščine, dva preštevalca in notarja. Skupščina ugotovi sklepčnost in potrdi dnevni red.
2. Predstavitev letnega poročila uprave
za poslovno leto 2002 z mnenjem revizorja
in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila uprave za
poslovno leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom uprave za poslovno
leto 2002, mnenjem revizorja in poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2002.
3. Potrditev zamenjave revizorja za poslovno leto 2002.

Predlog sklepa: skupščina soglaša s
spremembo revizorja za poslovno leto
2002, ki jo je opravila revizijska družba IB
Grant Thorton Audit d.o.o. Ljubljana.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za
poslovno leto 2002.
5. Določitev višine sejnine za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta pripada za njihovo delo sejnina v višini
31.000 SIT neto na sejo in 40.000 SIT neto
na sejo za predsednika nadzornega sveta.
Imenovanim pripadajo tudi potni stroški za
prihod na sejo.
6. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2003 se imenuje revizijska družba ITEO-Abeceda d.o.o.,
Kotnikova 28, Ljubljana.
7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Vse gradivo in informacije o skupščini
so delničarjem na vpogled v splošno-kadrovskem sektorju vsak delovni dan od
10.30 do 12.30.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblastilom delničarja in s potrdilom o lastništvu
delnic pooblastitelja.
Prijavo za udeležbo na skupščini je potrebno deponirati najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine; to velja tako za delničarje kot za pooblaščence. Zadnji rok za prijavo je 27. 12. 2003.
Prijava je možna le po pošti oziroma telefaksu, kateremu pa mora nujno slediti tudi
priporočena pošta.
Pozivamo udeležence in pooblaščence,
da se javijo na sedežu družbe najmanj eno
uro pred pričetkom skupščine.
Udeleženci skupščine se morajo podpisati na seznam udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo uro pozneje skupščina ponovno sestala in glasovala ne glede na število prisotnih delnic.
Deloza d.d.
uprava družbe
Aleš Kumperščak
Ob-106773
Na podlagi 274. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93
in spremembe) in 11. člena Statuta Slovenske investicijske banke, d.d., Ljubljana, nadzorni svet in uprava Slovenske investicijske banke, d.d., Ljubljana sklicujeta
zasedanje skupščine,
ki bo v ponedeljek, 29. 12. 2003, ob
10. uri v konferenčni dvorani hotela Slon,
Slovenska 34, Ljubljana.
Če skupščina ob prvem sklicu ne doseže sklepčnosti, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 11. uri na istem
mestu in v takem primeru skupščina v skladu z 16. členom statuta banke odloča veljavno ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Sprejem sklepa o prenehanju banke
in začetku likvidacije.
Predlog sklepa: Slovenska investicijska
banka, d.d., Ljubljana, Čopova 38, Ljubljana preneha z likvidacijo in se s tem sklepom začne postopek redne likvidacije banke.
Slovenska investicijska banka, d.d.,
Ljubljana se likvidira iz ekonomskih razlogov, ker ne dosega predpisane kapitalske
ustreznosti.
Za likvidacijska upravitelja se imenujeta
dosedanja predsednik in član uprave banke:
– Tomaž Rogelj in
– Boštjan Koler, oba Čopova 38, 1000
Ljubljana.
Sklep o likvidaciji se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in se pošlje sodišču zaradi vpisa začetka likvidacije v register. Po vpisu začetka likvidacijskega postopka v register Slovenska investicijska
banka, d.d., Ljubljana uporablja firmo Slovenska investicijska banka, d.d., Ljubljana
v likvidaciji.
Upniki Slovenske investicijske banke
d.d., Ljubljana morajo prijaviti svoje terjatve
v roku 30 dni od dneva objave tega sklepa
v Uradnem listu RS.
Uprava Slovenske investicijske banke,
d.d., Ljubljana je dolžna o sprejemu tega
sklepa obvestiti Banko Slovenije najkasneje
naslednji dan po sprejemu tega sklepa.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki svojo udeležbo pisno prijavijo banki
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Pooblaščenci oziroma zakoniti zastopniki delničarjev morajo pooblastilo oziroma
drug ustrezen dokaz o upravičenosti za zastopanje predložiti pred začetkom zasedanja skupščine.
Nadzorni svet in uprava
Slovenske investicijske banke d.d.

Izvršbe
in zavarovanja
In 2003/00040
IZ-14249
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2003/00040 z
dne 13. 8. 2003, je bila dne 10. 10. 2003
opravljena v korist upnika Milana
Milenkovića, Šorlijeva ulica 8, Kranj, ki ga
zastopata odvetnika France Goličič in Metka Goličič iz Kranja, proti dolžnici Marti Šepetavec (sedaj Florjančič), Kidričeva 36,
Kranj, zaradi izterjave 232.300 SIT s pripadki, zaznamba rubeža nepremičnine, to
je stanovanja na objektu Kidričeva ulica 36,
Kranj, ki stoji na parc. št. 887/18 vl. št.
1281, k.o. Kranj, v lasti dolžnice Marte Šepetavc (sedaj Florjančič), Kidričeva ulica 36,
Kranj, do 1/2.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 6. 11. 2003

Št. 116-117

In 2002/00303
IZ-14250
Na podlagi sklepov o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2002/00303,
In 2003/00155 in In 2003/00187 z dne
16. 1. 2003 in 13. 5. 2003, je bil dne
27. 5. 2003 opravljen v korist upnikov 1.
Komunala Kranj d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, 2. Elektro Gorenjska d.d., Ulica
Mirka Vadnova 3/a, Kranj, 3. Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, ki jih po
pooblastilu
zastopa
Domplan
d.d.,
Bleiweisova c. 14 in 4. Domplan Kranj d.d.,
Bleiweisova cesta 14, Kranj, ki ga zastopa
direktor mag. Janez Frelih, proti dolžnici Nadi Baloh, Ulica XXXI. divizije 46, Kranj, zaradi izterjave 302.922 SIT s pripadki,
178.600 SIT s pripadki in 350.284 SIT s
pripadki, rubež nepremičnine, to je stanovanja št. 7, v II. nadstropju stanovanjske
stavbe na naslovu Ulica XXXI. divizije 46,
Kranj, s pripadajočimi skupnimi deli, prostori, objekti in napravami ter funkcionalnim
zemljiščem, v lasti dolžnice Nade Baloh,
Ulica XXXI. divizije 46, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 6. 11. 2003
In 3/2003
IZ-13408
V izvršilni zadevi upnika Diners SLO, Dunajska 129, Ljubljana, proti dolžnici: Leontina Zrna, Mlinska 8, Lendava, zaradi izterjave zneska 207.129 SIT s pp, je Okrajno
sodišče v Lendavi na naroku za opravo rubeža nepremičnine, dne 17. 10. 2003 sklenilo:
stanovanje št. 1 v izmeri 64 m2, ki se
nahaja v pritličju stan. stavbe na Mlinski ulici 10 v Lendavi, v lasti dolžnice, je zarubljeno v korist upnika do višine njegove terjatve
207.129 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 23. 10. 2003
In 2002/01677
IZ-13379
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 17. 2. 2003, opr. št. In 2002/01677,
je bil dne 4. 7. 2003 opravljen v korist upnika Vele Trgovska družba d.d., Ljubljanska
c. 64, Domžale, rubež stanovanja št. 19, v
4. nadstropju stanovanjske stavbe na Kajuhovi 32 v Ljubljani, last dolžnika Maksl Marjana do 1/2.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 9. 2003
In 2001/00939
IZ-13411
In 2003/00267
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 21. 8. 2002, opr. št. In 2001/00939
in opr. št. In 2001/00939 z dne 17. 10.
2002, v zvezi s sklepom Ig 2001/09047 z
dne 6. 3. 2003, je bil dne 25. 4. 2003
opravljen v korist upnika Vele d.d. Domžale, Ljubljanska c. 65, rubež dvosobnega
stanovanja v stanovanjski hiši na Rašiški 18
v Ljubljani, št. 18, v pritličju v izmeri 43 m2,
last dolžnika Đogić Rasime, Rašiška 18,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2003
In 2001/01077
IZ-14255
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 2. 10. 2003, opr. št. In 2001/01077,
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je bil dne 1. 9. 2003 opravljen v korist upnice Stanovanjske zadruge Emona z.o.o., Letališka 5, Ljubljana, rubež stanovanja št. 24,
v 3. nadstropju Pokopališka 11, Ljubljana,
last dolžnice Lipnik Alenke, Pokopališka 11,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2003
In 2003/00281
IZ-13381
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 14. 7.
2003, opr. št. In 2003/00281, je bil dne
6. 10. 2003 opravljen v korist upnika Segra d.o.o., Titova 87, Slovenska Bistrica,
rubež stanovanja št. 2, v I. nadstropju na
naslovu Trg 4. julija 26, Dravograd, last dolžnika Vinka Čevnika, do 1/2.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 16. 10. 2003
In 73/02
IZ-13409
Na podlagi sklepa opr. št. In 73/02 z
dne 8. 10. 2002, ki ga je izdalo Okrajno
sodišče v Trbovljah, je bilo stanovanje št.
43 v izmeri 42,20 m2, v X. nadstropju na
naslovu Log 1, Hrastnik, zarubljeno v korist
upnika KSP Hrastnik, Cesta 3. julija 7, Hrastnik, zaradi izterjave 62.157 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 9. 10. 2003
IZ-106654
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Škofje Loke, opr. št. SV 631/2003 z dne
21. 11. 2003, je bilo stanovanje št. 2, v II.
nadstropju poslovno stanovanjske stavbe na
naslovu Gorenjska cesta 31, Radovljica, v
skupni izmeri 58,72 m2, ki obsega kuhinjo
v izmeri 20,43 m2, sobo v izmeri 21,11 m2,
hodnik v izmeri 6,40 m2, kopalnico v izmeri
4,81 m2, shrambo v izmeri 3,63 m2, balkon
v izmeri 2,34 m2 in stanovanje na podstrešju v skupni izmeri 31,88 m2, ki obsega
stopnišče v izmeri 3,53 m2, sobo v izmeri
7,15 m2, sobo v izmeri 8,56 m2, kabinet v
izmeri 4,52 m2, predsobo v izmeri 4,97 m2
in kopalnico z WC v izmeri 3,15 m2, stoječe
na parc. št. 289/3 in 289/8, vl. št. 395,
k.o. Radovljica, s sorazmernim deležem na
skupnih prostorih, delih in napravah ter na
funkcionalnem zemljišču k tem objektu, last
dolžnice Irene Praprotnik, Gorenjska cesta
31, Radovljica, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. PGD 1-10/93 z dne 13. 10.
1993, sklenjene s prodajalcem – Prostovoljno gasilsko društvo Radovljica, Gorenjska
cesta 31, Radovljica, MŠ: 5133408, ki ga
je zastopal predsednik Jure Logožar ter
Zemljiškoknjižnega dovolila z dne 22. 10.
2003, zastavljeno v korist upnice Kärntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63,
z MŠ: 1430564, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 11.000 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije, na dan plačila s pp.
IZ-106655
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marka Finka iz Celja, Stanetova 16, SV 880/03 z dne 25. 11.
2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 4, v
pritličju stanovanjskega bloka na naslovu
Cesta na Roglo 11E, Zreče, v izmeri
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53,38 m2, ki stoji na parcelah št. 435, št.
436, št. 104/12, št. 120/2 k.o. Zreče, s
pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah v
večstanovanjski hiši ter funkcionalnem zemljišču, last zastaviteljice Kraljevič Veronike
do celote, pridobljeno na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 4. 9. 2002, med prodajalcema Hrovat Ivanom in Hrovat Zofijo
ter kupcem Kraljević Veroniko, zastavljeno
v korist upnice Raiffeisen Krekove banke
d.d. Slomškov trg 18, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 4,200.000 SIT,
kar znaša 17.792,60 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem teaju Banke Slovenije na dan sklenitve kreditne pogodbe s pripadki napram dolžnici Kraljević Veroniki.
IZ-106656
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja v Kranju, opr. št. SV 1371/2003 z dne 21. 11.
2003, je bilo dvosobno stanovanje številka
4 v pritličju, v izmeri 90,77 m2, skupaj s
solastninskim deležem na skupnih delih
večstanovanjskega objekta v Kranju, Trg
Prešernove brigade 5, stoječ na parc. št.
348/1 in 349/1, v zemljiškoknjižnem vložku
številka 1264, v katastrski občini Primskovo,
last Bizjak Igorja, Srednje Bitnje 125, Žabnica, EMŠO: 2502955500302 in Bizjak
Darje, Srednje Bitnje 125, Žabnica, EMŠO:
1706959505717, zastavljeno v korist Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
10,000.000 SIT s pripadki in stroški.
Iz-106657
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, Vetrinjska 11, opr. št. SV 1362/03-1
z dne 14. 11. 2003, je bila nepremičnina –
stanovanje številka 10, v II. nadstropju v
izmeri 60,88 m2, ki se nahaja v poslovno-stanovanjskem objektu na naslovu Bistriška cesta 60, Poljčane, zgrajenem na parceli številka 733 katastrska občina Pekel;
last zastavitelja Urbana Marovta, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 14. 11. 2003,
sklenjene med zastaviteljem Urbanom Marovom kot kupcem ter med Bojanom Miklom kot prodajalcem in zemljiškoknjižnega
dovolila opravilna številka SV 666/03 z dne
14. 11. 2003, podanega s strani Bojana
Mikla; zastavljena v korist upnice Poštne
banke Slovenije d.d., za zavarovanje denarnih terjatev do dolžnika Avto Marovt, Urban
Marovt s.p., Dravinjska cesta 46, 2319 Poljčane, v višini 97.000 EUR in v višini
52.000 EUR – oboje plačljivo v EUR ali pa
v tolarski protivrednosti, obračunani po
srednjem tečaju Banke Slovenije, veljavnem
na dan plačila, s pripadki.
IZ-106658
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, Vetrinjska 11, opr. št. SV 1383/03-1
z dne 20. 11. 2003, je bila nepremičnina –
štirisobno stanovanje z oznako S2/2, v
izmeri 88,74 m2, v drugem nadstropju s
pripadajočo kletno shrambo v prvi kletni etaži v izmeri 4,71 m2, kar vse se nahaja v
stanovanjskem objektu v Mariboru, Makedonska 41, zgrajenem na parc. št. 2664 in
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številka 2658/8 katastrska občina Pobrežje; last dolžnika – zastavitelja Tomaža Repovža in zastaviteljice Mirjane Žifko, na
podlagi kupoprodajne pogodbe številka
002/2002 z dne 12. 9. 2002, sklenjene
med njima kot kupcema ter med Komunaprojekt, družbo za projektiranje, urbanizem, inženiring in posredovanje d.d. kot
prodajalcem; zastavljena v korist upnice
Poštne banke Slovenije d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 3,500.000 SIT
s pripadki.
IZ-106659
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane, opr. št. SV 2008/03 z dne 18. 11.
2003, je bilo enoinpolsobno stanovanje št.
6/02, v skupni izmeri 44 m2, ki se nahaja v
VI. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Brilejeva ulica 16, v Ljubljani in je last
zastaviteljice Nelice Bratušek, na podlagi
prodajne pogodbe št. 82-7205, sklenjene
dne 31. 3. 1982 med SOZD, ZGP, GIPOSS, Ljubljana ter Bratušek Francem in
Bratušek Nelico ter sporazuma o delitvi skupnega premoženja, opr. št. SV 141/99,
sklenjenega dne 9. 3. 1999 med Bratušek
Nelico in Bratušek Francem, zastavljeno v
korist upnice Raiffeisen Krekove banke
d.d., Slomškov trg 18, Maribor, mat. št.
5706491, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 3,850.000 SIT, vse s pripadki.
IZ-106660
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane, opr. št. SV 2031/03 z dne 20. 11.
2003, je bila nepremičnina, parc. št.
115/11 dvorišče 382 m2 in stanovanjska
stavba 43 m2, vpisani v vl. št. 739 k.o.
Brezovica, kar v naravi predstavlja stanovanjsko hišo na naslovu Žeje 17, v Dobu in
je last zastaviteljice Breznik Vladimire, na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene
dne 30. 11. 1998, z Zaman Marjanom in
Zaman Marijo kot prodajalcema, zastavljena v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov trg 18, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 9,000.000
SIT, vse s pripadki.
IZ-106661
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz Ljubljane, opr. št. SV 2034/03 z dne 20. 11.
2003, je bilo stanovanje št. 8, v skupni
izmeri 61,04 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Jakčeva
ulica 24, Ljubljana, last zastavitelja Nikolić
Predraga, zastavljeno v korist upnika
Okanović Osmana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 32.400 EUR s pripadki.
IZ-106663
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane, opr. št. SV 2055/03 z dne 24. 11.
2003, sta bila poslovni prostor na naslovu
Cesta v Kleče 12, Ljubljana, v II. nadstropju
objekta »A« velikosti 268,50 m2 (od osi do
osi), zgrajen na parc. št. 440/5, vl. št. 2583
k.o. Dravlje, last zastavitelja Doclea d.o.o.
in stanovanje 2 + 2 K stanovanja št. 7, v
skupni izmeri 82,18 m2, ki se nahaja v 2.

nadstropju stanovanjskega objekta z oznako B 16 MS 4/5, stoječega na parc. št.
1087/2 in 1184/1, vl. št. 558 k.o. Moste,
last zastavitelja Vojislava Kovača, zastavljena v korist upnice SKB banke d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne
terjatve do zneska 141.490 EUR s pripadki.
IZ-106665
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik, opr. št. SV 1551/03 z dne 19. 11.
2003, je bilo v korist zastavnega upnika
Fantasy Invest, finance in posredovanje,
d.o.o., matična številka 1482025, za zavarovanje denarne terjatve v tolarski protivrednosti 5.065 EUR z obrestmi in vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih posojilodajalec imel z uveljavljanjem vračila terjatve, zastavljeno stanovanje št. 5, v izmeri
67,34 m2, ki se nahaja v drugem nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Ljubljana,
Linhartova cesta 72, s pripadajočo kletjo in
sorazmernim solastniškim deležem na skupnih delih, prostorih in napravah ter zemljišču, potrebnem za redno rabo stavbe, ki je
last zastaviteljice Renate Kovač, na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 23/92«, ki jo je Renata Kovač kot
kupovalka dne 19. 3. 1992 sklenila s prodajalcem ŽK - Železniška tiskarna Ljubljana, Ljubljana, Kolodvorska 11.
IZ-106666
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1048/03 z dne
20. 11. 2003, je bilo zastavljeno trisobno
stanovanje št. 10, v mansardi v skupni
izmeri 67,24 m2, ki se nahaja v večstanovanjski hiši, stoječi na parc. št. 2035/48,
k.o. Dobrova, s pripadajočim solastniškim
delom na skupnih delih in prostorih večstanovanjske hiše in ki je last zastaviteljice
Mihelič Andreje, Klemenčičeva 1, Ljubljana, na podlagi pogodbe o prodaji nepremičnine z dne 9. 10. 2003, aneksa z dne
27. 10. 2003, in vknjižbenega dovoljenja z
dne 28. 10. 2003. Stanovanje je zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
7,000.000 SIT s pripadki.
IZ-106667
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 1200/03, z dne
20. 11. 2003, je nepremičnina, dvosobno
stanovanje št. 6, v izmeri 56,20 m2, ki se
nahaja v I. nadstropju večstanovanjske stavbe v Ljutomeru, Ormoška cesta 11/a, stoječe na parc. št. 2348, vpisane v vl. št.
727, k.o. Ljutomer, ki je do celote last Jožefa Petovarja, stan. Ormoška cesta 11/a,
Ljutomer, na kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 15. 10. 1993, med prodajalcem
Družbenim podjetjem Ljutomerčan, kmetijstvo in predelava Ljutomer, in kupcem Jožefom Petovarjem, zastavljena v korist upnika Raiffeisenbank Leibnitz, reg. zadruga z
omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2,
Lipnica, Republika Avstrija, za zavarovanje
denarne terjatve do dolžnika Jožefa Petovarja, stan. Ormoška cesta 11/a, Ljutomer,
v višini 14.200 EUR s pripadki.
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IZ-106668
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nevenke Tory iz
Ljubljane, opr. št. SV 987/03 z dne 20. 11.
2003, sta bili v korist upnice Factor banke
d.d. zaradi zavarovanja denarne terjatve v
višini 700,000.000 SIT s pripadki zastavljeni:
a) nepremičnina na naslovu Železna cesta 14, v Ljubljani, ki obsega poslovne prostore v izmeri 370,70 m2, v II. nadstropju
med osmi N-R ter parkirna mesta št. 22 do
30, v I. kleti, oboje v poslovnem objektu R1,
R2 v Zupančičevi jami, na parc. št. 1796/31,
k.o. Bežigrad, vl. št. 2569 k.o. Bežigrad, s
solastninsko pravico – skupno lastnino na
skupnih delih in napravah, ki služijo za redno
rabo teh prostorov, ki je last zastavitelja Salbatring international d.o.o. na podlagi prodajne pogodbe št. 101/048-71/97, sklenjene med njim in prodajalcem SKB Investicijsko podjetje d.o.o., Slovenska c. 56, Ljubljana, z dne 17. 3. 1997;
b) nepremičnina na naslovu Železna cesta 14, v Ljubljani, ki obsega pisarniške prostore v velikosti 92,95 m2, v V. nadstropju
objekta v Zupančičevi jami, ki leži ob osi
K-M in 2 parkirni mesti v I. kleti št. 45 in 46
od osi 4-5, skupaj z idealnimi deleži na skupnih prostorih in napravah, vse na parc. št.
1763/31 in 1796/32 k.o. Bežigrad, ki je
last zastavitelja Hetem Ramadani, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 101/005,
sklenjene med njim in prodajalcem SKB Investicijsko podjetje d.o.o., Slovenska c. 56,
Ljubljana, z dne 4. 12. 1992.
IZ-106669
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1437/2003 z dne
20. 11. 2003, je dvosobno stan. št. 14/III v
izmeri 50,50 m2, s kletno shrambo v izmeri
5,30 m2, v objektu Vila Magdalena v Mariboru, Jezdarska 22, ki stoji na parc. št.
1078 k.o. Tabor, last Vidovič Marjana, stan.
Maribor, Jezdarska 22, na temelju pogodbe št. 106/98-RV z dne 2. 7. 1998, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., Maribor, za
zavarovanje bodoče in pogojne denarne terjatve v znesku največ 7,000.000 SIT.
IZ-106670
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Jožice Škrk iz Slovenske Bistrice, opr. št. SV-634/03 z dne
6. 11. 2003, je bilo stanovanje z oznako S
3/2-2 v skupni izmeri 81,53 m2, v 2. nadstropju s pripadajočo kletno shrambo z isto
oznako v velikosti 6,94 m2, v prvi kletni etaži v objektu v Cankarjevi ulici 6C, ki stoji na
parc. št. 1212/1 k.o. Maribor-grad, s solastninsko pravico na skupnih prostorih, delih
in napravah objekta in na zemljišču na katerem objekt stoji ter funkcionalnem zemljišču
last
Klepec
Petre,
EMŠO:
1605973505117, Pusti Gradec 10, Dragatuš
in
Dobnikar
Jureta,
EMŠO:
0811971500342, Slovenska 16, Slovenska
Bistrica, vsak do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 5. 11. 2003, zastavljeno v korist upnice Banke Celje d.d., Vodnikova 2, Celje, matična št. 5026121, za
zavarovanje denarne terjatve v znesku
20,800.000 SIT s pripadki.
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IZ-106671
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana iz
Domžal, opr. št. SV 680/03 z dne 24. 11.
2003, je bilo stanovanje številka 1, v skupni
izmeri 41,29 m2, ki se nahaja v visokem
pritličju stanovanjskega objekta na naslovu
Turnše 41, 1233 Dob, stoječega na parc.
št. 1218 v izmeri 123 m2, vpisano v vložni
številki 869 k.o. Dob, zastavljeno v korist
zastavne upnice Banke Domžale d.d., Domžale, bančna skupina Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska 62, Domžale, v zavarovanje
kreditne denarne terjatve v znesku
3,265.000 SIT s pripadki.
IZ-106672
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 924/03
z dne 20. 11. 2003, je bilo enosobno stanovanje s kabinetom, označeno s številko
12, ki se nahaja v 2. nadstropju stanovanjskega objekta s kletjo v skupni izmeri
52,90 m2, na naslovu Ulica Jaka Platiše 17,
Kranj, stoječem na parc. št. 349/6 k.o.
Primskovo, ki obsega kuhinjo z jedilnico
14,14 m2, sobo 15,20 m2, kabinet 7,71 m2,
kopalnico in WC 4,47 m2, predsobo
6,85 m2, balkon 0,74 m2, ložo 1,15 m2 in
klet 2,60 m2, last dolžnika in zastavitelja
Jenko Gregorja, Hrastje 207, 4000 Kranj,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
15. 10. 2003 in aneksa k tej pogodbi z dne
29. 10. 2003, sklenjenima z prodajalkami
Vlasto Švelac iz Münchna, Sonjo Rajhard iz
Kranja in Eriko Rajhard iz Kranja, zastavljen
v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v
Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve v višini 30.500 EUR, v SIT
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s pripadki.
IZ-106673
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. 936/03 z
dne 24. 1. 003, je bila poslovna enota št.
21/1a, ki se nahaja v 1. nadstropju poslovno-trgovskega centra ob Tbilisijski cesti v
Ljubljani, v skupni izmeri 48,50 m2, last zastaviteljice Jasne Blaha, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 24/99 -PTC Vič 1, ki
jo je dne 5. 10. 1999 sklenila s Investplan
d.o.o. kot prodajalcem in na podlagi kupoprodajne pogodbe, ki jo je dne 16. 12.
2002 sklenila z Galenit, d.o.o., Ljubljana,
kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, matična št. 1430564, za zavarovanje denarne terjatve v višini 43.500
EUR, v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
IZ-106674
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1425/2003 z dne
24. 11. 2003, je bilo stanovanje številka
13, v III. nadstropju v izmeri 31,57 m2, s
pripadajočo kletno shrambo številka 13 v
izmeri 4,19 m2, v večstanovanjski stavbi Go-
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riška ulica 019 C v Mariboru, stoječa na
parceli številka 590 k.o. Spodnje Radvanje
in je last dolžnika ter zastavitelja Igorja Klepa, EMŠO 0612972500130, stanujočega
Knafelčeva ulica 030, Maribor, do celote,
zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d.
Ljubljana, Glavna podružnica Maribor, matična številka 5026024041, Cankarjeva 006
B, za zavarovanje denarne terjatve v višini
3,500.000 SIT s pripadki.
IZ-106736
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1419/2003 z dne
25. 11. 2003, je bila nepremičnina, enosobno stanovanje št. 69, v izmeri 43,32 m2,
locirano 6. nadstropju stanovanjsko-poslovne zgradbe na Novakovi 001, v Ljubljani,
katastrska občina Ljubljana, last dolžnika
Kobal Mitje, EMŠO 0506957500162, stanujočega Ljubljana, Novakova 001, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 16. 1. 2003, sklenjenega s Pošto Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 010, Maribor,
kot prodajalcem, zastavljena v korist upnice
Pošte Slovenije, d.o.o., matična številka
5881447, Slomškov trg 010, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
7,993.000 SIT s pripadki.
IZ-106737
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1430/2003 z dne
25. 11. 2003, je bila nepremičnina, stanovanje št. 9, proj. oznaka A.3.1. v 3. nadstropju, v izmeri 61,25 m2, s pripadajočo kletno
shrambo št. 9, v izmeri 2,68m2, v poslovno-stanovanjskem objektu 1, Jezdarska-Puškinova, stoječem na parc. št. 869, 870 in
871, katastrska občina Tabor, last dolžnika
in zastavitelja Rajšp Mirana, EMŠO
1710951500772, stanujočega Dobrovce,
Halefova ul. 001, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 219 1/A9 z dne 23. 10. 2003,
sklenjene s Kograd gradnje d.o.o., kot prodajalcem, zastavljena v korist upnice Nove
kreditne banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, matična štev. 5860580, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
11.661.037 SIT s pripadki.
IZ-106759
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 1208/03 z dne
25. 11. 2003, je nepremičnina, stanovanje
št. 22 v skupni izmeri 49,04 m2 in kletni
prostor – shramba v izmeri 2,88 m2, ki se
nahaja v III. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Gorkega ulica 20, stoječe
na parc. št. 606, k.o. Spodnje Radvanje, ki
je do celote last Saše Koštija, stan. Ulica
Staneta Severja 13, Maribor, na podlagi darilne pogodbe, sklenjene dne 17. 11. 2003
z darovalko Drago Gonza, zastavljena v korist upnika Raiffeisenbank Mureck, reg. zadruga z omejenim jamstvom, Republika Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve do
dolžnikov Saše Koštija, stan. Ulica Staneta
Severja 13, Maribor in Petre Brodnik, stan.
Shakespearova ul. 10, Maribor, v višini
15.800 EUR s pripadki.
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IZ-106760
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 1218/03 z dne 25. 11.
2003, je nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 6 v izmeri 57,70 m2, ki se nahaja v I.
nadstropju večstanovanjske stavbe v Brežicah, Veljka Vlahoviča 8, stoječe na parc. št.
317/1, vpisani v vl. št. 487, k.o. Brežice, ki
je do celote last Marjane Lendaro, stan.
Žejno 13, Brežice, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
36201/047/92, sklenjene dne 14. 7. 1992
med prodajalko Občino Brežice in kupko
Marijo Šibilja, sedaj Marjana Lendaro, in
aneksa z dne 31. 7. 1992, zastavljena v
korist upnika Raiffeisenbank Leibnitz, reg.
zadruga z omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija,
za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Marjane Lendaro in Štefana Cafute, oba
stan. Žejno 13, Brežice, v višini 20.000
EUR s pripadki.
IZ-106761
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška,
Ljubljana, opr. št. SV 908/03 z dne 25. 11.
2003, je bilo stanovanje št. 31, v 5. nadstropju stanovanjskega bloka v Ljubljani,
Vojkova 50, v izmeri 66,81 m2, last zastaviteljev
Vojmirja
Bostiča,
EMŠO
2612956500330, prebivališče Ljubljana,
Vojkova cesta 50 in Natašije Tambosso Bostič, EMŠO 1501957505174, prebivališče
Ljubljana, Vojkova cesta 50, za vsakega do
1/2, zastavljeno v korist upnika Slavka Šteblaja, EMŠO 2305967500189, prebivališče Ljubljana, Pregljeva ulica 15, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 33.180
EUR v tolarski protivrednosti po prodajnem
menjalniškem tečaju SKB banke d.d., Ljubljana, na dan plačila, z obrestmi in stroški.
IZ-106762
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane, opr. št. SV 2066/03 z dne 24. 11.
2003, je bila nepremičnina, parc. št. 49,
stanovanjska stavba v izmeri 57 m2, dvorišče 52 m2 in gospodarsko poslopje 20 m2,
vpisana pri vl. št. 269, k.o. Preska, ki je last
zastavitelja Peternel Franca, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 26. 9.
2003, z Bergant Antonom kot prodajalcem,
zastavljena v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov trg 18, Maribor,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
3,580.000 SIT, vse s pripadki.
IZ-106763
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane, opr. št. SV 2067/03 z dne 24. 11.
2003, je bilo stanovanje št. 36, v skupni
izmeri 49,79 m2, ki se nahaja v III. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Preglov trg 2 v Ljubljani, ki je last zastaviteljev
Majetić Ismeta in Majetić France, na podlagi soinvestitorske pogodbe št. MS 4/5
451/83, sklenjene dne 23. 11. 1983, s
TOZD Inženiring, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d.,
Slomškov trg 18, Maribor, za zavarovanje
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denarne terjatve v višini 5,900.000 SIT, vse
s pripadki.

na številka 5860580, v višini do najvišjega
zneska 30,000.000 SIT.

IZ-106764
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane, opr. št. SV 2070/03 z dne 25. 11.
2003, je bilo stanovanje št. 17, v skupni
izmeri 43,07 m2, ki se nahaja v 4. nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani, Herbersteinova 18, last zastaviteljice Jasne Krašovec, Herbersteinova 18, Ljubljana, zastavljeno v korist upnika Šteblaj Slavka, Pregljeva ulica 15, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 34.800 EUR s pripadki.

IZ-106768
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 1426/03 z dne 26.
11. 2003, je bila nepremičnina, dvoinpolsobno stanovanje št. 20, v IV. nadstropju
večstanovanjske stavbe v Mariboru, Ulica
Staneta Severja 7, v skupni izmeri
69,79 m2, s pripadajočim kletnim ptostorom – shrambo, stoječega na parc. št.
1610/6, k.o. Spodnje Radvanje, ki je v lasti
Frank Aleksandre do celote, na osnovi prodajne pogodbe z dne 23. 4. 2002 in dodatka k prodajni pogodbi, sklenjenega z
prodajalcema Herle Sabino in Dečko Matejem, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen
Krekove banke d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 21.609,46 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.
52778/68, kar znaša 5,100.000 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 84 mesecev, šteto od dneva izteka
60-dnevnega roka od dneva sklenitve kreditne pogodbe, to je od 18. 11. 2003.

IZ-106765
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane, opr. št. SV 2073/03 z dne 25. 11.
2003, je bilo trisobno stanovanje št. 2 v
izmeri 86,13 m2, ki leži v prvem nadstropju
stanovanjske stavbe Koroška c. 2 v Ljubljani, ki stoji na parc. št. 329, vpisani v zemljiško knjigo Okrajnega sodišča v Ljubljani,
pod vložno št. 412, k.o. Bežigrad, last zastavitelja Orion Invest LTD d.o.o., Dunajska
129, Ljubljana, zastavljena v korist upnice
SKB banke d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
10,000.000 SIT s pripadki.
IZ-106766
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec, Tržaška c. 2, 1000 Ljubljana, opr. št. SV
933/03 z dne 25. 11. 2003, je bilo enosobno stanovanje v pritličju št. C4 v izmeri
38,28 m2, ki leži na parc. št. 2035/38 in h
kateremu pripada tudi atrij v izmeri 18 m2,
ki leži na parc. št. 2035/36, k.o. Dobrova,
kar vse se nahaja v stanovanjski stavbi na
naslovu Ul. borca Petra 34, Ljubljana, vl. št.
1190, k.o. Dobrova, Okrajnega sodišča v
Ljubljani, pridobljenega na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 14. 11. 2003, sklenjene med Hagenbuch Kristianom, Ul. borca Petra 34, Ljubljana, kot prodajalcem in
Zabukovec Alenko, Cesta na Brdo 46a,
Ljubljana, kot kupcem, zastavljeno v korist
upnice Karntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, matična številka 1430564,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
60.000 EUR v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila
s pripadki.
IZ-106767
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opr. št. SV 893/03 z dne
13. 11. 2003, je bilo stanovanje v stanovanjski hiši Vrtna ulica 6, Murska Sobota, ki
stoji na parceli 1024, vpisani v vl. št. 2670,
k.o. Murska Sobota, v skupni izmeri
57,21 m2, ki ga je zastavna dolžnica Koltaj
Suzana, EMŠO 2809948505348, stanujoča Murska Sobota, Vrtna ulica 6, pridobila po kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja z dne 8. 11. 1991, sklenjeni s prodajalko Občino Murska Sobota, zastavljeno
v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Maribor, Vita Kraigherja 4, matič-

IZ-106769
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-3748/2003 z dne 19.
11. 2003, je bilo dvosobno stanovanje št. D
42, v IV. nadstropju, v površini 53,05 m2, s
kletnim prostorom št. D-S42 5,20 m2, v
drugi garažni kleti in parkirnim mestom št
K2D – 157 v izmeri 13,15 m2, ki leži na
parc. št. 3973, k.o. Domžale, last Grosman
Valdes Y Fluentes Evelinde, Ljubljanska cesta 85, Domžale, na podlagi prodajne pogodbe št. K051/03-S z dne 24. 7. 2003 in
dodatka št. 1 z dne 20. 8. 2003, sklenjeno
z PA-KZ d.o.o., Slamnikarska 1, Domžale
kot prodajalcem, skupaj z zemljiškoknjižnim
dovolilom z dne 17. 11. 2003, zastavljeno v
korist upnice Zveze bank, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Paulitschgasse 5-7, Celovec, Avstrija, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 81.000 EUR s pripadki.
IZ-106770
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-3880/2003 z dne
24. 11. 2003, je bilo enoinpolsobno stanovanje številka M7 v izmeri 39,20 m2, ki se
nahaja v večstanovanjski stavbi, označeni
kot objekt M, vse v stanovanjskem naselju
Beli gaj 2, stoječih na parc. št. 2033/1 in
parc. št. 2033/23, k.o. Dobrova, v solasti
Ivantić Robert in Branka, Rusjanov trg 5,
Ljubljana, vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe BG 2-M7 z dne
10. 10. 2003, sklenjene z med Eurometall
d.o.o., Žlebe 3E, 1215 Medvode, kot pro-
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dajalcem, skupaj z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 21. 11. 2003, zastavljeno v korist
upnice Zveze bank, registrirana zadruga z
omejenim jamstvom, Paulitschgasse 5-7,
Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 47.000 EUR s pripadki.

jič Milošem in Sajič Andrejko, oba iz Ptuja,
Kvedrova 1, zastavljeno v korist upnice SKB
banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, matična št. 5026237, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 5,600.000 SIT s
pripadki.

IZ-106771
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane, opr. št. SV 2082/03 z dne 26. 11.
2003, je bilo stanovanje št. 001, v pritličju
stanovanjske hiše v Kopru, Vena Pilona 18,
parc. št. 355/1, vl. št. 1252, k.o. Semedela, v skupni izmeri 55,20 m2, last zastaviteljice Tanje Krigl, Čokova ulica 5, Lucija, zastavljeno v korist upnika Jaklič Ladislava,
Jenkova ulica 10, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 33.180 EUR s pripadki.

IZ-106788
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marte Malič iz Novega mesta, opr. št. SV-639/03 z dne
26. 11. 2003, je bilo trisobno stanovanje
št. 1 v izmeri 72,83 m2, v pritličju stanovanjske hiše na naslovu Černelčeva ulica 4,
Brežice, in sicer v stanovanjski hiši, ki stoji
na parc. št. 283, k.o. Brežice, last dolžnice
in zastaviteljice Mešić Fikrete in zastavitelja
Mešić Fikreta, oba stanujoča Brežice, Černelčeva cesta 4, vsakega do ene nerazdelne polovice, na podlagi kupoprodajne pogodbe
o
prodaji
stanovanja
št.
39-394-10/92 z dne 14. 4. 1992 in aneksa h kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja 39-394-10/92 z dne 14. 4. 1992, z
dne 10. 7. 1992 sklenjena z Republiko Slovenijo, Zdravstveni center Brežice, OE Splošna bolnišnica Brežice, kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove
banke d.d, Slomškov trg 18, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
31.783,73 EUR oziroma po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan sklenitve kreditne pogodbe 7,500.000 SIT s pripadki.

IZ-106772
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane, opr. št. SV 2083/03 z dne 26. 11.
2003, je bilo malo stanovanje v sklopu samskega doma v Ljubljani, Steletova 10, soba
št. 54, v II. nadstropju, v skupni izmeri
16,07 m2, s pripadajočim skupnim prostorom v nadstropju in s pripadajočim kletnim
prostorom v objektu na Steletovi 10, Ljubljana, ki leži na parcelah št. 356, 357/2,
357/3 in 359, z.k. vložek 550, k.o. Štepanja vas, solast zastaviteljev Marolt Amalije,
Steletova ulica 10, Ljubljana in Marolt Karla, Parmova ulica 46, Ljubljana, zastavljeno
v korist upnice Lili Mihelčič, Robova ulica
24, Vir, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 2.640 EUR s pripadki.
IZ-106786
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1458/2003 z dne
25. 11. 2003, je stanovanje št. 2/II v izmeri
63,21 m2, v hiši v Mariboru, Valvazorjeva
56, ki stoji na parc. št. 1396, vl. št. 1007
k.o. Studenci, last Pečovnik Gregorja, stanujočega Selce 75, na temelju pogodbe o
prodaji nepremičnine z dne 17. 11. 2003,
zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v znesku 26.730 EUR s pp, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju BS za
EUR na dan plačila oziroma izterjave.
IZ-106787
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Šoemna iz
Ptuja, opr. št. SV 1065/03 z dne 26. 11.
2003, je bilo stanovanje št. 15, ki sestoji iz
treh sob, kuhinje, predsobe, kopalnice, balkona in pripadajočo kletjo v izmeri 69,27 m2
ter podstrešnega stanov. prostora v izmeri
36,80 m2, v večstanovanjski hiši v ulici 5.
prekomorske 4 na Ptuju, pri čemer večstanovanjska hiša stoji na parc. št. 20171 in
201/03, obe k.o. Ptuj, skupaj s solastninsko pravico na skupnih prostorih, delih in
napravah hiše in na zemljišču, na katerem
stoji hiša ter na funkcionalnem zemljišču,
pridobljeno s kupoprodajno pogodbo za stanovanje, sklenjeno dne 18. 9. 2003, med
prodajalko Mohorko Nestorov Anito iz Ptuja, Ulica 5. prekomorske 4 in kupcema Sa-

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 49/2003-50
S-106463
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 49/2003 z dne 19. 11. 2003 začelo
stečajni postopek nad dolžnikom Sitar, podjetje za trgovino, gostinstvo, posredovanje, kooperacijo, zastopanje in svetovanje, d.o.o., Spodnji Otok 3, Radovljica, matična številka: 5286336, šifra dejavnosti: 52.463.
Za stečajnega upravitelja se postavi Ladislav Hafner, Reteče 134, Škofja Loka.
Dolžnikove upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh
mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave naj upniki vložijo v dveh izvodih, dokumentirane z
ustreznimi dokazili o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano takso.
Narok za preizkus terjatev bo dne 5. 3.
2004, ob 9. uri v sobi 113/I tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil pritrjen na oglasno desko sodišča dne
19. 11. 2003.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 19. 11. 2003
St 166/2003
S-106464
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Velika planina zaklad narave, podjetje za žičničarstvo, gostin-
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stvo, turizem in rekreacijo d.o.o. Kamniška Bistrica, Kamniška Bistrica 2, za dne
18. 12. 2003 ob 12.30, v sobi 368/III tega
sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 11. 2003
St 203/2003
S-106465
To sodišče je s sklepom St 203/2003
dne 14. 11. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Inštitut za energetiko
Enerdata Ljubljana, Mencingerjeva 7,
matična številka 1319884, šifra dejavnosti
73.102.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Marta Kalpič Zalar, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 23. 2. 2004 ob 9.40, soba 321/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
14. 11. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 11. 2003
St 110/2003
S-106466
To sodišče je s sklepom z dne 16. 10.
2003 pod opr. št. St 110/2003 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
S-Trade, trgovina, proizvodnja, zastopanje, d.o.o., Stegne 21 d, Ljubljana, matična številka: 5308216, šifra dejavnosti:
51.510.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve, kolkovane s predpisano sodno takso.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave
(16. 10. 2003).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
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Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Igor Bončina iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Ernst & Young d.o.o. Ljubljana, Dunajska 111,
– Areal d.o.o. Maribor, Ul. Vita Kraigherja 5,
– I.A.P. d.o.o. Ljubljana, Stegne 21c,
– DURS RS, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo,
– Interina d.o.o. Ljubljana, Kotnikova 5.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 16. 10. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 10. 2003
St 73/2003
S-106467
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 73/2003 dne 14. 11. 2003 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
Erea Ekonomski inženiring d.o.o., Gorkega 1, Maribor.
Odslej firma glasi Erea Ekonomski inženiring d.o.o., Gorkega 1, Maribor – v
stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
Majda Jaki, Bezenškova 74, 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 5.
3. 2004 ob 9. uri, soba 253 tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 14. 11.
2003.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 11. 2003
St 174/2003
S-106468
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 174/2003 z dne 14. 11. 2003 začelo
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Trgofort, Proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Ptujska c. 184, Maribor, ter
odredilo imenovanje upniškega odbora v sestavi:
1. Probanka d.d., Gosposka 23, Maribor,
2. Tekstilna tovarna Prebold d.d., Tovarniška 7, Prebold,
3. Slovenijales trgovina d.o.o., Dunajska 22, Ljubljana,
4. Piramida d.o.o., Polje 10, Zagorje,
5. Ferenc Dušan, Veljka Vlahoviča 83,
Maribor.
II. Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi Alenko Gril, Lorbekova 17, Limbuš.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

desko sodišča poravnalnemu senatu z
obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazi v 30 dneh po objavi tega izvlečka oklica o pozivu za sklenitev prisilne poravnave.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30-dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 14. 11.
2003.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 11. 2003
St 149/2003
S-106469
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 149/2003 z dne 14. 11. 2003 začelo
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Fela Logistika – Transport d.o.o. Slovenska Bistrica ter odredilo imenovanje upniškega odbora v sestavi:
1. SKB – Nepremičnine & Leasing
d.o.o., Slovenska 54, Ljubljana,
2. Kamioservis d.o.o., Tržaška c. 51,
Maribor,
3. LB Leasing Maribor d.o.o., Titova c.
2, Maribor,
4. LHB Internationale Handelsbank AG,
Grosse Gallusstrasse 16, Frankfurt Main,
ZRN - LBH Finance d.o.o., Šubičeva 2,
Ljubljana,
5. Ljubo Gradišnik, Šolska ul. 20, Lovrenc na Pohorju – delavski zaupnik.
II. Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi Majda Jaki, Bezenškova 74, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno
desko sodišča poravnalnemu senatu z
obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazi v 30 dneh po objavi tega izvlečka oklica o pozivu za sklenitev prisilne poravnave.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30-dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 14. 11.
2003.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 11. 2003
St 152/2003
S-106470
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 152/2003 dne 14. 11. 2003 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
Stavbar mehanizacija, storitve, trgovina
in proizvodnja d.o.o., Miklavška c. 40,
Hoče.
Odslej firma glasi: Stavbar mehanizacija, storitve, trgovina in proizvodnja d.o.o.,
Miklavška c. 40, Hoče – v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
Majda Jaki, Bezenškova 74, 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. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 14. 11.
2003.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 11. 2003
St 53/2003-52
S-106471
S sklepom tega sodišča opr. št.
St 53/2003 z dne 19. 9. 2003 je bila potrjena prisilna poravnava nad dolžnikom Karoserije, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., Ptujska cesta 184,
Maribor.
Terjatve upnikov so razvrščene v 6 razredov, in sicer:
– razred A – razred upnikov (ločitvenih
in izločitvenih), katerih se položaj tudi po
pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi ne
spremeni, zato gre za 100% poplačilo teh
terjatev;
– razred B – razred upnikov (banke), ki
se poplačajo v višini 20% od ugotovljene
terjatve v roku enega leta od pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave. Terjatev se
revalorizira v skladu z rastjo srednjega tečaja EUR-a po tečaju Banke Slovenije;
– razred C – razred upnikov iz naslova
plačil davkov in prispevkov, ki se poplačajo
v višini 20% od ugotovljene terjatve v roku
enega leta od pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave in odpust celotne obveznosti iz naslova zamudnih obresti, ki so se
natekle od neplačanih davkov in prispevkov
do dneva začetka postopka prisilne poravnave. Terjatev se revalorizira v skladu z rastjo srednjega tečaja EUR-a po tečaju Banke
Slovenije:
– razred D – razred terjatev družbenika
iz naslova posojilnih pogodb, za katere se v
postopku prisilne poravnave poveča osnonvi kapital dolžnika;
– razred E – razred upnikov, katerih svojo terjatev konvertirajo v lastninski delež dolžnika;
– razred F – razred upnikov, ki se poplačajo v višini 20% od ugotovljene terjatve v
roku enega leta od pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave. Terjatev se revalorizira v skladu z rastjo srednjega tečaja EUR-a
po tečaju Banke Slovenije.
Seznam upnikov z ugotovljenimi terjatvami je sestavni del sklepa o prisilni poravnavi.
Sklep o prisilni poravnavi je postal pravnomočen dne 3. 10. 2003.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 11. 2003
St 71/2003
S-106472
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 71/2003 sklep z dne 17. 11.
2003:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Zorko Franc s.p. Vigiles, Ljubljanska cesta 60/a, Celje (matična številka: 5469806, šifra dejavnosti: 80.422).
Odslej se firma glasi: Zorko Franc s.p.
Vigiles, Ljubljanska cesta 60/a, Celje matična številka: 5469806, šifra dejavnosti:
80.422) – 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
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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 katerga se nanaša njihov zahtevek.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na žiro
račun 01100-1000339014 (sklic na št.
11-42153-7110006).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
4. februarja 2004 ob 13. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 17. 11.
2003.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 11. 2003
St 89/2003
S-106501
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 89/2003 sklep z dne 20. 11.
2003:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Denis Remše s.p., Autoranč
Remše, Levstikova cesta 19, Šoštanj
(matična številka: 5636289).
Odslej se firma glasi: Denis Remše s.p.,
Autoranč Remše, Levstikova cesta 19, Šoštanj (matična številka: 5636289) – 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
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vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in
največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
žiro račun 01100-1000339014 (sklic na št.
11-42153-7110006).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
4. februarja 2004 ob 13.30, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 20. 11.
2003.
Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 11. 2003
St 104/2003
S-106503
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 104/2003 sklep z dne 20. 11.
2003:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Q Trade, Mednarodna trgovina
in zastopstva d.o.o., Štrbenkova 10, Velenje (matična številka: 5497264).
Odslej se firma glasi: Q Trade, Mednarodna trgovina in zastopstva d.o.o., Štrebenkova 10, Velenje (matična številka:
5497264) – 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 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
žiro račun 01100-1000339014 (sklic na št.
11-42153-7110006).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
10. marca 2004 ob 13. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 20. 11.
2003.
Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 11. 2003
St 84/2003
S-106504
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 84/2003 sklep z dne 20. 11.
2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Pomožna dela v gradbeništvu Gashi Ismet
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s.p., Stari trg 27, Velenje (matična številka: 5124135), se zaključi v skladu z dol. čl.
99/II ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča ter se hkrati prekliče I. narok
za preizkus terjatev, razpisan za dne 14.
januarja 2004 ob 13. uri, soba št. 106/I
tega sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa o
zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Pomožna dela v
gradbeništvu Gashi Ismet s.p., Stari trg 27,
Velenje (matična številka: 5124135), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 11. 2003
St 107/93
S-106505
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 107/93 sklep z dne 20. 11.
2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Hmezad PSC servis p.o. Žalec, Ivanke
Uranjek 1, Žalec, se zaključi.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Hmezad PSC
Servis p.o. Žalec, Ivanke Uranjek 1, Žalec,
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 11. 2003
St 47/2002
S-106506
To sodišče je pod opr. št. St 47/2002
potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom
Sadjarstvo Lenart d.o.o. Lenart in njegovimi upniki, ki glasi:
razred 1 – razred upnikov (delavci), katerih se položaj tudi po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi ne spremeni, zato gre
za 100% poplačilo teh terjatev,
razred 2 – razred upnikov (ločitveni upniki), katerih se položaj tudi po pravnomočno
potrjeni prisilni poravnavi ne spremeni, zato
gre za 100% poplačilo teh terjatev,
razred 3 – razred upnikov (izločitveni upniki), katerih se položaj tudi po pravnomočno
potrjeni prisilni poravnavi ne spremeni,
razred 4 – razred upnikov (razred poroštva z ločitveno pravico), katerih se položaj
tudi po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi ne spremeni, zato gre za 100% poplačilo teh terjatev,
razred 5 – razred upnikov, ki bodo konventirali svoje terjatve v kapital dolžnika,
razred 6 – razred upnikov, ki se poplačajo v višini 20% od ugotovljene terjatve v
roku enega leta brez obresti po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi.
Pogoji prisilne poravnave ter odstotki in
roki poplačila terjatev za vsakega od razredov se nahajajo v načrtu finančne reorganizacije, ki jo je predložil dolžnik.
Seznam upnikov, katerih terjatve so ugotovljene z navedbo ugotovljenih in zmanjšanih zneskov njihovih terjatev se nahajajo v
sklepu o prisilni poravnavi.
Prisilna poravnava nad zgoraj navedenim dolžnikom je postala pravnomočna dne
9. 12. 2002.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 11. 2003
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stranki Enijadu Begiću, naslov neznan, zaradi dodelitve otrok in plačevanja preživnine, o predlogu tožeče stranke za oprostitev
plačila stroškov postopka, dne 27. 6. 2003
sklenilo:
toženi stranki Enijadu Begiću, roj. 17.
11. 1966 v Kakanju, BiH, se postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika tožene stranke se imenuje Andrej Kozelj, odvetnik v Ljubljani, Hrvatski trg 3, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. P
1025/2003, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je toženi stranki postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 2003

Amortizacije
N 244/2003
AM-13400
Na predlog Dijane Simić, Ulica Metoda
Mikuža 16, Ljubljana, se uvaja amortizacija
spodaj navedenih vrednostnih papirjev, ki
naj bi se izgubili.
Imetnik teh papirjev se poziva, da v roku
60 dni po objavi tega oglasa uveljavlja svoje
zakonite pravice. Po preteku tega roka se
bo štelo, da so vrednostni papirji izgubili
svojo pravno veljavnost.
7 delnic razreda B z naslednjimi serijskimi številkami:

Ser. št.

Apoen

Vrsta

Emisija

BS009028
BS009029
BS052061

100 DEM
100 DEM
500 DEM

01
01
02

01
01
01

Zastava

Depo

E
E
E

Datum

27. 8. 1991
27. 8. 1991
27. 8. 1991

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 10. 2003

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 95/2003
SR-13389
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajni
sodnici – svetnici Darinki Plevnik v pravdni
zadevi tožeče stranke Volaj Bojana, Ragovska 14, Novo mesto, ki ga zastopa pooblaščenec Drago Vlah, odvetnik v Metliki, proti
toženi stranki neznani in neznanokje živeči
dediči po pok. Janezu Štublerju iz Dol 21,
zaradi ugotovitve lastninske pravice na podlagi priposestvovanja, pcto 100.000 SIT, v
smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 1. 10. 2003 postavlja začasnega zastopnika neznanim in neznanokje živečim dedičem po pok. Janezu Štublerju iz
Dol 21.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik –
odvetnik Dušan Bricelj iz Črnomlja, Pod lipo 4a.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznane in neznanokje
živeče dediče po pok. Janezu Štublerju iz
Dol 21, vse do takrat, dokler le-ti ali njihov
pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 1. 10. 2003
P 104/2003
SR-13390
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajni sodnici – svetnici Darinki Plevnik v pravdni zadevi tožeče stranke Rožman Ane, Jankoviči 10, Adlešiči, ki jo zastopa pooblaščenec Niko Šuštarič, odvetnik v Novem
mestu, Jerebova 4, proti toženim strankam:
1. Vlašiču Antonu, Dolenjci 10, Adlešiči; 2.
Hlebec Miku, Griblje 7, Gradac v Beli krajini; 3. Zorec Srečku, Jankoviči 14, Adlešiči;
4. Klepec Ani, Jankoviči 9, Adlešiči in 5.
neznani in neznano kje bivajoči dediči po

pokojnem Križan Matiji, z zadnjim znanim
naslovom Griblje 36, Gradac v Beli krajini,
zaradi izstavitve z.k. listine, pcto 100.000
SIT, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, dne 1. 9. 2003 postavlja začasnega zastopnika toženi stranki neznani in
neznano kje bivajoči dediči po pokojnem
Križan Matiji, z zadnjim znanim naslovom
Griblje 36, Gradac v Beli Krajini.
Začasna zastopnica je univ. dipl. pravnica – odvetnica Majda Štrasner, iz Novega
mesta, Jerebova 4.
Postavljena začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko vse do takrat, dokler
le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopil
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 1. 9. 2003

5 Ig 1998/06927
SR-14276
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Maji Lajevec v izvršilni zadevi upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, kot pravna naslednica Splošne banke
Koper d.d., zoper dolžnika 1) C.A.D. trgovina in posredovanje d.o.o., Na gmajni 1,
Šentvid pri Ljubljani in 2) Cergol Avrelija,
Na gmajni 11, Šentvid pri Ljubljani, zaradi
izterjave 4,348.085,90 SIT s pp sklenilo:
dolžniku Cergol Avreliju, Na Gmajni 11,
Šentvid pri Ljubljani, se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v
zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Breznik Mojco, Dvoržakova 8, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2003

P 119/2003
SR-13388
Okrajno sodišče v Krškem je po sodniku
Bojanu Trampušu v pravdni zadevi tožeče
stranke Povhe Milana, Ardro pod Velikim
Trnom 17, Krško, ki ga zastopa odv. Kristina Jalovec iz Krškega, zoper toženo stranko Povhe Ano, neznanega bivališča, nazadnje stan. Planina pri Raki 17, Raka, zaradi
ugotovitve lastninske pravice s priposestvovanjem in izstavitve z.k. listine, vsp.
150.000 SIT, izven naroka, dne 14. 10.
2003 sklenilo:
toženi stranki Povhe Ani, neznanega bivališča, nazadnje stan. Planina pri Raki 17,
Raka, se postavi začasni zastopnik in skrbnik za poseben primer odv. Dušan Dornik,
CKŽ 40, Krško, ki bo zastopal toženo stranko v pravdni zadevi z opr. št. P 119/2003.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 14. 10. 2003

3 I 2001/07439
SR-14277
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Leni Medič v izvršilni zadevi upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Trg republike
2, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Alenka Šušteršič iz Ljubljane, zoper dolžnico Vuković
Ljiljano, Ul. bratov Učakar 100, Ljubljana,
zaradi izterjave 39.349,90 SIT s pp, dne
29. 10. 2003 sklenilo:
dolžnici Vuković Ljiljani se na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c.
55/c iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 10. 2003

P 1025/2003
SR-10213
Okrožno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Karmen Špringer, v pravdni
zadevi tožeče stranke Jasmine Ignjatović
Gračan, Ilirska 9, Ljubljana, proti toženi

3 I 2001/07439
SR-14278
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Leni Medič v izvršilni zadevi upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Trg republike
2, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Alenka Šuš-
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teršič iz Ljubljane, zoper dolžnico Vuković
Ljiljano, Ul. bratov Učakar 100, Ljubljana,
zaradi izterjave 39.349,90 SIT s pp, dne
29. 10. 2003 sklenilo:
dolžnici Vuković Ljiljani se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska
c. 55/c iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 10. 2003

kova 31, v Mariboru, v postopku zavarovanja zaradi vknjižbe zastavne pravice
upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno
pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Mariboru, Svetozarevska 6, Maribor, postavilo začasnega zastopnika dolžniku, odvetnika Nenada Zečevića, Svetozarevska 10,
Maribor, ki dolžnika v predmetnem izvršilnem postopku zastopa od 15. 10. 2003
in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler Center za socialno
delo Maribor, pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil sodišču, da je postavil
zakonitega zastopnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 5. 2003

III I 536/1995
SR-14279
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Leni Medič v izvršilni zadevi
upnika Klinični center Ljubljana, Zaloška
c. 2, Ljubljana, zoper dolžnika Kermavner
Uroša, Obirska ul. 23/a, Ljubljana, zaradi
izterjave 90.000 SIT s pp, dne 29. 10.
2003 sklenilo:
dolžniku Urošu Kermavnerju se na
podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska
c. 55/c iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 10. 2003

N 30/2001
SR-3198
Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni zadevi predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, Oddelek v Kopru, zoper nasprotno udeleženko Josipino Pečar, zaradi
razglasitve in določitve odškodnine, s
sklepom z dne 11. 1. 2002, na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, nasprotni udeleženki Josipini Pečar postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Damjana Krta iz Sežane, Ul. I. tankovske brigade 9, ki bo nasprotno udeleženko v tem
postopku zastopal vse do takrat, dokler
nasprotna udeleženka 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 11. 1. 2002

Z 2002/00470
SR-6199
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, dolžniku Viliju Gonšaku, roj. 30. 6.
1955, stan. Železnikarjeva ul. 15, Maribor, v izvršilni zadevi zavarovanja Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana,
ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Mariboru, Svetozarevska
6, Maribor, zaradi zavarovanja upničine
denarne terjatve v višini 3,024.212,50
SIT, postavilo začasnega zastopnika dolžniku, odvetnika Nenada Zečevića, Svetozarevska 10, Maribor, ki dolžnika v predmetnem izvršilnem postopku zastopa od
19. 5. 2003 in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler Center za socialno delo Maribor, pristojen za
socialne zadeve, ne bo sporočil sodišču,
da je postavil zakonitega zastopnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 5. 2003

Oklici dedičem

Z 2001/00027
SR-13391
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, dolžniku Štefanu Dajčerju, stan. Paj-

D 482/2003
OD-14264
Dne 11. 5. 2003 je umrla Golec Vilibalda, roj. 14. 8. 1921, z zadnjim bivališčem Trnovlje pri Celju, Na plate 9, Celje.
Na podlagi določila 206. člena Zakona o dedovanju poziva sodišče vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na
podlagi zakona po pok. Golec Vilibaldi,
da se priglasijo pri tem sodišču v roku
enega leta po objavi tega oklica.
Če se morebitni dediči ne bodo priglasili, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski postopek tako, da bo štelo, da
zapustnica ni imela sorodnikov, ki bi prišli
v poštev kot zakoniti dediči po njej.
Okrajno sodišče v Celju
dne 21. 10. 2003
D 315/2002
OD-12055
Okrajno sodišče v Krškem v zapuščinski zadevi po pok. Vovčko Bernardiki, hči
Alojza, roj. 19. 4. 1924, nazadnje stan.
Preslado 57, Brestanica, umrli dne 9. 10.
2002, objavlja oklic:
zakonite dediče pok. Vovčko Bernardike se poziva, da v roku enega leta od
objave oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča in tega oklica, priglasijo svoje
pravice do zapuščine.
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Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 24. 9. 2003
III D 521/2001
OD-14263
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani teče
zapuščinski postopek po pok. Mahnič
Ludviku, sinu Antona, roj. 25. 8. 1912,
umrlem 7. 2. 2000, nazadnje stanujočem
v Ljubljani, Vodnikova c. 13, drž. Republike Slovenije.
Zapustnik je z oporoko razpolagal z
delom svojega premoženja, v preostalem
delu pa nastopi dedovanje na podlagi zakona. Kot zakoniti dediči pri prišli v poštev tudi morebitni potomci zap. pokojnega brata Mahnič Andreja in pokojnega brata Mahnič Franca, za katere pa se ne ve.
Na podlagi določila 20.G člena Zakona o dedovanju, sodišče poziva vse morebitne dediče, da v roku enega leta od
obave tega oklica in oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča, 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. 11. 2003

Oklici pogrešanih
N 16/2003
PO-14269
Za Čeligoj Franca, sina Antona in Marije Vrh, roj. 29. 1. 1877, na Dolenjem Zemonu 45, UE Ilirska Bistrica, nazadnje bivajočega v ZDA, na neznanem bivališču,
po letu 1938 se je za njim izgubila vsaka
sled, listinskega dokaza o njegovi smrti
pa ni, se poziva vse tiste, ki vedno karkoli
povedati o življenju in smrti Franca Čeligoja, da v roku treh mesecev to sporočijo
sodišču ali skrbnici Ljubi Uljan iz Zabič
30/b, ker se bo po izteku tega roka dokazoval čas smrti pogrešanega.
Predlagateljica je Melon Vilma, Dolnji
Zemon 56, Ilirska Bistrica.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 10. 11. 2003
N 23/2003
PO-14268
V nepravdni zadevi predlagateljica
Zdenka Praprotnik, stanujoča Prezrenje
11, Podnart, predlaga, da se Jakoba Praprotnika, roj. 4. 11. 1956, nazadnje stanujočega Prezrenje 11, Podnart, razglasi
za mrtvega, z dnem 31. 5. 1998, ko je bil
zadnjič viden s strani oskrbnice koče na
Vodicah, na Jelovici. Od tedaj dalje o
njem ni bilo nikakršnih vesti, pogrešanega kljub iskalnim akcijam niso našli. Pogrešanca in vse, ki kaj vedno o pogrešanemu, se poziva, da sporočijo to sodišču,
v roku treh mesecev po objavi tega oklica, saj bo po poteku roka sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 5. 11. 2003
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Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
CELJE
Rg-14565
To sodišče je zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti sklep:
družba CB-Burnik in drugi, izdelovanje predmetov iz raznih materialov, trgovina, d.n.o., Celje, Na zelenici 9, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov z dne 12. 11. 2003.
Družbenika Burnik Terezija in Burnik Matjaž, oba Na zelenici 9, Celje, prevzameta
premoženje in 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 19. 11. 2003

KRANJ
Srg 1115/2003
Rg-14259
Družba Liku, podjetje za trgovino in
marketing Kranj, d.o.o., s sedežem Tomšičeva 3, Kranj, vpisana na reg. vl. št.
1/00498/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Jožef Likozar, Tomšičeva ulica 3, Kranj.
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 3. 11. 2003

LJUBLJANA
Srg 07602/2003
Rg-14257
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče po okrožni sodnici Gorše Mušič Heleni na predlog družbe Simax, Podjetje za proizvodnjo in inženiring d.o.o.,
Ljubljana, Velebitska 8, ki jo zastopa odvetniška družba Gorše in partner o.p.,
d.n.o. iz Ljubljane, Cigaletova 7, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe Simax
d.o.o., Velebitska 8, Ljubljana, objavlja
sklep:
družba Simax, Podjetje za proizvodnjo in inženiring d.o.o., Ljubljana, Velebitska 8, reg. št. vl. 1/10326/00, prene-
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ha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja z dne 16. 10. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Pokovec Anton, Velebitska 8, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 3,022.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 3,022.000 SIT prenese
v celoti na Pokovec Antona.
Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
duržbe 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. 10. 2003

MARIBOR
Srg 1388/2003
Rg-14258
Družba Racing, proizvodno, trgovsko
in storitveno podjetje d.o.o., Pesnica 19,
Zgornja Kungota, katere družbenik je Borko Jožef, Kurirčkova 37, Miklavž na Dravskem polju, po sklepu družbenika družbe z
dne 2. 9. 2003 preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzel Borko
Jožef.
Zoper sklep lahko družbnik, upniki in pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 29. 10. 2003

MURSKA SOBOTA
Srg 2003/540
Rg-14261
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Tiping, podjetje za trgovino,
interier, proizvodnjo in inženiring d.o.o.,
Veščica 6D, ki je vpisana v reg. vložku tega
sodišča št. 1/338/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbeika Kelemen Josipa, Gregorčičeva ulica 46, Murska Sobota, z dne 23. 9. 2003.
Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena razmerja z delavci.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe prevzema družbenik.
Družbenik prevzame celotno premoženje družbe.
Proti sklepu družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upniki ali drugi pristojni organi v roku 15 dni od
dneva objave sklepa vložijo ugovor pri
Okrožnem sodišče v Murski Soboti, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 30. 10. 2003

NOVA GORICA
Srg 748/2003
Rg-13417
Družba Avto-moto-touring avtošola, prevoz, servis d.o.o., Tolmin, s sedežem Padlih borcev 1, Tolmin, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št.
1-01541-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika družbe z dne
21. 10. 2003.
Ustanovitelj družbe je Avto moto društvo
Tolmin, Ulica padlih borcev 1, Tolmin, 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 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 27. 10. 2003

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Ljudska univerza Nova Gorica, Cankarjeva 8, 5000 Nova Gorica, z davčno št.
44944209, preklicujemo žig, okrogel, s
premerom 35 mm. Ob robu je napis Ljudska univerza Nova Gorica, v sredini grb
Republike Slovenije. Ob-106650
Prigo d.o.o., Brezovica, preklicuje izgubljen žig: odtis žiga je v črni barvi; maksimalne velikosti odtisa 35×14 mm; besedilo je sredinsko poravnano. Odtis je sestavljen iz logotipa podjetja PRIGO d.o.o.,
Brezovica; pod njem je logotip znamke
Mercedes Benz; pod logotipom Mercedes
Benz pa je besedilo »SERVIS GOSPODARSKIH IN SPECIALNIH VOZIL PODPEŠKA 10, BREZOVICA«; odtis je vseboval
tudi zaporedno številko 1, spodaj desno.
Ob-106508

Priglasitveni list
Arifaj Jashar, Dobrajska 7, Maribor, priglasitveni list, opravilna št. 064-0427/94,
izdan dne 23. 3. 1994. gnr-137758
Baumann Danilo, Podgorje 34/a, Kamnik,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 15-0414/94, izdan dne 25.5.1994.
gnp-138310
Čeh Zlatko, Triglavska 13, Miklavž na
Dravskem polju, priglasitveni list, opravilna
št. 064-2548/94, izdan dne 12. 12. 1994.
gns-137757
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Holer Metka s.p., Žensko frizerstvo, Tržaška 543, Brezovica pri Ljubljani, priglasitveni list, opravilna št. 28-0076/94, mat.
št. 5303824, izdan dne 1. 2. 1994.
gnr-138304
KLINEX d.o.o., Grčna 1, Nova Gorica,
odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 004735/3013/00-47/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gnq-138080
Kramberger Feliks, Ormoška 69, Ptuj,
odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 045878/1104/00-52/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gnp-137756
Kukovič Jožef s.p., Jakob pri Šentjurju
24, Šentjur, priglasitveni list, opravilna
št. 52-0279/94, izdan dne 30. 5. 1994.
gnm-138234
Ložar Janez, Videm 36, Dol pri Ljubljani,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 24-477/94, izdan dne 1. 6.1994.
gnm-138113
Mahne Branko, Marušičeva 11, Ljubljana,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 013-0079/94, izdan dne 7. 3. 1994.
gny-138047
Memeti Čenan s.p., Slaščičarna Triglav,
Rozmanova ulica 4, Novo mesto, priglasitveni list, opravilna št. 038-0028/93.
gnd-138126
Mežan Marko s.p., Zabreznica 53, Žirovnica, priglasitveni list, opravilna
št. 14-0792/96, MŠR 5633353, izdan
dne 18. 3. 1996. gnz-137796
Mežan Marko s.p., Zabreznica 53,
Žirovnica,
obrtno
dovoljenje,
št.
052912/1424/01-24/1996, izdano dne
12. 4. 1996 pri OZS. gnb-137795
Mežan Marko s.p., Zabreznica 53, Žirovnica, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 052912/1424/01-24/1996,
izdana
dne 12. 4. 1996 pri OZS. gnd-137793
Ristevski Ljupčo s.p., Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov, Snebersko
nabrežje 61, Ljubljana-Polje, priglasitveni
list, opravilna št. 26-2817/02, izdan dne
15. 1. 2002. gnj-138012
Romšak Jože s.p., Godič 43, Stahovica,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 15-1686/03, izdan dne 16.4.2003.
gnj-138312
Šemrov Stanislav, Valvasorjeva 76/a,
Maribor, priglasitveni list, opravilna
št. 064/4759-96, izdan dne 23. 8. 1996.
gnl-137810
Wagner Silvester, Greenwiška 10/a,
Maribor, priglasitveni list, opravilna
št. 064-2903/94, izdan dne 30. 12.
1994. gny-137972
Žagar Mihaela s.p., Okrepčevalnica in
druge storitve prehrane, Potok 1, Stahovica,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 15-0825/95, mat. št. 5870203, izdan
dne 3. 2. 1995. gnf-138141

Potne listine
Abdić Zaim, Mala ulica 6, Ljubljana, potni list, št. P00692641. gnm-137959
Benkovič Rok, Novo trg 40/b, Kamnik,
potni list, št. P00298085. gnq-137980
Birsa Vasja, Na zelenici 13, Celje, potni
list, št. P00436723. gnq-138230

Št. 116-117

Bučar Dominika, Podpeška 108/b,
Brezovica pri Ljubljani, potni list, št.
P00538209. gnf-137841
Bučar Katarina, Podpeška 108/b,
Brezovica pri Ljubljani, potni list, št.
P00537973. gni-137838
Bučar Nataša, Podpeška 108/b, Brezovica pri Ljubljani, potni list, št.
P00535769. gnh-137839
Bučar Tomaž, Podpeška 108/b, Brezovica pri Ljubljani, potni list, št.
P00056822. gng-137840
Cergolj Anita, Cesta talcev 23/c, Kranj,
potni list, št. P00125594. gnf-138266
Čiček Robert, Langgasse 28, A – 6830
Rankweil, potni list, št. P00135273.
gny-138226
Dobovišek Andrej, Dunajska 105, Ljubljana, potni list, št. P00055393.
gnl-137885
Drame Bojan, Ptujska cesta 111, Pragersko, potni list, št. P00924066.
gnl-138160
Drljača Davor, Mihaele Škapin 2, Izola
– Isola, potni list, št. P00636846.
gno-137832
Džinić Uzejr, Lokve 51, Trnovo pri Gorici, potni list, št. P00497282. gnl-137814
Gotzenberger Franz, Hallnhauserhof
Str. 1, A – 5400 Hallein, potni list, št.
P00996302. gnt-138227
Guček Viljem, Trg revolucije 7/a, Trbovlje, potni list, št. P00559790. gnx-138273
Hozjan Anton, Gaimersheimerstr. 63,
85057 Ingolstadt, Nemčija, potni list, št.
P00184703. gnk-137811
Hozjan Slavi, Gaimersheimerstr. 63,
85057 Ingolstadt, Nemčija, potni list, št.
P00184702. gnm-137809
Jenko Iztok, Demšarjeva 4, Borovnica,
potni list, št. P00070385. gnk-137936
Jovan Maksimilijan, Potočnikova 4,
Domžale, potni list, št. P00933740.
gnb-137924
Kavs Blaž, Cerkova 26, Ljubljana, potni
list, št. P00690220. gni-138063
Knuplež Srečko, Zg. Velka 136/a,
Zgornja Velka, potni list, št. P00026660.
m-2672
Kurnik Ivan, Sp. Voličina 106, Voličina,
potni list, št. P00927935. gnq-138130
Kušar Marko, Tesovnikova 86, Ljubljana,
potni
list,
št.
P00685305.
gno-138307
Kušar Staša, Tesovnikova 86, Ljubljana, potni list, št. P00278152. gnp-138306
Leban Jaka, Ulica XXXI. divizije 46,
Kranj, potni list, št. P00024386.
gnj-138037
Paternost Alenka, Ulica bratov Učakar
70, Ljubljana, potni list, št. P00313696.
gnm-137834
Rihar Aleš, Jožeta Krajca 17, Rakek,
potni list, št. P00120151. gnc-137719
Smolej Marta, Aljaževa 4, Bled, potni
list, št. P00369811. gnh-138014
Srdoč Igor, Saršoni 90, Viškovo, Hrvaška, potni list, št. P00893939.
gnh-138139
Srebrnič Erika, Marušičeva ulica 4, Nova Gorica, potni list, št. P000101108.
gnu-137826
Škofljanc Branko, Čevljarska 20, Domžale, potni list, št. P00289143.
gnu-137801
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Škofljanc Tanja, Čevljarska 20, Domžale, potni list, št. P00289144. gnv-137800
Škvarč Aleks, Lokavec 3, Ajdovščina,
potni list, št. P00665363. gnq-138030
Šobak Danica, Rusjanov trg 9, Ljubljana, potni list, št. P00288926. gny-138272
Šulin Miloš, Pavšičeva 6, Ljubljana, potni list, št. P00114930. gnr-138054
Šuštar Bogomir, Grgar 165/c, Grgar,
potni list, št. P0058086. gnu-138276
Šuštar Bogomir, Grgar 165/c, Grgar,
maloobmejno
prepustnico,
št.
AI
000158693. gnt-138277
Tratnik Erik, Pot Sv. Antona 23, Idrija,
potni list, št. P00686099. gnl-138060
Vinšek Franc, Mali kamen 51, Senovo,
potni list, št. P00851977. gnc-138169
Zelnik Bogomir, Petra Podleska 6, Maribor, potni list, št. P00605631.
gnm-138288

Osebne izkaznice
Andrejc Franc, Gaberke 56, Šoštanj,
osebno
izkaznico,
št. 1010559.
gnj-138162
Artač Matevž, Cigaletova 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 1078146.
gnx-137848
Babič Dušan, Pot na Pilarno 4, Tržič,
osebno
izkaznico,
št. 607662.
gnf-138191
Bajde Katarina, Zg. Tuhinj 12, Laze v
Tuhinju, osebno izkaznico, št. 1420701.
gnv-138050
Balun Josip, Pesnica 40/c, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 434641.
m-2663
Belić Aleksander, Karunova ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1287937.
gnc-138119
Beltram Tanja, Gradišče 80, Renče,
osebno izkaznico, št. 234816. gnj-138137
Birk Janez, Veliki vrh pri Šmarju 9,
Šmarje-SAP,
osebno
izkaznico,
št. 449038. gnd-137918
Bizjak Andreja, Orehovlje 35/a, Miren,
osebno izkaznico, št. 66229. gny-138022
Bizovičar Matej, Sv. Andrej 37, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 996482.
gnt-138302
Blaško Milojka, Ulica bratov Hvalič 76,
Nova
Gorica,
osebno
izkaznico,
št. 1075004. gns-137828
Bogataj Martina, Škerjančeva 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 493615.
gnn-137908
Bogdan Željko, Ptujska 30, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 595247.
gni-137988
Boštjančič Peter, Ul. Petra Skalarja 10,
Deskle, osebno izkaznico, št. 1381361.
gnn-137833
Božič Irena, Privoz 5/a, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 1658919.
gny-137722
Brodar Maks, Ulica 7. avgusta 13, Dob,
osebno
izkaznico,
št. 1490849.
gni-137938
Bukovnik Luka, Žiganja vas 16, Križe,
osebno
izkaznico,
št. 171552.
gny-137822
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Burger Janez, Ulica Hermana Potočnika 39, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 1051689. gnk-138261
Burnik Vinko, Ulica Karla Prežlja 9, Jesenice, osebno izkaznico, št. 1579353.
gnr-137829
Cajlinger Simon, Rošpoh 135/a, Kamnica, osebno izkaznico, št. 1020754.
m-2645
Cimbola Dušan, Osenjakova ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1281776.
gnr-138129
Cvetković Božidara, Koželjskega ulica
1,
Velenje,
osebno
izkaznico,
št. 1492209. gnd-137993
Čačković Lucija, Herbersteinova ulica
14,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 366571. gnn-138333
Čadonič Jožef, Žilje 31, Vinica, osebno
izkaznico, št. 542587. gnz-138146
Čeh Polonija, Milčinskega 13, Celje,
osebno
izkaznico,
št. 904628.
gnc-138044
Černe Aleksander, Reber 10, Škofljica,
osebno
izkaznico,
št. 1053543.
gne-137942
Čufer Mateja, Forme 19, Žabnica,
osebno
izkaznico,
št. 736852.
gny-138297
Čurin Terezija, Stantetova 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 1089652.
gnt-138152
Ćirić Branko, Tomšičeva ulica 14, Idrija,
osebno
izkaznico,
št. 274677.
gnx-137998
Ćitić Novak, Cankarjeva 26, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 582955.
gnq-137830
Dermota Žiga, Toplarniška ulica 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 299710.
gnx-138123
Derstvenšek Matej, Delavska ulica 7,
Senovo, osebno izkaznico, št. 235269.
gnw-137799
Divjak Šenk Tatjana, Prušnikova 40,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1600703.
gnc-137944
Dovžan Marija Daša, Smrekarjeva 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1028697.
gnp-138156
Dudek Marija Ana, Glinška ulica 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 546941.
gnl-137835
Dugonik Stanko, Črešnjevec ob Dravi
23, Ruše, osebno izkaznico, št. 270824.
m-2682
Frank Julijana, Prušnikova 32, Maribor,
osebno
izkaznico,
št. 1732779.
gnz-137921
Frankovič Klavdij, Kampel 67, Koper –
Capodistria,
osebno
izkaznico,
št. 1209116. gnt-137752
Frelih Milena, Dolenčeva ulica 1, Kranj,
osebno
izkaznico,
št. 1229044.
gnp-138281
Füčko Dragica, Kettejeva ulica 6, Maribor, osebno izkaznico, št. 13076.
gnl-138264
Furlan Vid, Prade, Lovorova 2, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 482115.
gns-137903
Gedrih Maša, Preradovičeva 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 474570.
gnt-138327
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Golob Maks, Strma pot 8, Lenart v
Slov.goricah,
osebno
izkaznico,
št. 139420. gnv-137825
Golubović Mirsad, Matije Blejca 14,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 676643.
gne-137967
Gombač Borut, Ulica Šantlovih 26, Maribor, osebno izkaznico, št. 1304539.
gno-137807
Gorenjec Tjaša, Dobovec 48, Dobovec,
osebno
izkaznico,
št. 1229595.
gnu-137901
Goričan Marija, Vosek 17, Pernica,
osebno izkaznico, št. 35562. gni-137913
Gorše Gregor, Nemška vas 52, Ribnica, osebno izkaznico, št. 1236949.
gnp-137831
Grižon Jasna, Krkavče 84/a, Šmarje,
osebno izkaznico, št. 190775. gno-138132
Grm Marjeta, Podgorica 21, Videm-Dobrepolje, osebno izkaznico, št. 1285026.
gni-137813
Grohar Erik, Bašelj 75, Preddvor, osebno izkaznico, št. 1276298. gnk-137786
Grušovnik Bojan, Vosek 27/p, Pernica,
osebno
izkaznico,
št. 1052537.
gnt-138027
Hatić Teufik, Cesta Cirila Tavčarja 3,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 1038841.
gnw-138049
Hercog Bojan, Kotlje 52, Kotlje, osebno izkaznico, št. 209696. gnd-137893
Horvat Mitja, Jugovo 44, Beltinci, osebno izkaznico, št. 1455063. gnw-137899
Hren Jožica, Poljane 40, Poljane nad
Škofjo
Loko,
osebno
izkaznico,
št. 452557. gnx-137948
Hribernik Andrej, Vuhred 13, Vuhred,
osebno
izkaznico,
št. 1689408.
gnu-137926
Hrovat Dominik, Irča vas 30, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 267277.
gnc-137794
Hudorovac Bogdan, Šmihel 72, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 1581881.
gnb-137820
Janžekovič Bernardka, Ljubljanska cesta 18, Rače, osebno izkaznico,
št. 1577876. gnp-137781
Jelušič Branka, Bernetičeva 14, Koper
–
Capodistria,
osebno
izkaznico,
št. 1590455. gnb-138270
Jenko Iztok, Demšarjeva 4, Borovnica,
osebno
izkaznico,
št. 1047617.
gnl-137935
Kamenšek Anton, Cvetlični hrib 12, Rogaška
Slatina,
osebno
izkaznico,
št. 610719. gnr-137804
Karlovčec Robert, Pristava 43, Ljutomer, osebno izkaznico, št. 380402.
gne-138292
Kavs Blaž, Cerkova 26, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 243015. gnh-138064
Klemen Sabina, Pot Nameršak Emila 1,
Dol pri Hrastniku, osebno izkaznico,
št. 407198. gng-138015
Klun Karel, Kamnogoriška cesta 72,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 818484.
gng-137940
Kocijančič Tomislav, Neblo 21, Dobrovo v Brdih, osebno izkaznico, št. 347062.
gnk-138136
Kodila Goran, Pečarovci 48, Mačkovci,
osebno
izkaznico,
št. 982116.
gnc-137819

Kolbe Marija Antonija, Kosovelova 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 782041.
gnv-138125
Korenč Franc, Loka 5/a, Logatec,
osebno
izkaznico,
št. 1076545.
gnq-137955
Korošec Anže, Jeršanovo 3, Nova Vas,
osebno
izkaznico,
št. 1409801.
gnl-138335
Kostanjšek Jožica, Tugomerjeva 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 435224.
gno-138082
Kovač Iris, Poznanovci 20, Mačkovci,
osebno
izkaznico,
št. 903532.
gng-137815
Kovačević Asima, Zaloška cesta 76,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 263705.
gnl-137985
Kovačič Mojca, Vučja vas 6, Križevci
pri
Ljutomeru,
osebno
izkaznico,
št. 806855. gnh-137818
Kovačič Vital Henrik, Na jami 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 458181.
gnf-137941
Kozina Janez, Čirče 36, Kranj, osebno
izkaznico, št. 709312. gnq-137905
Krajnc Drago, Grajenščak 77/a, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št. 300106.
gnu-138151
Krajnc Mirko, Spodnja Kapla 3, Kapla,
osebno
izkaznico,
št. 1424933.
gnb-138045
Kramar Janez, Vavpotičeva ulica 7, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 1551119.
gns-138153
Krašovec Milan, Oldhamska cesta 1,
Kranj, osebno izkaznico, št. 497328.
gnq-138155
Krese Franc, Endliherjeva 19, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 728865.
gng-138144
Krstevski Sebastian, Resljeva 18, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1342274.
gnu-138101
Kržanko Anica, Bogojina 108, Bogojina, osebno izkaznico, št. 938376.
gnv-138275
Kržanko Klarisa, Bogojina 108, Bogojina, osebno izkaznico, št. 1727105.
gnw-138274
Kuhta Zdravko, Petrovo brdo 7, Podbrdo, osebno izkaznico, št. 1330375.
gnb-137895
Kunstek Vito, Dravinjska cesta 58, Poljčane, osebno izkaznico, št. 1265176.
gno-138232
Kus Sotošek Ingrid, Florjanska ulica
39/a, Sevnica, osebno izkaznico,
št. 1335041. gnr-137904
Kušar Staša, Tesovnikova 86, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 768957.
gnq-138305
Kutoš Samo, Tartinijev trg 5, Piran –
Pirano, osebno izkaznico, št. 335115.
gnq-138105
Kvartič Sergej, Trg Pohorskega bataljona 14, Kisovec, osebno izkaznico,
št. 1070400. gnb-137770
Lampret Tomaž, Pod Radovnico 10,
Mirna, osebno izkaznico, št. 228105.
gnk-137836
Leskovec Elizabeta, Pražakova 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 243350.
gnj-137912
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Liber Janko, Gotovlje 135, Žalec, osebno izkaznico, št. 1590001. gnf-138316
Lindič Pavla, Celovška cesta 143, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1246461.
gnp-138331
Ljubej Stanislav, Repno 8, Šentjur,
osebno
izkaznico,
št. 152428.
gnm-137909
Lorbek Boštjan, Pod lipami 4, Celje,
osebno
izkaznico,
št. 963381.
gns-137928
Lubec Edvard, Biš 43, Trnovska vas,
osebno
izkaznico,
št. 1126342.
gns-138053
Lugariček Anja, Podgorje 7, Celje,
osebno
izkaznico,
št. 962897.
gnu-137851
Mali Mojca, Šmihel 44/a, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št. 383589.
gnw-137824
Maljevac Sonja, Kolodvorska cesta 11,
Postojna, osebno izkaznico, št. 626090.
gnr-138154
Martinc Rok, Trojarjeva 45, Kranj,
osebno
izkaznico,
št. 243179.
gnc-138269
Martinjak Silvija, Obrežje 53/b, Jesenice na Dolenjskem, osebno izkaznico,
št. 543807. gnt-137927
Mazi Vido, Jezero 40/a, Preserje,
osebno
izkaznico,
št. 917713.
gnc-137844
Medved Mojca, Ptujska ulica 17, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 145233.
gny-138322
Mertik Jožef, Trnje 32, Črenšovci,
osebno
izkaznico,
št. 1422345.
gnv-138000
Milavec Ana Marija, Belokranjska 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1702464.
gnj-137837
Milić Ivan, Ladja 2, Medvode, osebno
izkaznico, št. 232595. gnw-138099
Milošič Aleks, Dolane 3, Cirkulane,
osebno
izkaznico,
št. 1434822.
gnq-138280
Murn Ana, Vrbovec 29, Dobrnič, osebno izkaznico, št. 914757. gni-138013
Naglič Rozalija, Voklo 62, Šenčur,
osebno izkaznico, št. 82894. gnp-137806
Narat Matej, Trnovlje 8, Cerklje na Gorenjskem, osebno izkaznico, št. 1110565.
gnf-137816
Oseli Gizela, Kidričeva 16/a, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 493456.
gni-138138
Paradiž Dean, Gospodinjska ulica 27,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 536455.
gnf-137991
Paurič Majda, Stanetinci 30, Cerkvenjak, osebno izkaznico, št. 1519327.
gnx-137823
Peternelj Breda, Peršinova 1, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št. 177158.
gny-137997
Pevec Marija, Ulica Hermine Seničarjeve 4, Celje, osebno izkaznico, št. 435417.
gnt-137852
Pevec Olga, Cesta Miloša Zidanška 9,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 1541212.
gnz-138271
Piškur Mitja, Gabrovčec 1, Krka, osebno izkaznico, št. 1132867. gnv-138200
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Planinšek Brigita, Zabukovica 146, Griže, osebno izkaznico, št. 253472.
gnk-137911
Plut Ivanka, Polje, Cesta XXVI/10, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št. 651951.
gnm-137884
Podgornik Goran, Trg prekomorskih brigad 7, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 537782. gnl-138010
Podlesnik Andreja, Opekarska cesta 8,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 1345343.
gnh-137764
Podvršnik Urška Julija, Kovača vas 26,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico,
št. 1363029. gng-138265
Pogačnik Andrea, Jesenkova 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 955402.
gni-138338
Pogačnik Filip, Zg. Pirniče 71/a, Medvode, osebno izkaznico, št. 442629.
gni-138038
Pogačnik Uroš, V Murglah 239, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 317227.
gng-138040
Popit Damijan, Hotedršica 36/a, Hotedršica, osebno izkaznico, št. 115841.
gnl-138110
Popovič Janko, Kumrovška 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 309691.
gnj-137812
Primožič Ivan, Markovci 12/a, Markovci,
osebno
izkaznico,
št. 129047.
gnz-137896
Pugar Vesna, Podgorje 7, Celje, osebno izkaznico, št. 556827. gnv-137850
Pušnar Aleš, Slovenska 7, Horjul, osebno izkaznico, št. 1672693. gnv-138150
Rahten Marija, Primož pri Šentjurju
34/b,
Šentjur,
osebno
izkaznico,
št. 1561405. gnq-137855
Rakušček Danjel, Drežniške ravne 5,
Kobarid, osebno izkaznico, št. 1396234.
gnm-138134
Ramot Justina, Bresternica, Sredma
130,
Kamnica,
osebno
izkaznico,
št. 773009. gne-137792
Režen Vojteh, Koroška cesta 18/a,
Šoštanj, osebno izkaznico, št. 720349.
gnk-138161
Rihar Miha, Gumnišče 11, Škofljica,
osebno
izkaznico,
št. 1714997.
gnf-138341
Rihtar Boštjan, Ošelj 13, Šmartno na
Pohorju, osebno izkaznico, št. 1236150.
gnm-138159
Ristić Milenko, Vojkova ulica 2, Sežana, osebno izkaznico, št. 1604217.
gnt-138002
Robačer Ivan, Ulica bratov Jančar 11/a,
Vojnik, osebno izkaznico, št. 451197.
gnz-137771
Robnik Ema, Razlagova 29, Maribor,
osebno
izkaznico,
št. 220468.
gnh-137914
Rogo Nataša, Zvezda 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 286153.
gng-138115
Romih Stanislav, Cankarjeva 80, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 830867.
gnf-138291
Rozman Marta, Hlebce 12/a, Lesce,
osebno
izkaznico,
št. 1091317.
gnx-137898
Rus Mojca, Zadružni trg 8, Ptuj, osebno izkaznico, št. 1722645. gny-137897
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Rutnik Srečko, Zeče 8, Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št. 201210.
gny-138147
Sajovic Josip, Naselje Borisa Kidriča 3,
Metlika, osebno izkaznico, št. 1092242.
gnn-137783
Sapač Sašo Jože, Tišinska 25/b, Murska
Sobota,
osebno
izkaznico,
št. 1550368. gnc-138019
Sirk Miran, Goriška 13, Dobrovo v Brdih, osebno izkaznico, št. 1214751.
gnb-138020
Sitar Darko, Ledarska 19/a, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 781688.
gnf-137716
Skornšek Ivana, Spodnje Tinsko 42,
Loka pri Žusmu, osebno izkaznico,
št. 108736. gnc-138194
Slamič Sara, Črniče 67/d, Črniče,
osebno izkaznico, št. 41680. gnx-138023
Slavič Dejan, Klopčičeva 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 760913.
gnw-138299
Slavinec Marija, Veliki Brezkovnik 34,
Miklavž pri Ormožu, osebno izkaznico,
št. 1154190. gnu-138051
Slejko Franc, Hrašče 160, Postojna,
osebno
izkaznico,
št. 1333726.
gny-137922
Slijepčević Nedjo, Rusjanov trg 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1148544.
gno-138107
Sodec Ana, Lakotence 18, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 1326627.
gny-138122
Stanič Karel, Podroje 7, Šmartno pri
Litiji, osebno izkaznico, št. 1234563.
gne-137892
Stefanovska Slavica, Miren 186, Miren,
osebno
izkaznico,
št. 1704428.
gnc-138048
Stepinac Josip, Ulica 1. maja 2, Metlika, osebno izkaznico, št. 1545682.
gns-137803
Stjepanović Danijel, Rimska cesta 50,
Borovnica, osebno izkaznico, št. 490083.
gne-138117
Stojiljković Marko, Jezero 135, Preserje, osebno izkaznico, št. 257066.
gnw-137974
Strniša Martin, Završe 18, Grobelno,
osebno
izkaznico,
št. 1171518.
gnh-137789
Šeraj Sani, Cankarjeva 54, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 1034447.
gnt-137902
Šimić Lidija, Rašiška ulica 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 382798.
gnd-138193
Škorc Robert, Male Lašče 23, Velike
Lašče, osebno izkaznico, št. 1571071.
gnt-138252
Škrget Erik, Janka Puclja 7, Kranj,
osebno
izkaznico,
št. 401502.
gnu-137930
Škvarč Julija, Lokavec 3, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št. 189454.
gno-138032
Špacapan Aljaž, Gradnikove brigade
19, Nova Gorica, osebno izkaznico,
št. 1254576. gnt-137827
Štepic Tatjana, Polonce Čude 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1348868.
gnj-137987
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Štrakl Metka, Hrastje 43/b, Limbuš,
osebno
izkaznico,
št. 1409672.
gnu-138176
Šuštar Bogomir, Grgar 165/c, Grgar,
osebno
izkaznico,
št. 360959.
gnr-138279
Šuštar Marija, Hom 12, Šentrupert,
osebno
izkaznico,
št. 1179900.
gni-138163
Tajnšek Elizabeta, Latkova vas 54, Prebold, osebno izkaznico, št. 420049.
gnw-137999
Tinta Brigita, Gorenje polje 6, Deskle,
osebno
izkaznico,
št. 1542713.
gnl-138135
Todić Djordje, Kriška ulica 7, Kranj,
osebno izkaznico, št. 90718. gnn-138283
Tomažič Marija, Šmartno v Rožni dolini
35, Šmartno v Rožni dolini, osebno izkaznico, št. 497665. gnh-138164
Tomc Tomislav, Prvomajska ulica 31,
Celje, osebno izkaznico, št. 778717.
gnj-138287
Tomori Matija, Linhartova cesta 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1025275.
gno-137907
Tomplak Terezija, Botričnica 8, Šentjur,
osebno
izkaznico,
št. 652117.
gnc-137769
Tomšič Ana, Lovska ulica 17, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 764024.
gng-138140
Tomšič Tadeja Zdenka, Tovarniška 37,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1100678.
gnd-138318
Toplikar Kristina, Lipa 33, Kostanjevica
na Krasu, osebno izkaznico, št. 1426476.
gnk-138286
Tratnjek Štefan, Bakovci, Partizanska
52, Murska Sobota, osebno izkaznico,
št. 162535. gnz-137821
Tribušon Ivan, Vodnikova 38, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 421499.
gnr-138254
Tubonjić Marija, Partizanska ulica 44,
Radlje ob Dravi, osebno izkaznico,
št. 708850. gns-138178
Turk Jožica, Štihova 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 649947. gnr-137779
Urh Marko, Ljubljanska cesta 25/a, Rakek, osebno izkaznico, št. 297341.
gnc-137894
Valadžija Predrag, Novo Polje, Cesta
XI/20c, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico,
št. 1037341. gnm-137984
Valjavec Barbara, Bašelj 75, Preddvor,
osebno
izkaznico,
št. 981222.
gnl-137785
Varanelli Luigi, Strossmayerjeva 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 928568.
gnm-138334
Vergo Jože, Nemška Loka 7, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 43768. gnk-138186
Vilfan Monika, Dobro polje 5/b, Brezje, osebno izkaznico, št. 419800.
gnm-138034
Volf Dejan, Pod gabri 19, Celje, osebno izkaznico, št. 134761. gnv-137925
Vovk Marija, Hraška cesta 2, Lesce,
osebno
izkaznico,
št. 774399.
gnn-138133
Vrhovnik Cvetko, Pokopališka pot 5,
Naklo, osebno izkaznico, št. 581131.
gnp-138031
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Vulović Davor, Soteška pot 54, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1289517.
gno-138257
Wolf Ernest, Jevnica 62, Kresnice,
osebno
izkaznico,
št. 188504.
gns-137978
Wutej Rado, Mladinska ulica 41, Maribor, osebno izkaznico, št. 455515.
gnr-138033
Zagoričnik Alojz, Hmeljarska ulica 7,
Šempeter v Savinjski dolini, osebno izkaznico, št. 744301. gnl-137910
Zakrajšek Barbara, Grčarjeva 6, Maribor, osebno izkaznico, št. 322731.
gnc-137919
Zavec Zvonko, Sakušak 9, Juršinci,
osebno
izkaznico,
št. 846206.
gnp-138131
Zemljak Zdenka, Veselova ulica 16, Celje, osebno izkaznico, št. 253202.
gnb-137995
Zenuni Abit, Meža 148, Dravograd,
osebno izkaznico, št. AH 15748 – za tujca. gnt-137777
Zupan Andrej, Sajovčevo naselje 38,
Šenčur, osebno izkaznico, št. 1131616.
gnz-138046
Zupan Venčeslav, Razbor 9, Čemšenik,
osebno
izkaznico,
št. 149470.
gns-137853
Zupanc Andrej Aleš, Cesta v Podboršt
11/a, Ljubljana-Črnuče, osebno izkaznico,
št. 1023689. gnh-137943
Žabjek Frančiška, Litijska cesta 251,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 438230.
gnj-137762
Žagar Slavko, Matena 65, Ig, osebno
izkaznico, št. 594430. gno-137882

Vozniška dovoljenja
Abdić Zaim, Mala ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
926434, reg. št. 59364. gnn-137958
Andrejčič Renato, Dvor 55, Dvor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 30234, izdala UE Novo mesto.
gne-138242
Arbiter Tanja, Kovorska cesta 6, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1713708, reg. št. 11200, izdala UE Tržič.
gno-137982
Balažič Mojca, Visoko 89/a, Visoko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
33185, reg. št. 24435. gnx-137723
Baltić Nermin, Trg na stavbah 10, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1432674, izdala UE Litija. gnj-137887
Belić Aleksander, Karunova ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1761981, reg.
št. 258930,
izdala
UE
Ljubljana.
gnd-138118
Berginc Metka, Drežniške ravne 1, Kobarid, vozniško dovoljenje, št. S
001139238,
izdala
UE
Tolmin.
gnc-137869
Bertalanič Alojz, Tržaška cesta 18, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 4824, izdala UE Logatec. gnu-138251

Bervar Ivan, Ul. Šercerjeve brigade 2,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 147093, izdala UE Ptuj. gne-138042
Biogaj Štefan, Brje 13, Dobravlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1491484, reg. št. 205433, izdala UE
Ljubljana. gnz-137950
Birk Janez, Veliki vrh pri Šmarju 9,
Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 624728, reg. št. 9682, izdala
UE Grosuplje. gne-137917
Birsa Vasja, Na zelenici 13, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8358.
gnr-138229
Boncelj Silvester, Betonova 48, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
420454, reg. št. 7996, izdala UE Kranj.
gnd-137868
Borovnik Bojan, Arnače 9, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S 1257860, reg. št. 8997, izdala UE Velenje. gnp-138231
Božič Špela, Javornik 55, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 18444, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnh-138089
Božnar Romana, Moškrin 4, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 26134, izdala UE Škofja Loka.
gnm-137859
Brkić Nermina, Kebetova ulica 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1419353, reg. št. 237167, izdala
UE Ljubljana. gno-138182
Brodar Maks, Ulica 7. avgusta 13,
Dob, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 676491, reg. št. 17391, izdala UE
Domžale. gnj-137937
Brodnik Davorin, Vinogradna 15, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 8138. gnr-138029
Bučar Franc, Čadram 51, Oplotnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S 1783904, reg. št. 1461, izdala UE Slovenska Bistrica. gnl-138085
Burger Janez, Ulica Hermana Potočnika 39, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 64313, reg. št. 142069, izdala UE Ljubljana. gnl-138260
Cimbola Dušan, Osenjakova ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1794847, reg.
št. 20313,
izdala
UE
Ljubljana.
gnw-138128
Čačković Lucija, Herbersteinova ulica
14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50 km/h, BGH, št. S 1798072, reg.
št. 260536,
izdala
UE
Ljubljana.
gno-138332
Čeligoj Tanja, Kraigherjeva 1, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 10494,
izdala
UE
Postojna.
gnz-137971
Čendak Branko, Hrvatini 177/b, Ankaran – Ankarano, vozniško dovoljenje, reg.
št. SI 12357. gnf-137966
Černe Ivan, Gradišče 31, Renče, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 14231.
gnc-138094
Čok Ksenija, Korte, Medoši 117/a, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 8129. gny-137747
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Čopi Maksimiljan, Cesta na Markovec
5, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI 18525, reg. št. 4105,
izdala UE Koper. gne-137867
Čufer Mateja, Forme 19, Žabnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 28565, izdala UE Škofja Loka. gnz-138296
Ćeromović Edin, Na jami 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1564898, reg. št. 247900, izdala UE Ljubljana. gns-138103
Ćirić Branko, Tomšičeva ulica 14, Idrija, vozniško dovoljenje, št. S 001887736,
reg. št. 12883. gnz-137996
Ćitić Novak, Cankarjeva 26, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13765, izdala UE Nova Gorica.
gnu-137755
Didič Avguština, Huje 35, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 271793,
reg.
št. 4487,
izdala
UE
Kranj.
gnd-138093
Dilji Amir, Ibarska 50, Prizren, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 253977, izdala UE Ljubljana. gng-138340
Dimec Alenka, Studence 7/a, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1903808, izdala UE Žalec.
gns-138278
Djordjević Stojan, Ragovska 10, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 8469, izdala UE Novo mesto.
gnx-138098
Dugonik Stanko, Črešnjevec ob Dravi
23, Ruše, vozniško dovoljenje, kat.
AFBGCH, št. S 1622725, reg. št. 2113.
m-2681
Džinić Uzejr, Lokve 51, Trnovo pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 37753, izdala UE Nova Gorica.
gnx-138223
Ferjančič Marijan, Vipavska 17/b, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. S 491700, reg. št. 13474,
izdala UE Ajdovščina. gni-138092
Gaube Hermina, Dogoška 69, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1570150, reg. št. 81766, izdala UE Maribor. gne-137992
Golec Luka, Švabičeva ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1826565, reg. št. 254480, izdala UE
Ljubljana. gnw-138324
Gračner Jože, Hrastnik 10, Dramlje,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg.
št. 48517. gne-138167
Grah Boštjan, Gorica 14, Puconci, vozniško
dovoljenje,
reg.
št. 30483.
gnd-137768
Gregorič Jože, Ulica Vide Janežičeve
9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1797905, reg.
št. 166470,
izdala
UE
Ljubljana.
gnq-138255
Gregorin Nina, Škapinova 13, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 47482. gnm-138109
Grušovnik Bojan, Vosek 27/p, Pernica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1766448, reg. št. 57693, izdala UE Maribor. gnu-138026
Gutman Anton, Bogojina 2, Bogojina,
vozniško
dovoljenje,
št. 9737.
gnb-138095

Št. 116-117

Hamerščak Ivan, Gabrnik 13, Juršinci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 24316, izdala UE Ptuj. gnt-137952
Hanželič Ivan, Hardek 26, Ormož, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 3338, izdala UE Ormož. gnj-137737
Herodež Sebastijan, Trnava 2, Gomilsko, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1756943, izdala UE Žalec. gnk-138036
Hočevar Tomaž, Ambrus 29/a, Zagradec, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BCGH, št. S 1653781, reg.
št. 17040,
izdala
UE
Grosuplje.
gnh-138039
Hrovat Alojzij, Rudnik pri Radomljah
11/a, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDEGH, št. 4188, izdala UE Kamnik.
gnd-138043
Hrvatin Aljoša, Lopar 31/a, Marezige,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1452659, reg. št. 42293. gnn-137733
Hvalič Andreja, Ljubljanska 25, Rakek,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10257. gnd-137968
Jager Miha, Laše 1/b, Podplat, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 19490, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnh-137714
Jakaj Mirka, Šmarje 33, Šmarje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1500948,
reg. št. 47009. gng-138090
Jakolič Boštjan, Grajenščak 75, Ptuj,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH,
št. 1517941, izdala UE Ptuj. gno-137782
Jakopin Anja, Škrilje 40, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1373744, reg.
št. 206583,
izdala
UE
Ljubljana.
gni-138088
Janžekovič Sabina, Stojnci 140/e, Markovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1751001, izdala UE Ptuj. gnl-137735
Jarh Boris, Dolenji Leskovec 3/b, Brestanica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 20734. gns-138028
Jelen Martin, Kale 17, Šempeter v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1438432, izdala UE Žalec.
gnq-137780
Jelenc Jakob, Stara Loka 117, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 27007, izdala UE Škofja Loka.
gno-138157
Jenko Iztok, Demšarjeva 4, Borovnica,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h,
BGH, reg. št. 11309, izdala UE Vrhnika.
gnq-137934
Jesenek Tomaž, Ravna ulica 10, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 250497, reg. št. 76586, izdala UE Maribor. gnm-138009
Jugovac Eva, Korte 7, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9975,
izdala UE Izola. gnx-137748
Kastelic Toni, Prušnikova ulica 25, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
687767, reg. št. 173833, izdala UE Ljubljana. gnm-137784
Kegl Aleš, Stantetova 26, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1472309,
reg. št. 119290, izdala UE Maribor.
gnd-138268
Klun Karel, Kamnogoriška cesta 72,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 61623, reg. št. 111801, izdala UE
Ljubljana. gnh-137939
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Knafelc Klavdija, Šentrupert 1, Šentrupert, vozniško dovoljenje, št. S 1449409.
gns-138003
Kocijančič Anita, Selska 9, Bled, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1713014,
reg. št. 29208. gny-138097
Kocjančič Črt, Pobeška cesta 3, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 45913, izdala UE Koper.
gnf-137766
Kodba Franjo, Vrunčeva 9, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1608190,
reg. št. 33287, izdala UE Maribor.
gnu-137776
Kodila Goran, Pečarovci 48, Mačkovci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 34337.
gnp-137731
Konig Edvard, II. prekomorske brigade
68, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. SI 12208, reg.
št. 11587. gnk-138086
Koražija Ksenja, Lemberg pri Šmarju
39, Podplat, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 21772, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gni-137713
Korenč Franc, Loka 5/a, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2862, izdala UE Logatec. gns-137953
Kučan Boris, Suhi vrh 41, Fokovci, vozniško
dovoljenje,
reg.
št. 20394.
gno-137732
Kučan Matej, Križevci 105, Križevci pri
Ljutomeru, vozniško dovoljenje, reg.
št. 35102. gnd-138243
Kumer Andrej, Verd, Cesta Krimskega
odreda 54, Vrhnika, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 16294, izdala UE Vrhnika.
gnz-138021
Kutoš Samo, Tartinijev trg 5, Piran –
Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 52208, reg. št. 9631, izdala UE Piran.
gnr-138104
Kuzmanić Mladen, Elektrarniško naselje 16, Vuzenica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11129, izdala UE Radlje ob Dravi. gnl-138035
Lesjak Boštjan, Stari trg 226/c, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BCEFGH, reg. št. 14194, izdala UE Slovenj Gradec. gnz-137721
Levačič Štefan, Prekmurske čete 150,
Črenšovci, duplikat vozniškega dovoljenja,
kat. A do 50 km/h, BGH, št. 17149, izdala
UE Lendava. gnx-137798
Liber Janko, Gotovlje 135, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
001816990. gnr-138329
Lindič Pavla, Celovška cesta 143, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
646933, reg. št. 84923, izdala UE Ljubljana. gnq-138330
Makuc Silvan, Tolminskih puntarjev 14,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 22945. gnc-137744
Malešič France, Ul. Pohorskega bataljona 111/b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1526120, reg.
št. 65196. gnx-137973
Maljevac Sonja, Kolodvorska 11, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. 9302. gnl-137860
Marčec Zdenka, Breg 6, Središče ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8837. gnj-138237
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Marhat Tomaž, Brda 15, Šmartno pri
Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 16449, izdala UE Slovenj Gradec.
gng-137865
Marušič Tanja, Partizanska ulica 22,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 32292, izdala UE Nova Gorica.
gnm-138259
Mauer Gorazd, Jakob pri Šentjurju 7/b,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12583, izdala UE Šentjur pri Celju. gnf-137791
Meglič Matija, Dokležovje, Osredek 6,
Beltinci, vozniško
dovoljenje, reg.
št. 4039. gns-137753
Mehić Mirzeta, Balos 3, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1321637, reg.
št. 10254, izdala UE Tržič. gnk-137736
Mehle Miha, Bilečanska ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1778364, reg.
št. 259490,
izdala
UE
Ljubljana.
gnk-137886
Mihajlik Robert, Naselje Aleša Kaple
6/a, Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 8004. gnt-137727
Mikuž Mitja, Kidričeva 32/a, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 44851, izdala UE Nova Gorica.
gnx-138248
Mohorič Marija, Mlakarjeva 4, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
737024, reg. št. 18850, izdala UE Kranj.
gnm-137888
Mršić Elvir, Pavšičeva ulica 36, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1165636, reg. št. 218437. gnq-138205
Musec Marija, Poljska pot 9/a, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 2605, izdala UE Logatec. gne-137817
Nastran Vesna, Trebušakova ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 934895, reg. št. 92133, izdala UE
Ljubljana. gnf-138116
Obad Viktor, Dekani 246/a, Dekani,
vozniško dovoljenje, št. S 190032, reg.
št. 14522, izdala UE Koper. gnm-138084
Oberdank Damir, Loke 1, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 35713.
gnz-138096
Paradiž Dean, Gospodinjska ulica 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1615622, reg.
št. 51771,
izdala
UE
Ljubljana.
gng-137990
Pavletič Nikola, Nušičeva 12, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 49746.
gnj-137787
Pečuh Ladislava, Kraigherjeva 6, Lenart
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 133791, izdala UE Lenart.
gnz-137746
Pejić Branislav, Hladilniška pot 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50 km/h, BGH, št. S 18719149, reg.
št. 261142,
izdala
UE
Ljubljana.
gnu-138326
Pekič Daniela, Divjakova 7, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50 km/h, BGH, št. S 1739098, reg.
št. 126390,
izdala
UE
Maribor.
gnq-137805
Pevec Bogdan, Log 3, Blagovica, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 114/2003. gnj-138262
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Piškur Mitja, Gabrovčec 1, Krka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 95445,
reg. št. 13959, izdala UE Grosuplje.
gnt-138202
Plut Ivanka, Polje, Cesta XXVI/10, Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 847949, reg. št. 76171, izdala UE Ljubljana. gnn-137883
Podlesnik Andreja, Opekarska cesta 8,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 9683, izdala UE Vrhnika.
gni-137763
Pokleka Marjeta Natalija, Goriška ulica
2, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.
S
882678,
reg.
št. 16456.
gnm-138059
Poljšak Tatjana, Savska cesta 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1134862, reg. št. 5490, izdala UE Ljubljana. gnk-138336
Pompe Roman, Bohorska ulica 9, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 7952, izdala UE Sevnica. gnn-137808
Popit Damijan, Hotedršica 36/a, Hotedršica, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
reg. št. 2199, izdala UE Logatec.
gnk-138111
Potočnik Aleš, Žabjak 44, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1531049,
izdala UE Ptuj. gno-137857
Poženel Ernest, Razgledna pot 24, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1642021. gnh-137864
Pulko Ivan, Slovenja vas 44, Hajdina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1470308, izdala UE Ptuj. gne-137742
Punčuh Primož, Štajerska ulica 3, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 11432, izdala UE Slovenske Konjice. gng-138315
Puntar Katja, Roštoharjeva ulica 80, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 20083. gny-138001
Ravnikar Breda, Potok pri Komendi 7,
Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 13435, izdala UE Kamnik.
gnh-137739
Rodman Moreno, II Prekomorske brigade 48, Koper – Capodistria, vozniško
dovoljenje, kat. ABCGH, št. SI 43140, reg.
št. 17606. gng-137740
Rogo Nataša, Zvezda 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1372073,
reg. št. 236130, izdala UE Ljubljana.
gnh-138114
Rojko Maja, Ulica Jana Husa 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
136090, reg. št. 60082, izdala UE Ljubljana. gny-137797
Slapšak Bogdan, Podjavorškova 5, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1685938, reg. št. 50278. gnz-138171
Slejko Franc, Hrašče 160, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, reg.
št. 4354, izdala UE Postojna. gnx-137923
Slijepčević Nedjo, Rusjanov trg 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCDGH,
št. S 1213915, reg. št. 167776, izdala UE
Ljubljana. gnp-138106
Sodec Ana, Lakotence 18, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
845969, reg. št. 111255, izdala UE Ljubljana. gnz-138121
Stamatović Blaženka, Majde Vrhovnikove ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje,

kat. BGH, št. S 1550885, reg.
št. 248999. gnd-138218
Stegel Adolf, Mala brda 5, Hruševje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 9145,
izdala UE Postojna. gni-137863
Struna Mateja, Ulica bratov Učakar 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1134119, reg. št. 214238, izdala UE
Ljubljana. gnh-137989
Šeraj Sani, Cankarjeva 54, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 44613, izdala UE Nova Gorica.
gni-137738
Šiftar Sonja, Bučečovci 33/a, Križevci
pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1783624, reg.
št. 9647, izdala UE Ljutomer. gny-137951
Škvarč Julija, Lokavec 3, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1335475, reg. št. 10237, izdala UE Ajdovščina. gnb-137949
Štiberc Blanka, Groharjeva 3, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
871472, reg. št. 85583, izdala UE Maribor. gnx-137773
Šuštar Bogomir, Grgar 165/c, Grgar,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg.
št. 39337, izdala UE Nova Gorica.
gnw-138249
Šušteršič Niko, Zg. Bitnje 102/a, Žabnica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1641266, reg. št. 13443, izdala UE
Kranj. gnn-138058
Tomažič Marija, Šmartno v Rožni dolini
35, Šmartno v Rožni dolini, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1786648, reg.
št. 29129. gng-138165
Tomori Matija, Linhartova cesta 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1821365, reg. št. 17825, izdala UE
Ljubljana. gnp-137906
Vedernjak Sonja, Lucan 29/a, Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 30780, reg. št. 11063.
gnf-138091
Vešligaj Miran, Bukovska vas 33, Šentjanž pri Dravogradu, vozniško dovoljenje,
št. 3556. gny-137772
Vrhnjak Tea, Sv. Primož nad Muto, Muta, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1684272, reg. št. 9913, izdala
UE Radlje ob Dravi. gnq-138005
Vrzel Alenka, Ulica Vilka Kledeta 5, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10794,
izdala
UE
Postojna.
gnk-137861
Zakrajšek Janez, Cesta 4. maja 8, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. AFBG, št.
S 25031983, reg. št. 32, izdala UE Cerknica. gnz-137946
Zaveršnik Andrej, Mala Mislinja 8/a, Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 14477. gnf-137866
Zemljak Zdenka, Veselova ulica 16, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 34508. gnc-137994
Zobec Vesna, Rožna pot 6, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 3197, izdala UE Sežana. gnb-138245
Zrim Zoltan, Lenardonova 37, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BFGH, št. 1691879, reg. št. 123910, izdala UE Maribor. gnp-138006
Zupan Venčeslav, Razbor 9, Čemšenik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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1482932, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnr-137854
Zupančič Žiga, Pavšičeva ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1368714, reg. št. 234846, izdala UE Ljubljana. gnz-137846
Žabjek Frančiška, Litijska cesta 251,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 630763, reg. št. 42995, izdala UE
Ljubljana. gnk-137761
Žagar Slavko, Matena 65, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 43491, reg.
št. 14194,
izdala
UE
Ljubljana.
gnp-137881
Žakelj Andrej, Smrečje 2, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 13433,
izdala UE Vrhnika. gnb-137845
Žust Maja, Zgornja Besnica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1488074, reg. št. 244193, izdala UE Ljubljana. gnz-138321

Zavarovalne police
Assistance Coris d.o.o., Ljubljana, preklicuje police zdravstvenega zavarovanja v
tujini z asistenco CORIS: 0139257,
0139258,
0139259,
0139260.
Ob-106692
Baškim Beriša, Preradovičeva 29, Maribor, zavarovalno polico, št. 40185493,
izdala zavarovalnica Tilia. m-2669
Bedenk Žalac Jana, Izletniška ulica 5,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 732945,
izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gng-137765
Bizjak Roman, Rogovila 7, Mirna Peč,
zavarovalno polico, št. AO 673016, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnt-138077
Černič Ivan, Ledina 58, Sevnica, zavarovalno polico, št. 00101302832, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnz-138071
Ferš Srečko, Ohonca 4, Borovnica, zavarovalno polico, št. AO 382703, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gni-138313
Klemenčič Jožica, Črneča vas 17, Kostanjevica na Krki, zavarovalno polico,
št. 00101655675, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. gns-138078
Kočan Mahmud, Zikova 1, Kamnik, zavarovalno polico, št. 773467, izdala zavarovalnica Tilia. gns-138253
Kramberger Stanislava, Pivola 67, Hoče, zavarovalno polico, št. 559683, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. m-2655
Krivec Orce, Ob Lazniškem potoku 70,
Limbuš, zavarovalno polico, št. 424684,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
m-2677
Krt Rudolf, Ul. Janeza Puharja 7, Kranj,
zavarovalno polico, št. 896687, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnw-137724
Laznik Boris, Log 7, Hrastnik, zavarovalno polico, št. 650022, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gny-137947
Leskovšek Ljudmila, Dolinska cesta
56/d, Koper – Capodistria, zavarovalno
polico, št. 1204018. gny-138072
Lončarič Ivan, Delavsko naselje 23, Miklavž na Dravskem polju, zavarovalno polico, št. 221761, izdala zavarovalnica Tilia.
gnz-138246

Malić Goran, Selo pri Zagorju 1, Zagorje ob Savi, zavarovalno polico, št. 628983,
izdala
zavarovalnica
Slovenica.
gnp-137856
Marovt Urban, Dravinjska cesta 46, Poljčane, zavarovalno polico, št. AK 002010
48874, izdala zavarovalnica Slovenica.
m-2658
Matič Ljubica, Poklukarjeva 4, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO 630346,
izdala
zavarovalnica
Slovenica.
gnx-138073
Matko Olga, Štrekljevec 30, Semič, zavarovalno polico, št. 999446, izdala zavarovalnica Tilia. gno-137957
Obreza Edvard, Spodnje Stranje 33/b,
Stahovica,
zavarovalno
polico,
št. 041010841, izdala zavarovalnica Tilia
d.d.. gnf-137741
Oder Jože, Mlakarjeva ulica 22, Trzin,
zavarovalno polico, št. AO 00101531969,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnq-137759
Pavlovič Melinčec Gordana, Zelena pot
19/a, Črnomelj, zavarovalno polico, št.
AVO 846780, izdala zavarovalnica Tilia
d.d. gng-138065
Pintarič Igor, Ilirska 14, Maribor, zavarovalno polico, št. AO 00101544732, izdala zavarovalnica Slovenica. m-2660
Reisman Drago, Lutrško selo 17, Otočec, zavarovalno polico, št. 0936981.
gnv-137725
Roblek Gregor, Bašelj 25/a, Preddvor,
zavarovalno polico, št. 910850, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gns-137878
Rogina Alojzij, Homec, IV ulica 3, Domžale, zavarovalno polico, št. 645043, izdala zavarovalnica Tilia. gnu-138301
Sagadin Terezija, Prepolje 3, Marjeta
na Dravskem polju, zavarovalno polico, št.
AO 480793, izdala zavarovalnica Slovenica. m-2664
Skutnik Nada, Trubarjeva 26, Celje, zavarovalno polico, št. 00101542020, izdala
zavarovalnica
Slovenica
d.d.
gnb-137870
Vidmar Slavko Alojz, Ulica bratov Komel 46, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
AO 560995, izdala zavarovalnica Slovenica. gnt-138102

Spričevala
Alaković Jana, Janka Puclja 9, Kranj,
indeks,
Srednje
trgovske
šole.
gng-138240
Auda Borut, Spodnje Dobrenje 31, Pesnica pri Mariboru, spričevalo 1. letnika
Srednje gradbene šole Maribor, izdano leta 1989. m-2680
Babič Jože, Mladinska 32, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole Maribor, poklic avtoličar, izdano leta 1965. m-2659
Babnik Urška, Šmarješka cesta 14, Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole v Novem mestu
– trgovec, izdano leta 1994. gnh-137964
Balažič Dušan, Brdnikova ulica 22,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Mirana
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Jarca v Ljubljani, izdano leta 1969.
gnn-138258
Blazinšek Tomislav, Ivenca 4, Vojnik, diplomo Šolskega centra Boris Kidrič, št. I –
338, izdana leta 1984. gnk-138236
Bogataj Katja, Kosovelova 16, Žiri, indeks, št. 18030518, izdala FF v Ljubljani.
gnn-138308
Bogdanović Nataša, Partizanska 7, Idrija, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Veno
Pilon Ajdovščina, izdano leta 1993, 1994,
1995. gnw-138149
Brumec Sašo, Rošpoh 31, Maribor,
spričevalo 3. letnika III. gimnazije Maribor,
izdano leta 2003. m-2656
Brumen Lidija, Zamušani 23, Gorišnica, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu na področju vzgoje in izobraževanja.
gnr-137879
Burim Toskaj, Ranca 23/a, Pesnica pri
Mariboru, spričevalo 1. in 2. letnika ter
spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ Maribor, izdano leta 2000, 2001 in 2003.
m-2671
Buterin Josip, Fazanska 2, Portorož –
Portorose, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje pedagoške in naravoslovne matematične šole v Kopru, izdano leta 1991.
gny-138247
Cankar Eva, Kamniška cesta 38, Vodice, indeks, št. 20990032, izdala Pravna
fakulteta v Ljubljani. gnt-138127
Crnolić Ermin, Čanžekova ulica 32,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje kemijske šole in gimnazije Ljubljana, izdano
leta 1999/00. gnd-138343
Cumbo Duško, Titova 45, Jesenice,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole, izdano leta 2002. gnu-137751
Čebron Aleksander, Bevkova 13, Ajdovščina, letno spričevalo 1. letnika Lesne šole Nova Gorica, izdano leta 1974/75.
gnx-138148
Čelik Rudolf, Na rebri 8, Celje, spričevalo 2. in 3. letnika ŠCBK, izdano leta
1970/71. gnw-138224
Černel Brigita, Vučja vas 3, Križevci pri
Ljutomeru, spričevalo o končani OŠ Križevci. gnd-138068
Đurkić Aleksandra, Goriška 41, Velenje, spričevalo OŠ Gorica. gne-138142
Fajmut Lilijana, Trg 49, Prevalje, spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole Muta. gnf-138066
Galun Majda, Popovci 24/b, Videm pri
Ptuju, diplomo Srednje tekstilne, obutvene
in gumarske šole Kranj, izdana leta 1987.
gnw-138024
Godina Cvetka, Dolnja Bistrica 92,
Črenšovci, spričevalo 1. letnika Srednje živilske šole v Mariboru, izdano leta 1994,
izdano na ime Kolenko Cvetka.
gnl-137760
Gorza Danijel, Markovci 67, Šalovci,
spričevalo SETUAŠ Murska Sobota – trgovec, izdano leta 1996 in 1997.
gnd-138143
Grah Boštjan, Gorica 14, Puconci, indeks, št. 20202104, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gne-137767
Grm Mira, Kompolje 117, Videm-Dobrepolje, maturitetno spričevalo PTT srednješolskega centra v Ljubljani, izdano leta
1992. gno-138057
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Guba Irena, Prešernov trg 1, Koper –
Capodistria, spričevalo 3. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 1996.
gnr-137754
Gutman Blaž, Sokolski trg 6, Dolenjske
Toplice, indeks, št. 71970237, izdala Biotehniška fakulteta. gnn-138008
Hiti Fanika, Limovce 12, Trojane, spričevalo o zaključnem izpitu št. 44/UT II, izdalo Izobraževalno središče Miklošič, poklic upravni tehnik, izdano 8. 6. 2001.
gnn-138158
Hiti Nataša, Andrejčje 2, Nova Vas, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje trgovske
šole, izdano leta 1993, 1995 in 1996, izdano na ime Peterlin Nataša. gnt-137981
Holobar Franc, Pongrac 40/a, Griže,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Borisa Kidriča v Celju, izdano leta
1969. gnv-137750
Hrovat Lea, Prešernova 4, Ljubljana, indeks, št. 20201780, izdala Pravna fakulteta. gnn-138108
Ilić Zorica, Rajndol 5, Kočevje, spričevalo 1. letnika nižje poklicne šole, pomočnik peka in slaščičarja konditorja, izdal CPI
Cene Štupar v Ljubljani, izdano leta
1998/99. gnd-137876
Islamović Husein, Korte 117/a, Izola –
Isola, spričevalo 8. razreda OŠ Izola, izdano leta 1987. gnp-137956
Javornik Andreja, Adamičeva cesta 20,
Grosuplje, spričevalo 1. letnika Srednje kemijske šole, izdano leta 1990/91.
gnp-138056
Jeličič Boško, Šalek 82, Velenje, spričevalo 1. letnika Centra srednjih šol tehniške in družboslovne usmeritve Velenje,
elektro tehnika, elektrikar-elektronik, izdano leta 1990/91. gnv-138225
Juršnik Jernej, Bračičeva 16, Zgornja
Polskava, spričevalo o zaključnem izpitu
SERŠ Maribor, izdano leta 1992/93.
m-2675
Kejžar Zdenka, Davča 17, Železniki,
spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske
šole v Ljubljani, izdano leta 1993, izdano
na ime Mohorič Zdenka. gng-137890
Kelenc Robert, Stojnci 99, Markovci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole Maribor, izdano leta 2002.
m-2662
Kodrič Robert, Rupa 40, Kranj, diplomo SKCPŠ Škofja Loka, izdana leta 1986.
gni-137963
Kogej Tina, Obirska ulica 5, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje gradbene, geodetske in ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 2000/2001. gni-137788
Kolar Irma, Ulica XIV. divizije 8, Celje,
diplomo Srednje tehniške šole – kemijski
tehnik, izdana leta 1986. gnv-137954
Kos Zdenka, Olimje 38, Podčetrtek,
spričevalo Poslovno komercialne šole Celje, ekonomsko komercialni tehnik, izdano
leta 1990 do 1994. m-2666
Kovačič Stojan, Mejna 2, Rače, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske
šole Maribor, izdano leta 1977. m-2650
Koželj Rok Tomaž, Topniška ulica 70,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Boris
Ziherl, Ljubljana, izdano leta 1992.
gnc-138344
Koželj Rok Tomaž, Topniška ulica 70,
Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
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Gimnazije Bežigrad, izdano leta 1993,
1994, 1995 in 1996. gnb-138345
Kuzmič Saša, Notranska cesta 22, Vrhnika, spričevalo 2. letnika Aškerčeve gimnazije, izdano leta 2002. gnb-137945
Liđan Edis, Ulica Metoda Mikuža 12,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ izdal
CPI Cene Štupar v Ljubljani, izdano leta
1998. gnb-137920
Loparič Nika, Hočka 45, Hoče, spričevalo 3. letnika prve gimnazije Maribor, izdano leta 2002. m-2644
Lorbek Peter, Goričak 18, Zavrč, spričevalo o zaključnem izpitu Strojne kovinarske šole, izdano leta 1993. gnd-137743
Lorber Denis, Leskovec 80, Pragersko,
spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ Slovenska Bistrica, izdano leta 1992. m-2661
Lorger Stanko, Špeglova 31, Velenje,
maturitetno spričevalo Rudarskega šolskega centra Velenje – Poklicna elektro
šola – jaki tok, izdano leta 1982.
gns-138303
Malek Ines, Pod Pohorjem 12, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor, izdano
leta 1999. m-2654
Malkoč Anela, Kidričevo naselje 1, Postojna, obvestilo o uspehu za 2. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem v
Ljubljani, izdano v šolskem letu 1999/00.
gnx-137873
Miklavčič Dorijan, Cepki 13/a, Dekani,
spričevalo o zaključnem izpitu SEPŠ Koper, poklic trgovec. gnz-137871
Mrak Dejan, Petkova ulica 62, Ljubljana, indeks, št. 20960477, izdala Pravna
fakulteta. gnm-138309
Mršič Igor, Gubčeva ulica 2/b, Dob,
spričevalo o končani OŠ Vencelj Perko,
Domžale. gnk-138311
Novak Gregor, Planinska cesta 29, Sevnica, indeks, št. 93434558, izdala Fakulteta za gradbeništvo v Mariboru. m-2673
Palka Matej, Malejeva ulica 23, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje lesarske
šole v Ljubljani, izdano leta 1991.
gnw-138124
Pečar Damijan, Bezovje 16, Šentjur,
spričevalo o zaključnem izpitu SKŠ Šentjur, izdano leta 1972. gnw-138174
Petek Patricija, Brnčičeva 10, Sv.trojica v Slov.goricah, spričevalo o končani OŠ
OŠ Sv. Trojica, izdano leta 1998/99.
m-2670
Peterlin Petra, Male Lašče 12, Velike
Lašče, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem, izdano leta
1992/93. gnv-138325
Planinšek Ljubo, Trniče 74, Marjeta na
Dravskem polju, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje kovinarske strojne šole Maribor, izdano leta 1996. m-2649
Potočnik Rebeka, Pot na Poljane 12,
Kamnik, spričevalo 1. letnika SŠTP v Ljubljani, izdano leta 1992/93. gng-137915
Prešern Damjan, Korte 128, Izola – Isola, spričevalo o zaključnem izpitu, št. 833,
izdano leta 1998. gnm-137734
Radinovič Snežana, Cesta I. istrske brigade 64/a, Pobegi, spričevalo 2. letnika
Srednje
ekonomske
šole
Koper.
gnp-138081
Radinovič Snežana, Cesta I. istrske brigade 64/a, Pobegi, spričevalo 1. letnika

Srednje
ekonomske
šole
Koper.
gnn-138083
Ragolič Uroš, Kozjak nad Pesnico
17/a, Zgornja Kungota, spričevalo o poklicni maturi, izdala Strojna tehniška šola
Maribor, leta 2001. m-2678
Repnik Branimir, Gasilska ulica 10, Muta, spričevalo o zaključnem izpitu SKŠ Muta, izdano 15. 6. 1978. gns-137778
Roškar Lidija, Ob Dravi 3, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje vrtnarske
in cvetličarske šole Celje, smer cvetličar.
gnr-138079
Sajnkar Simona, Valvasorjeva 38, Celje, spričevalo 4. letnika I gimnazije v Celju, izdano leta 1996. gnf-138241
Sanjković Ivan, Milke Trnine 23, 40000
Čakovec, Hrvaška, spričevalo 1., 2. in 3.
letnika Poklicne kovinarske in usnarsko galanterijske šole Domžale, izdano leta 1977,
1978, 1979. gnr-137979
Softić Mirela, Cesta dveh cesarjev
104/r, Ljubljana, spričevalo 1. letnika
Srednje gradbene in ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 2003. gnh-137889
Sorentson Lin, Resljeva cesta 3, Ljubljana, indeks, št. 20201139, izdala Pravna
fakulteta. gnc-138319
Šauperl Silvester, Segovci 8, Apače,
spričevalo 1. letnika Gimnazije in kemijske
srednje šole Ruše, izdano leta 1992/93.
m-2652
Škerget Danilo, Sp. Senarska 12,
Sv.trojica v Slov.goricah, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje živilske šole Maribor, izdano leta 1992/93. m-2646
Škoda Elizabeta, Milčinskega ulica 1/a,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Ledina, izdano leta 1991.
gnj-138087
Šolaja Nada, Ulica Andreja Kumarja 48,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano leta
1999/2000. gnb-138145
Štekovič Biserka, Rakovlje 5/a, Braslovče, spričevalo 1. in 2. letnika Tekstilne
šole Maribor, izdano leta 1997/98 in
1998/99. gnv-138075
Štuhec Nina, Spodnje Pirniče 25/d,
Medvode, spričevalo o končani OŠ Miško
Kranjec v Ljubljani, izdano leta 1997.
gnx-138323
Tibaot Tadej, Tomšičeva 48, Murska Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ
Maribor, izdano leta 1986/87. m-2651
Triler Matjaž, V Toplice 23, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 1978. gnj-137962
Vinkovič Manuela, Tišina 49/d, Tišina,
spričevalo 1. letnika SŠGT Radenci – natakar, izdano leta 1999. gnw-137749
Vodlan Uroš, Rakovlje 17/g, Braslovče, diplomo TF Maribor, visoko strokovna
smer elektrotehnika, izdana leta 1998.
gnw-138074
Vorše Milan, Tavčarjeva 10, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ Maribor, izdano 29. 8. 1983. m-2676
Vračko Gregor, Sarajevska ulica 6, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta
2000. m-2657
Vrebac Miralem, Doribaba, Jajce, diplomo Rudarske šole v Zagorju, šolsko leto 82/83. gns-137728
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Vrhovec Marjan, Hruševska cesta 56/a,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Tehnične
elektro šole v Ljubljani, izdano leta
1975/76. gny-137976
Vršič Bojan, Vitomarci 57, Vitomarci,
spričevalo OŠ Mladika Ptuj. gni-138238
Vuk Martin, Trstenjakova 8, Gornja Radgona, spričevalo 3. in 4. letnika SERŠ Maribor, izdano leta 1999/2000 in
2000/2001. m-2674
Zadnikar Anita, Cesta Andreja Bitenca
105, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1993. gnz-138300
Železnik Gregor, Torje 9/a, Dol pri Hrastniku, spričevalo 1. letnika Avtomehanične šole v Celju. gnh-138189
Žgajner Irena, Jankova 4/a, Vojnik, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje strokovne in poklicne šole Celje, izdano leta
1999. gnl-138285
Žgajner Irena, Jankova 4/a, Vojnik, letno spričevalo 1. in 3. letnika Srednje strokovne in poklicne šole Celje, izdano leta
1996/97 in 1998/99. gnm-138284
Žmauc Albin, Dunajska cesta 369,
Ljubljana, preklic spričevala OŠ heroja
Franca Bukovca, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 108/2003. gni-137842
Žmauc Albin, Dunajska cesta 369,
Ljubljana, preklic spričevala 1. in 2. letnika
Poklicne elektro šole, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 108/2003. gnd-137843
Žnidaršič Saša, Prežihova 10, Brežice,
indeks, št. 20201716, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gne-138267

Ostali preklici
Arbiter Tanja, Kovorska cesta 6, Tržič,
študentsko izkaznico, št. 71001302, izdala Biotehnična fakulteta v Ljubljani.
gnn-137983
Ašenberger Tomaž, Galicija 75, Žalec,
licenco za vozika za prevoz tovora izrednih
dimenzij, ser. št. 919, izdala UE Žalec.
gng-137790
Avtoprevozništvo, Cerar Janez s.p.,
Stolnik
12/a,
Stahovica,
licenco
št. 009619/15916/01-KN25/2000 z veljavnostjo od 22. 9. 2000 do 22. 9. 2005 za
tovorno vozilo Mercedes Benz 814 L. 1993
z reg. oznako LJ 11-87Y. gns-138228
Batur Tina, Titova 96, Jesenice, delovno knjižico. gnu-137726
Benedetti Mateja, Veluščkova 13, Koper – Capodistria, delovno knjižico.
gng-137965
Božič Marko, Morava 33, Kočevska Reka, vozno karto, št. 942. gnb-137745
Bricelj Jure, Beblerjev trg 3, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola tehniških strok Šiška v Ljubljani. gny-137872
Cilenšek Uroš, Alpska 14/a, Lesce, delovno knjižico. gnc-137969
Čepak Lina, Hrvatini 181/a, Ankaran –
Ankarano,
študentsko
izkaznico,
št. 19377880, izdala Ekonomska fakulteta. gnv-137900
Črešner Marko, Dalmatinska 43, Maribor, dvojnik delovne knjižice, št. 13993,
izdana leta 1999 v Mariboru. m-2653
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Čufer Mateja, Forme 19, Žabnica, študentsko izkaznico, št. 19391835, izdala
Ekonomska fakulteta. gnx-138298
David Mihael, Partizanska cesta 28,
Ravne na Koroškem, delovno knjižico.
gng-138069
Debevc David, Deteljica 2, Tržič, študentsko izkaznico, št. 41970163, izdala
Medicinska fakulteta. gnv-137975
Dobnik Jože, Srževica 18, Ponikva, delovno knjižico, reg. št. 7826, ser.
št. 299289,
izdana
26. 10. 1981.
gng-138290
Druškovič Mirjam, Ulica Matije Tomca
1, Domžale, študentsko izkaznico,
št. 41950089, izdala Medicinska fakulteta. gnl-137960
Godnjov Igor, Ravnikova ulica 4, Ljubljana, delovno knjižico. gnj-138337
Gorup Vesna, Mokrška 50, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41970048, izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gny-137847
Gračner Jože, Hrastnik 10, Dramlje, delovno knjižico. gnf-138166
Grašič Katarina, Gostičeva 31, Radomlje, kombinirano mesečno vozovnico,
št. 380131, izdala Železniška postaja Domžale. gnj-138062
Hanl Vesna, Borštnikova 21, Maribor,
delovno knjižico, št. 10953, izdana leta
1997 v Mariboru. m-2648
Hodžić Sakib, Hladilniška pot 28, Ljubljana, delovno knjižico. gnb-138120
Horvat Janez, Jarška cesta 19, Domžale, delovno knjižico. gnp-138256
Jambrek Urška, Trg svobode 19, Tržič,
delovno knjižico. gno-138282
Jarc Živa, Efenkova 13, Maribor, študentsko izkaznico, št. 20200091, izdala
Pravna fakulteta. gni-138263
Jelen Uroš, Višnja vas 10/e, Vojnik, študentsko izkaznico, št. 22051250, izdala
fakulteta za šport v Ljubljani. gnr-138204
Kadirić Atif, Ulica B. Magajne 10, Divača, delovno knjižico. gnb-137970
Klarić Tamara, Hribarjeva ulica 13, Cerknica, študentsko izkaznico, št. 41980217,
izdala Medicinska fakulteta. gnk-137961
Knehtl Gregor, Igriška 5, Maribor, delovno knjižico št. 13141, izdana leta 1998
v Mariboru. m-2647
Koščak Franca, Adamičeva ulica 20,
Ljubljana, službeno vozovnico, št. 2003,
izdal LPP Ljubljana. gnd-137718
Kremenović Zoran, Tomažičeva ulica
46,
Ljubljana,
delovno
knjižico.
gnb-138295
Križaj Kaja, Ljubeljska 14, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja vzgojiteljska
šola
in
gimnazija
Ljubljana.
gnf-138041
Kurbus Vlado, Gajska 8, Odranci, delovno knjižico. gnq-137730
Kutoš Samo, Tartinijev trg 5, Piran –
Pirano,
študentsko
izkaznico,
št. 18023143, izdala Filozofska fakulteta.
gnz-138346
L-PLAN d.o.o., Breznica 1, Žirovnica,
kotelno knjižico za tlačno posodo,
št. 3351, izdalo Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Republiški energetski inšpektorat za podjetje Lepenka d.d., Slap
8, Tržič. gng-137715
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Lončarič Erik, Predoslje 67/a, Kranj,
delovno knjižico. gnv-138250
Malinger Tina, Bizeljska cesta 11, Brežice, študentsko izkaznico, št. 25005970,
izdala
Fakulteta
za
arhitekturo.
gnh-138314
Manigley Zupančič Nevenka, Flandrova ulica 17, Ljubljana, delovno knjižico.
gnf-138016
MERCATOR – GORIŠKA,trgovina in
storitve d.d., Gregorčičeva 19, Nova Gorica, kopijo licence, št. 0003261/98 za vozilo Zastava 80.12AN, reg. št. GO J3 –
323j. gnf-137916
Mihelak Mojca, Ljubljanska cesta 57/a,
Velenje,
študentsko
izkaznico,
št. 41960078, izdala Medicinska fakulteta
v Ljubljani. gnt-137977
Mlakar Alojz, Kolodvorska 4/a, Krško,
delovno knjižico, reg. št. 21263, izdala UE
Krško. gnk-138011
MLINARSTVO IN AVTOPREVOZNIŠTVO SAJKO, Slape 19, Ptujska Gora, dovolilnice pod evidenčnimi številkami 03
SLO Y 005108, 1570883, 1570292 in
0376092. gne-138017
Nemec Ciril, Ihan, Breznikova cesta 75,
Domžale, delovno knjižico. gnq-137880
OBRTNA ZADRUGA PREVOZ, Cesta v
Kleče 12, Ljubljana, hrvaško dovolilnico
za tretje države št. 0008023, št. kode D
101203. gnn-138233
Očko Marko, Ulica bratov Šanda 3, Rogatec,
študentsko
izkaznico,
št. 93528363, izdala FERI Maribor.
m-2668
Omahen transport, Goriške Laze 19,
Šmartno pri Litiji, dovolilnico za Francijo
07, št. 107265. gnh-138289
Osterc Peter, Linhartova 3, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-7058/94 z dne 27. 9.1994.
gnw-138007
Perko Borut, Vrti 18, Žužemberk, študentsko izkaznico, št. 19349946, izdala
Ekonomska fakulteta. gnr-137729
Perko Jože, Pameče 59, Slovenj Gradec, delovno knjižico. gnu-138076
Petelinšek Nina, Morje 32/i, Fram, delovno knjižico št. 18813, izdana leta 2001
v Mariboru. m-2665
Pevec Boris, Radomerje 4/b, Ljutomer,
delovno knjižico, reg. št. 1254, ser.
št. 13838,
izdana
28. 7. 1972.
gne-138067
Pirnar Mateja, Ledeča vas 4, Šentjernej, dijaško izkaznico, izdala Srednja frizerska šola Ljubljana. gnv-137875
Raduha Sašo, Mladinska ulica 10, Gornja Radgona, vozno karto, št. 84061, izdal Certus. gnb-138070
Razgoršek Helga, Pameče 7/b, Slovenj
Gradec, delovno knjižico. gnb-137720
Rihar Miha, Gumnišče 11, Škofljica, študentsko izkaznico, št. 19792422, izdala
Ekonomska fakulteta. gne-138342
Rogo Nataša, Zvezda 4, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 41043911, izdala
Fakulteta za organizacijske vede v Kranju.
gnv-138100
Salmič Igor, Levarjeva 38, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 50980010, izdala Teološka fakulteta v Ljubljani.
gnw-137849
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Sečnik Ivan s.p., Avtoprevozništvo, Na
Logu 1, Škofja Loka, dovolilnico za Nemčijo 276/07, št. 028483, Nizozemsko
528/01, št. 08516 in Belgijo 056/01,
št. 005901, izdala Obrtna zbornica Slovenije. gnl-138235
Slodnjak Damira, Kukava 24/a, Juršinci, vozno karto, št. 73203, izdal Certus,
relacija Gabrnik-Ptuj. m-2679
Sodnik Boris, Gasilska cesta 14, Šenčur, delovno knjižico. gnp-137931
Sorentson Lin, Resljeva cesta 3, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20201139,
izdala Pravna fakulteta. gnb-138320
Studen Pauletić Polona, Cesta talcev
49,
Kranj,
študentsko
izkaznico,
št. 41960141, izdala Medicinska fakulteta
na ime Studen Polona. gno-137932
Škofič Marko, Zg. Velka 2/b, Zgornja
Velka, vozno karto, št. 86656, izdal Certus, relacija Zgornja Velka-Maribor.
m-2667
T&M TEAM d.o.o. Dob, Škocjan 3,
Dob, italijansko dovolilnico, št. 030356,
koda 380/02. gnk-138061
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Titan Stanko, Razlagova 22, Murska
Sobota, zeleno karto št. 0956289, izdala
zavarovalnica
Adriatic
d.d.
Koper.
gnt-137877
Toplak Marija, Dobrovnik 294/a, Dobrovnik – Dobronak, delovno knjižico, zap.
št. 2301, ser. št. 764089, izdala UE Izola.
gnr-137929
Toprek Spomenka, Rožna dolina, Cesta XV/20, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola v Ljubljani.
gns-138328
Transport Anton Turk s. p., Zagorica pri
Velikem Gabru 7, Veliki Gaber, francoske
dovolilnice – zeleno, št. D 0139101 – koda 108874 in 2 kom.D 013911, št kode
108873. gnv-138025
Transport Pangerc Andrej s.p., Velika
Loka 30, Velika Loka, italijansko dovolilnico – bilateralno, št. 022551, coda
DO96551. gnr-138004
Transporti Maver, Maver Ciril s.p., Turjaško naselje 2, Kočevje, srbsko dovolilnico -za tretjo državo, št. 000083.
gnk-137986

Turk Anton s. p. – avtoprevozništvo, Lormanje 17, Lenart v Slov.goricah, avtrijsko
bilateralno
dovolilnico,
št. 017533,
017531 in 016148. gnn-137858
Turk Anton s. p. – avtoprevozništvo, Lormanje 17, Lenart v Slov.goricah, avstrijsko
maloobmejno dovolilnico, št. 007887,
008719, 001545 in hrvaško za tretje države, št. 0008036. gnj-137862
Vršič Bojan, Vitomarci 57, Vitomarci,
delovno knjižico. gnh-138239
Vujović Momčilo, Brodarjev trg 2, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 64010236,
izdala Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani. gnc-138294
Wlodyga Danilo, Cankarjeva 14, Slovenj
Gradec, delovno knjižico. gnc-138244
Zemljič Gregor, Bratov Učakar 84, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 41960062,
izdala Medicinska fakulteta. gne-137717
Zidar Aleksandra, Kasaze 26, Petrovče, študentsko izkaznico, št. 18010156, izdala FF v Ljubljani. gnn-137933
Zidar Petra, Vilharjeva 12, Ilirska Bistrica, študentsko izkaznico, št. 18990227,
izdala Filozofska fakulteta. gnd-138018
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