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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
ZJN-11

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

Št. 220-12/2003

Ob-96/04

1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 19a,
1000 Ljubljana, tel. 01/473-46-00, telefaks
01/431-60-35.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: izvedba usposabljanja za priletnega radarskega kontrolorja zračnega
prometa.
4. Kraj dobave: kraj, v katerem ima sedež izobraževalna ustanova.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: februar 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Andrej
Grebenšek, tel. 01/47-34-805, GSM 041/
874-563.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
29. 12. 2003.
Ministrstvo za promet,
Uprava Republike Slovenije
za civilno letalstvo

9. 1. 2004

ZJN-12.B

Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
blaga po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega razpisa za oddajo naročila blaga po odprtem
postopku
Št.17123-06-403-100/2003/6
Ob-196/04
Podaljšanje roka
javnega razpisa
V Uradnem listu RS, št. 119-120 z dne 5.
12. 2003, Ob-106905, je bil objavljen javni
razpis za oddajo naročila blaga po odprtem
postopku za izdelavo in dobavo delov policijskih uniform, za katerega podaljšujemo rok
za predložitev ponudb in spremembo datuma javnega odpiranja ponudb, kot sledi:
Ponudba se bo štela za pravočasno, če jo
bo ponudnik predložil naročniku do dne 15. 1.
2004, najkasneje do 10. ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 15. 1. 2004, ob 11. uri.
Kraj predložitve in odpiranja ponudb
ostaneta nespremenjena.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 3531-18/2003-80
Ob-249/04
Sprememba objave
javnega razpisa
V Uradnem listu RS, št. 119-120 z dne
5. 12. 2003, je bil objavljen javni razpis za
izbiro dobavitelja za “nabavo in montažo
splošne, medicinske in tehnološke opreme
za prostore novogradnje ginekološko porodniškega oddelka Splošne bolnišnice Murska
Sobota” (Ob–107037).
Skladno s 23. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00 in 102/00) naročnik spremeni drugi
stavek 13. točke v objavi javnega razpisa
tako, da sedaj glasi: Ponudniki sklopov 1,
2, 3, 4, 5 in 6 morajo v svoji ponudbi predložiti potrdilo, da so vpisani v register
dobaviteljev medicinskih pripomočkov
pri Uradu za zdravila RS.
Ministrstvo za zdravje
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Št. 226
Ob-26/04
1. Naročnik: Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur, Ulica skladateljev Ipavcev 2,
3230 Šentjur.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur, Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur, tel. 03/746-38-00, faks
03/746-38-03.
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. perutnina in izdelki,
4. ribe in konzervirane ribe,
5. jajca,
6. paštete,
7. olja, margarine in maščobni izdelki,
8. sveža zelenjava in sadje,
9. zamrznjena in konzervirana zelenjava
ter sadje,
10. sadni sokovi in sirupi,
11. žita, mlevski izdelki in testenine,
12. zmrznjeni izdelki iz testa,
13. kruh, pekovsko pecivo,
14. slaščičarski izdelki, keksi in torte,
15. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Franja
Malgaja Šentjur, Ulica skladateljev Ipavcev
2, 3230 Šentjur.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 2. 2004
do 31. 12. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Osnovna šola Franja
Malgaja Šentjur, Ulica skladateljev Ipavcev
2, 3230 Šentjur – v tajništvu šole od dneva
objave javnega razpisa dalje vsak delovni
dan od 10. do 12. ure do dneva in ure, predvidene za oddajo ponudb, kjer ponudniki pri
Mariji Pišek dobijo dodatna pojasnila in
informacije na tel. 03/746-38-00 prav tako
vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 27. 1. 2004
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do 9. ure, v tajništvu šole od dneva objave
razpisa do dneva in ure, predvidene za oddajo ponudb, vsak delovni dan od 10. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT in 20% DDV, znesek
ponudniki nakažejo na TRR račun šole št.
01320-6030682177.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 1. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Franja Malgaja
Šentjur, Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230
Šentjur.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 1. 2004 ob 10. uri v knjižnici Osnovne
šole Franja Malgaja Šentjur, Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur.
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: 29. 2. 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: 24. 12. 2003.
Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur
Št. 63/2003
Ob-33/04
1. Naročnik: Osnovna šola Hruševec
– Šentjur, Gajstova pot 2a, 3230 Šentjur.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola
Hruševec – Šentjur, Gajstova pot 2a, 3230
Šentjur, tel. 03/746-37-00, faks 03/746-3720.
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):
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1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. perutnina in izdelki,
4. ribe in konzervirane ribe,
5. jajca,
6. paštete,
7. olja, margarine in maščobni izdelki,
8. sveža zelenjava in sadje,
9. zamrznjena in konzervirana zelenjava
ter sadje,
10. sadni sokovi in sirupi,
11. žita, mlevski izdelki in testenine,
12. zmrznjeni izdelki iz testa,
13. kruh, pekovsko pecivo,
14. slaščičarski izdelki, keksi in torte,
15. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Hruševec
– Šentjur, Gajstova pot 2a, 3230 Šentjur.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 2. 2004
do 31. 12. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Osnovna šola Hruševec – Šentjur, Gajstova pot 2a, 3230 Šentjur
– v tajništvu šole od dneva objave javnega
razpisa dalje vsak delovni dan od 10. do 12.
ure do dneva in ure, predvidene za oddajo
ponudb, dodatna pojasnila in informacije
ponudniki dobe pri Darji Šarman in Zlatki
Črešnar na tel. 03/746-37-00 prav tako vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 27. 1. 2004 do
9. ure, v tajništvu šole od dneva objave razpisa do dneva in ure, predvidene za oddajo
ponudb, vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT in 20% DDV, znesek
ponudniki nakažejo na TRR račun šole št.
01320-6030682565.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 1. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Osnovna šola Hruševec – Šentjur,
Gajstova pot 2a, 3230 Šentjur.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 1. 2004 ob 11.30 v knjižnici Osnovne
šole Franja Malgaja Šentjur, Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur.
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: 29. 2. 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: 24. 12. 2003.
Osnovna šola Hruševec – Šentjur
Št. 1511
Ob-75/04
1. Naročnik: Osnovna šola Vižmarje
Brod.
2. Naslov naročnika: OŠ Vižmarje Brod,
Na gaju 2, 1210 Ljubljana, tel., faks 01/51211-98, tajnistvo-osljbr2@guest.arnes.si.
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: ocenjena vrednost javnega naročila je
40,000.000 SIT.
1. sklop blaga: olja in izdelki (1,200.000
SIT);
2. sklop blaga: slaščičarski izdelki in keksi (2,200.000 SIT);
3. sklop blaga: meso in mesni izdelki
(9,000.000 SIT);
4. sklop blaga: sadni sokovi in voda
(3,000.000 SIT);
5. sklop blaga: sadje in sušeno sadje
(4,000.000 SIT);
6. sklop blaga: zamrznjeni izdelki
(4,000.000 SIT);
7. sklop blaga: mleko in mlečni izdelki
(5,500.000 SIT);
8. sklop blaga: žita, mlevski izdelki in
testenine (1,500.000 SIT);
9. sklop blaga: sveža zelenjava in suhe
stročnice (2,500.000 SIT);
10. sklop blaga: kruh in pekovsko pecivo
(4,000.000 SIT);
11. sklop blaga: ostalo prehrambeno blago (3,100.000 SIT).
4. Kraj dobave: Osnovna šola Vižmarje
Brod, Na gaju 2, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
sprejemljiva.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodbe
se bodo z izbranimi ponudniki sklenile za
dobo 24 mesecev, to je od 1. 3. 2004 do
1. 3. 2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: OŠ Vižmarje Brod, Na
gaju 2, Ljubljana, tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 12. uro v tajništvu šole.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT (v ceno je vključen DDV), virmansko nakazilo z oznako
javnega razpisa na transakcijski račun šole
01261 - 6030664795.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 10. februarja 2004
do 12.00 ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: OŠ VIžmarje Brod, Na gaju 2,
1210 Ljubljana, z napisom “Ponudba - ne
odpiraj” z navedbo javnega razpisa na ka-
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terega se ponudba nanaša. Ovitki morajo
biti zapečateni. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. februar 2004 ob 16. uri v zbornici
osnovne šole Vižmarje Brod, Na gaju 2,
Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: lastna
menica v vrednosti 5% od vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila vsaj 60 dni od datuma izstavitve računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: zahteve opredeljuje razpisna
dokumentacija.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba skupaj s ponudbeno dokumentacijo mora veljati 45 dni
od dneva javnega odpiranja.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, kompletnost ponudbe, izvor porekla, roki dobave, rok dobave - interventna
naročila, boljše reference, pripravljenost in
odzivnost za reševanje reklamacij, druge
oziroma posebne ugodnosti (popusti, sponzorstvo ipd.), rok plačila, lastna proizvodnja.
Naročnik ni dolžan izbrati ponudbe, ki vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto presoja o
izbiri najugodnejšega ponudnika v skladu z
navedenimi pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 12. 2003.
OŠ Vižmarje Brod
Št. 0309-5/10-03
Ob-78/04
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana, tel. 30-77-200.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
medicinsko tehničnih pripomočkov
(prsnih protez in kilnih pasov).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sklop – prsne proteze za namestitev
v nedrčku,
2. sklop – prsne proteze za leplljenje na
kožo v setu,
3. sklop – kilni pasovi (trebušni, femoralni in ingvinalni).
Ponudniki lahko oddajo ponudbe za
posamezen sklop ali več (vse) sklopov
skupaj.
4. Kraj dobave: lekarne in pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za specializirane prodajalne za promet z medicinskimi
pripomočki na drobno in imajo z Zavodom
sklenjeno pogodbo (v Republiki Sloveniji).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: eno leto.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisno dokumentaci-

jo dvignejo potencialni ponudniki na sedežu
naročnika, soba 51 – vložišče. Dodatne informacije lahko zahtevajo potencialni ponudniki po elektronski pošti drago.perkic@zzzs.si ali rosana.lemut-strle@zzzs.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumentacije 10.000 SIT na račun naročnika številka
01100-6030274014 odprt pri Upravi za javne prihodke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 2. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, soba 51 – vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11.
2. 2004 ob 11. uri v sobi 231 (II. nadstropje).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
do 30. 6. 2004, odločitev bo sprejeta do 31.
3. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, življenska doba medicinskega pripomočka 30% – način uporabe meril je prikazan v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: po razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 12. 2003.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Št. 1366
Ob-79/04
1. Naročnik: Zdravstveni dom Trbovlje,
p.o. Rudarska cesta 12, Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Rudarska cesta
12, Trbovlje, tel. 03/56-24-202, faks 03/5624-101.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
zdravil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska cesta 12, Trbovlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 3. 2004
do 28. 2. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Zdravstveni dom
Trbovlje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje
- vodja UAD Tatjana Jevševar, dipl. ek.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 12.000 SIT z vključenim DDV, plačilo
se izvrši na podračun UJP naročnika št.
01329-6030924721.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 2. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska cesta 12, Trbovlje - tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5.
2. 2004 ob 10. uri v sejni sobi Zdravstvenega
doma Trbovlje, Rudarska cesta 12, Trbovlje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je minimalno 60 dni od prevzema
blaga, ostali pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: do 28. 2. 2004, predvidoma
do 9. 2. 2004.
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. 12. 2003.
Zdravstveni dom Trbovlje
Št. 8401/03
Ob-84/04
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117 Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
mehanizacije in drugih osnovnih sredstev.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sklop – univerzalno delovno vozilo
– 1 kos,
2. sklop – ročni markirni stroj – 1 kos,
3. sklop – snežni plug dolžine ca. 5 m
– 1 kos,
4. sklop – klimatska naprava za tovorno
vozilo – 1 kos,
5. sklop – cisterna 3.000 l – 1 kos,
6. sklop – samohodni mulčar - goseničar
– 1 kos,
7. sklop – stroj za pometanje – 1 kos,
8. sklop – oprema elektro delavnice
– 1 grt,
9. sklop – oprema delavnice – 1 grt,
10. sklop – pisarniška oprema – 1 grt,
detajli posameznih sklopov so v razpisni dokumentaciji. Ponudnik lahko da
ponudbo za en sklop, za dva sklopa ali za
vse skupaj.
4. Kraj dobave: poslovne enote - ac baze
v Republiki Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: februar 2004
– april 2004.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o., komercialna služba, Grič
54, 1117 Ljubljana, tel. 01/51-88-362, faks
01/51-88-303, Milan Stevanovič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak dan
od 8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.500 SIT, plačilo mora biti
izvedeno na transakcijski račun pri NLB št.
02923-0012771839 sklic na številko 99.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 2. 2004 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:
3. 2. 2004 ob 9. uri, Podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o. Grič 54, 1117 Ljubljana, sejna soba št. 108.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ustrezna
finančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% ponudbene cene. Veljavnost ustrezne finančne garancije mora biti najmanj 90
dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira naročilo iz lastnih sredstev.
Plačilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem pogodbe, kateri je priložen razpisni
dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih):
– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;
– ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev. Skupina izvajalcev mora predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila z opredeljeno odgovornostjo posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 28.
4. 2004, datum odločitve do 28. 2. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, ustreznost blaga. 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: 30. 12. 2003.
Podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o.
Št. 2/2004
Ob-97/04
1. Naročnik: Mariborski vodovod, Javno
podjetje, d.d.
2. Naslov naročnika: Jadranska cesta
24, 2000 Maribor, tel. 02/320-77-00, faks
02/320-34-60.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
vodovodnega materiala.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: spre-
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jemljivost ponudbe je za en sklop, več sklopov ali vsi sklopi skupaj. Ocenjena vrednost
naročila je 185,600.000 SIT. Oreintacijska
vrednost sklopa: sklop 1 znaša 3,700.000
SIT, sklop 2 znaša 14,000.000 SIT, sklop
3 znaša 52,000.000 SIT, sklop 4 znaša
4,400.000 SIT, sklop 5 znaša 7,000.000 SIT,
sklop 6 znaša 3,000.000 SIT, sklop 7 znaša
1,500.000 SIT, sklop 8 znaša 22,500.000
SIT, sklop 9 znaša 57,000.000 SIT, sklop
10 znaša 12,500.000 SIT, sklop 11 znaša
500.000 SIT, sklop 12 znaša 1,500.000 SIT,
sklop 13 znaša 6,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: Mariborski vodovod,
Javno podjetje, d.d., Jadranska cesta 24,
2000 Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 3. 2004
do 1. 3. 2005 z možnostjo podaljšanja dobave še za dve leti.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na volju na sedežu podjetja Mariborski
vodovod, Javno podjetje, d.d., Jadranska
cesta 24 v Mariboru, pri Ludviku Zupančiču (soba 03/P), vsak delovni dan med 8.
in 10. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 10. 2. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za plačilo 20.000 SIT, ki jih ponudniki lahko plačajo na blagajni podjetja ali na
TRR naročnika št. 04515-0000539052 pri
NKBM d.d.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti najkasneje do 16. 2. 2004 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti v
tajništvu podjetja Mariborski vodovod, Javno podjetje, d.d., Jadranska cesta 24, 2000
Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 2. 2004 ob
12.30 na sedežu podjetja Mariborski vodovod, Javno podjetje, d.d., Jadranska cesta
24, 2000 Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 5% od
orientacijske vrednosti za resnost ponudbe,
garancija za dobro izvedbo posla 10% od
orientacijske vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 4. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim

naročilom so na voljo vsak delovni dan med
8. in 10. uro pri Ludviku Zupančiču (tel. 02/
320-77-45).
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 1. 2004.
Mariborski vodovod,
Javno podjetje, d.d.
Št. 72/03
Ob-108/04
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana; tel. +386 1 58 75 200; faks
+386 1 52 46 480.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava nakladalnega stroja.
Tehnične zahteve za delovni stroj - univerzalni nakladalnik s paralelnim vodenjem
kinematike in možnostjo hitre menjave orodja: nakladalnik mora imeti certifikat CE; mejni nivo hrupa nakladalnika mora biti v skladu
z Uredbo o hrupu v naravnem življenjskem
okolju (Ur. l. RS, št. 45/95, 66/96); hrup v
kabini nakladalnika mora biti v skladu s Pravilnikom o varovanju delavcev pred tveganji
zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Ur. l.
RS, št. 7/01); oblika stroja: togi okvir – šasija krmiljena na vsa štiri kolesa z varnostno
zaporo; kabina: ogrevana; teža stroja: do
4.000 kg; zunanje dimenzije stroja: višina:
maks. do 2.500 mm, širina: maks. do 1.700
mm; dvižna moč: do 3.000 kg; motor: diezel
do 40 kW; pogon: hidrostatični na vsa štiri
kolesa, zapora diferenciala; najvišja hitrost
gibanja: po predpisih za gradbene stroje;
oprema:nakladalna lopata, prostornine
ca. 1,2 m3, širine 1.700 mm, paletne vilice
L = 1.200 mm, odpiralna lopata z zobmi
širine 1.700 mm, kopalna roka z dodatno
dvojno hidravliko in širino lopate 400 mm.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: objekt naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: takoj po podpisu pogodbe v skladu s ponujenim dobavnim rokom.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Termoelektrarna
toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19,
1000 Ljubljana; razpisna dokumentacija in
dodatne informacije: Jasmin Rebselj, Oddelek za javna naročila, I. nad. soba 28, tel.
+386 1 58 75 247, faks +386 1 58 75 217.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo se
lahko dvigne vsak delovni dan od 8. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 7.200 SIT (z DDV), znesek je potrebno
nakazati na račun št. 02924-0017425656 s
pripisom “JR - Dobava nakladalnega stroja”.
Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrdno
predložiti potrdilo o plačilu in potrdilo o davčnem zavezancu.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do vključno 30. 1. 2004 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudnik mora poslati ponudbo
na naslov: Termoelektrarna toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana,
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ali dostaviti v Oddelek za javna naročila, I.
nad. soba 28.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 30. 1. 2004 ob 12.30.
v sejni sobi naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco
menica z menično izjavo v višini 1,000.000
SIT, ki bo veljavna do 15. 3. 2004.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik nudi 60 dnevni najkrajši plačilni rok po
izstavitvi računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 3. 2004, predvideni datum odločitve
o sprejemu je 10. 2. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. Ponudbena cena s plačilnimi pogoji ter
odkupom – do 90 točk,
2. Lastna servisna dejavnost – 5 točk,
3. Dobavni rok – do 5 točk,
Skupaj – maks. 100 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik ponudnikom ponuja dve
možnosti: prodajo novega, prodajo staro za
novo. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
sprejme opcije “staro za novo”, v tem primeru bo upošteval samo ponudbo za novi
nakladalnik.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 12. 2003.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 73/03
Ob-109/04
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana; tel. +386 1 58 75 200, faks
+386 1 52 46 480.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
ventilov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
– sklop A: zaporna ventila, proizvajalcev
Ari Armaturen ali Persta;
– sklop B: regulacijski ventil diferenčnega tlaka brez zunanjega vira energije, proizvajalca Samson;
– sklop C: ravni nepovratni ventili in parni
ventili, proizvajalcev Tovarna armatur Muta
ali Persta;
– sklop D: ravni nepovratni ventili, proizvajalcev Tovarna armatur Muta ali Ari
Armaturen;
– sklop E: varnostna ventila, polnohodna, prirobnična, vzmetna, za pare, pline in
tekočine, proizvajalca Leser;
– sklop F: zasun, proizvajalca Persta;
– sklop G: ventili, proizvajalca Tovarna
armatur Muta.
Ponudnik se lahko prijavi na vse sklope
ali pa na posamezne sklope.

4. Kraj dobave: objekt naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: takoj po podpisu pogodbe v skladu s ponujenim dobavnim rokom.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Termoelektrarna
toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19,
1000 Ljubljana; razpisna dokumentacija in
dodatne informacije: Jasmin Rebselj, Oddelek za javna naročila, I. nad., soba 28, tel.
+386 1 58 75 247, faks +386 1 58 75 217.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo se
lahko dvigne vsak delovni dan od 8. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 7.200 SIT (z DDV), znesek je potrebno
nakazati na račun št. 02924-0017425656 s
pripisom “JR – Dobava ventilov”. Ob dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o plačilu in potrdilo o davčnem
zavezancu.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do vključno 2. 2. 2004 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudnik mora poslati ponudbo
na naslov: Termoelektrarna toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana,
ali dostaviti v Oddelek za javna naročila, I.
nad., soba 28.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 2. 2. 2004, ob 11.30, v
sejni sobi naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco
menica z menično izjavo v višini 500.000
SIT, ki bo veljavna do 15. 3. 2004.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik nudi 60-dnevni najkrajši plačilni rok po
izstavitvi računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: dobavni rok maks. 60 dni po podpisu pogodbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 3. 2004, predvideni datum odločitve
o sprejemu je 10. 2. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. Ponudbena cena s plačilnimi pogoji – do 90 točk,
2. Dobavni rok – do 10 točk,
Skupaj – maks. 100 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 12. 2003.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 1
Ob-112/04
1. Naročnik: Osnovna šola Stražišče
Kranj.
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2. Naslov naročnika: Šolska ulica 2,
4000 Kranj, tel. 04/270-03-00, faks 04/23115-36.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambni artikli za potrebe šolske prehrane.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: dobavitelji lahko ponudijo vse artikle ali samo
posamezno skupino, in sicer:
– kruh,
– pekovsko pecivo,
– slaščičarski izdelki in keksi,
– zamrznjeni izdelki iz testa,
– perutnina in perutninski izdelki,
– meso in mesni izdelki,
– jajca,
– mleko in mlečni izdelki,
– konzervirano sadje in zelenjava,
– zamrznjeno sadje in zelenjava,
– zamrznjene in konzervirane ribe,
– žita, mlevski izdelki in testenine,
– sirupi, sadni sokovi in drugi napitki,
– ostalo prehrembeno blago,
– agrumi,
– slovensko sadje,
– zelenjava.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Stražišče
Kranj, Šolska ulica 2, 4000 Kranj in podružnici Besnica, Videmce 12 in Žabnica,
Žabnica 20.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 3. 2004
do 31. 12. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: tajništvo Osnovne šole
Stražišče Kranj, Šolska ulica 2, 4000 Kranj.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od 9.
do 12. ure osebno ob predložitvi pooblastila
in dokazila o vplačilu stroškov na račun šole,
lahko pa ponudniki zahtevajo s predložitvijo
dokazila o vplačilu stroškov dokumentacije,
da se jim dokumentacija pošlje po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na račun šole
št. 01252-6030657864 – za razpisno dokumentacijo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 9. 2. 2004 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Osnovna šola Stražišče Kranj,
Šolska ulica 3, 4000 Kranj.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 2. 2004 ob 8. uri na Osnovni šoli Stražišče Kranj, Šolska ulica 2, 4000 Kranj.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: lastna
menica v vrednosti 5% od vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 oziroma 45 dnevni rok plačila.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): ni predvidena.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: zahteve opredeljuje razpisna
dokumentacija.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: najmanj do 31. 3. 2004,
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odločitev bo sprejeta predvidoma do 20. 2.
2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena 10
točk (25%), kvaliteta 10 točk (25%), rok plačila 10 točk (25%), reference 5 točk (10%),
odzivni čas 3 točke (10%), posebne ugodnosti 1 točka (5%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 1. 2004.
Osnovna šola Stražišče Kranj
Št. 74/03
Ob-113/04
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana; tel. +386 1 58 75 200, faks
+386 1 52 46 480.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava in
namestitev blok transformatorja 50 MVA;
115/10,5 KV in prestavitev obstoječega
blok transformatorja 40 MVA.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: objekt naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok za izvedbo javnega naročila (končanje del) je september 2004, nato dvomesečno poskusno
obratovanje.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Termoelektrarna
toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19,
1000 Ljubljana; razpisna dokumentacija in
dodatne informacije: Jasmin Rebselj, Oddelek za javna naročila, I. nad., soba 28, tel.
+386 1 58 75 247, faks +386 1 58 75 217.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo se
lahko dvigne vsak delovni dan od 8. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 10.800 SIT (z DDV), znesek je potrebno nakazati na račun št. 02924-0017425656
s pripisom “JR - Dobava in namestitev blok
transformatorja 50 MVA; 115/10,5 kV in prestavitev obstoječega blok transformatorja 40
MVA”. Ob dvigu razpisne dokumentacije je
potrebo predložiti potrdilo o plačilu in potrdilo o davčnem zavezancu.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do vključno 3. 2. 2004 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudnik mora poslati ponudbo
na naslov: Termoelektrarna toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana,
ali dostaviti v Oddelek za javna naročila, I.
nad., soba 28.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 3. 2. 2004 ob 11.30, v
sejni sobi naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 9,000.000 SIT, ki bo veljavna do 15. 4. 2004.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 10 %
cene po potrditvi tovarniške dokumentacije
s strani naročnika, 60% cene po prevzemu
transformatorja v tovarni, 20% cene po priključitvi na mesto vgradnje ter opravljenih
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funkcionalnih preizkusih in začasnem prevzemu, 10% cene po končnem poskusnem
obratovanju in končnem prevzemu. Naročnik nudi 60-dnevni najkrajši plačilni rok po
izstavitvi računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsaj ena pozitivna referenca proizvajalca ponujene opreme
za dobavo v Elektroenergetskem sistemu
Slovenije v zadnjih 10 letih, za reference
štejejo dobave transformatorjev moči 45
MVA in več, referenca mora biti potrjena
s strani kupca transformatorja; vsaj ena
potrjena referenca izvajalca transporta in
postavitve transformatorja, da je v zadnjih
3 letih v Sloveniji izvedel transport in postavitev transformatorja moči 30 MVA in
več, referenca mora biti potrjena s strani
pogodbene stranke izvajalca; vsaj ena potrjena referenca ponudnika, da je v zadnjih
10 letih v Sloveniji izvedel projekt dobave
transformatorja moči 30 MVA in več, referenca mora biti potrjena s strani pogodbene
stranke ponudnika.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 4. 2004, predvideni datum odločitve
o sprejemu je 15. 2. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. Ponudbena cena s plačilnimi pogoji ter
ovrednotenimi stroški skupnih izgub transformatorja – do 88 točk,
2. Tehnične karakteristike transformatorja – do 7 točk,
3. Garancija – do 5 točk,
Skupaj – maks. 100 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 12. 2003.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 17123-04-403-99/2003
Ob-125/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks 01/
472-57-91.
3. (a) Vrsta in količina blaga oziroma storitev: dobava informacijske opreme; specifikacija blaga in količine so opredeljene v
razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo se bo oddalo po posameznih sklopih,
in sicer:
– sklop 1: prenosni računalniki s podnožjem,
– sklop 2: OCRB čitalniki,
– sklop 3: namizni laserski tiskalniki A4.
Ponudniki lahko ponudijo predmet javnega razpisa v celoti ali posamezne sklope 1,
2 ali 3 v celoti. Ponudniki ne morejo ponuditi

posameznih točk oziroma postavk iz posameznega sklopa.
4. Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki lahko ponudijo tudi variantne ponudbe, pri čemer morajo le-te zadostiti tehnični
specifikaciji iz razpisne dokumentacije.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: največ 45 dni
od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Ministrstvo za notranje
zadeve, Sektor za finance, plan in investicije, Oddelek za investicije in javna naročila,
Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana, v tajništvu
oddelka pri Marinki Hlade. Dodatne informacije: Veronika Bajrič, tel. 01/472-40-54.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je
vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo ter
njen dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14.
ure, razen dnevov, ko državni organi ne
delajo. Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno
dokumentacijo morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o
ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je
davčni zavezanec ali ne), potrdilo o registraciji s strani davčnega urada, v kolikor
je davčni zavezanec in dokazilo o vplačilu
4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in naslov plačnika, znesek
in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa: 011006370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 28 17116-240100240309903.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do dne 10. 2. 2004, najkasneje
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko ali
osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, glavna pisarna, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 10. 2. 2004,
ob 11. uri, na naslovu: Visoka policijsko
– varnostna šola, Kotnikova 8, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo kot
finančno zavarovanje za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti najmanj 30 dni od dneva
uradnega prejema računa, ki je izstavljen
po dobavi.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): v primeru, da skupina
izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora
ta skupina izvajalcev predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem
razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila
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mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 5. 3. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba, ki ustreza naslednjim merilom: cena, certifikat ISO.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 1. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 58/03
Ob-134/04
1. Naročnik: Snaga, javno podjetje
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nasipna ul. 64,
2000 Maribor, faks 02/33-27-661, tel. 02/
33-13-551.
3. (a) Vrsta in količina blaga: šasija s
kabino za smetarsko vozilo – 4X2/19 ton
– 1 kos.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: šasija s
kabino in nadgradnja. Sprejemljive so le ponudbe za oba sklopa skupaj v celoti.
4. Kraj dobave: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 5. 1. 2004
do 30. 6. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Snaga, javno podjetje
d.o.o., Nasipna 64, Maribor, tajništvo-Ida
Ornik, tel. 02/33-13-551, dodatne informacije po faksu.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko prevzame med 8. in 14. uro
od 19. 1. 2004 dalje, oziroma po predhodni
najavi kontaktni osebi. Ob dvigu razpisne
dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o vplačilu stroškov razpisne dokumentacije in davčne številke.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT, ki jo zainteresirani ponudnik
plača z virmanom na transakcijski račun številka 04515-0000175787pri NKBM Maribor s
pripisom “Za razpisno dokumentacijo:šasija
s kabino za smetarsko vozilo – 4X2/19 ton”
ali jo plača v gotovini na blagajni podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 27. 2. 2004 do 12. ure. Ponudbe je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov naročnika. Na kuverti mora biti vidna oznaka
“Ne odpiraj-Ponudba za šasija s kabino za
smetarsko vozilo – 4X2/19 ton-JN 58/2004”
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
ponudnika. Ovitek ponudbe mora biti zaprt
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tako, da se na odpiranju lahko nedvoumno
ugotovi, da še ni bil odpiran.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Snaga, javno podjetje d.o.o., Nasipna 64, Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 3. 2004 ob 12.
uri na naslovu Snaga, javno podjetje d.o.o.,
Nasipna 64, Maribor. Na odpiranju ponudb
lahko sodelujejo samo predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje
pri odpiranju ponudb, ki so svoja pooblastila
komisiji oddali pred odpiranjem ponudb.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora poleg ponudbe priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
ponujene vrednosti predmeta naročila na
priloženem obrazcu kot varščino, da bo v
primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik, pod pogoji tega razpisa sklenil pogodbo. Izbrani ponudnik se bo moral v roku
8 dni po prejemu obvestila o izbiri odzvati na
poziv k podpisu pogodbe in to najkasneje
v roku 15 dni po prejemu obvestila o izbiri
podpisati, sicer se bo štelo, da je od ponudbe odstopil, naročnik pa bo vnovčil bančno
garancijo za resnost ponudbe. Bančna garancija bo izbranemu ponudniku vrnjena po
podpisu pogodbe in po predložitvi bančne
garancije za dobro izvedbo posla, ostalim
ponudnikom pa bo naročnik vrnil bančno garancijo za resnost ponudbe skupaj z obvestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: po pogodbi.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe mora biti
najmanj do 28. 2. 2004, izbrana ponudba
pa do dneva podpisa pogodbe. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo naročnik z obvestilom obvestil vse ponudnike v roku 15
dni po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno
z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati pisno
na naslovu Snaga, javno podjetje d.o.o.,
Nasipna 64, Maribor, ostala pojasnila pa
lahko dobi telefonsko od kontaktne osebe
Stanislav Račič, tel. 02/33-13-551. Sestanka s ponudniki ne bo. Skrajni rok, do katerega ponudniki še lahko zahtevajo dodatna
pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
je 5 dni pred rokom za oddajo ponudbe. Odgovori, pomembni za vse kandidate, bodo
poslani na naslove vseh kandidatov, ki bodo
prevzeli razpisno dokumentacijo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 1. 2004.
Snaga, javno podjetje d.o.o.
Št. 59/03
1. Naročnik:
d.o.o.

Snaga,

Ob-135/04
javno podjetje
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2. Naslov naročnika: Nasipna ul. 64,
2000 Maribor, faks 02/33-27-661, tel. 02/
33-13-551.
3. (a) Vrsta in količina blaga: vozilo pralec cest – 1 kos.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: šasija s
kabino in nadgradnja. Sprejemljive so le ponudbe za oba sklopa skupaj v celoti.
4. Kraj dobave: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 5. 1. 2004
do 30. 6. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Snaga, javno podjetje
d.o.o., Nasipna 64, Maribor, tajništvo-Ida
Ornik, tel. 02/33-13-551, dodatne informacije po faksu.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko prevzame med 8. in 14. uro
od 19. 1. 2004 dalje, oziroma po predhodni
najavi kontaktni osebi. Ob dvigu razpisne
dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o vplačilu stroškov razpisne dokumentacije in davčne številke.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT, ki jo zainteresirani ponudnik plača z virmanom na transakcijski račun
številka 04515-0000175787pri NKBM Maribor s pripisom “Za razpisno dokumentacijo:
šasija s kabino za vozilo – pralec cest” ali jo
plača v gotovini na blagajni podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 27. 2. 2004 do 12. ure. Ponudbe je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov naročnika. Na kuverti mora biti vidna oznaka
“Ne odpiraj – Ponudba za šasija s kabino za
vozilo pralec cest – JN 59/2004” Na hrbtni
strani mora biti označen naslov ponudnika.
Ovitek ponudbe mora biti zaprt tako, da se
na odpiranju lahko nedvoumno ugotovi, da
še ni bil odpiran.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Snaga, javno podjetje d.o.o., Nasipna 64, Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 3. 2004 ob 13.
uri na naslovu Snaga, javno podjetje d.o.o.,
Nasipna 64, Maribor. Na odpiranju ponudb
lahko sodelujejo samo predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje
pri odpiranju ponudb, ki so svoja pooblastila
komisiji oddali pred odpiranjem ponudb.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora poleg ponudbe priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
ponujene vrednosti predmeta naročila na
priloženem obrazcu kot varščino, da bo v
primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik, pod pogoji tega razpisa sklenil pogodbo. Izbrani ponudnik se bo moral v roku
8 dni po prejemu obvestila o izbiri odzvati na
poziv k podpisu pogodbe in to najkasneje
v roku 15 dni po prejemu obvestila o izbiri
podpisati, sicer se bo štelo, da je od ponudbe odstopil, naročnik pa bo vnovčil bančno
garancijo za resnost ponudbe. Bančna garancija bo izbranemu ponudniku vrnjena po
podpisu pogodbe in po predložitvi bančne
garancije za dobro izvedbo posla, ostalim
ponudnikom pa bo naročnik vrnil bančno ga-
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rancijo za resnost ponudbe skupaj z obvestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po pogodbi.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe mora biti
najmanj do 28. 2. 2004, izbrana ponudba
pa do dneva podpisa pogodbe. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo naročnik z obvestilom obvestil vse ponudnike v roku 15
dni po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno
z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati pisno na naslovu
Snaga, javno podjetje d.o.o., Nasipna 64,
Maribor, ostala pojasnila pa lahko dobi telefonsko od kontaktne osebe Stanislav Račič
ali Sebastijan Soršak tel. 02/33-13-551. Sestanka s ponudniki ne bo. Skrajni rok, do katerega ponudniki še lahko zahtevajo dodatna
pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
je 5 dni pred rokom za oddajo ponudbe. Odgovori, pomembni za vse kandidate, bodo
poslani na naslove vseh kandidatov, ki bodo
prevzeli razpisno dokumentacijo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 1. 2004.
Snaga, javno podjetje d.o.o.
Št. 231
Ob-179/04
1. Naročnik: Gimnazija Ljubljana Šiška,
Aljaževa 32, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Gimnazija Ljubljana
Šiška, Aljaževa 32, 1000 Ljubljana, tel. 01/
500-78-02, 500-78-22, faks 01/500-78-20.
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: Gimnazija Ljubljana Šiška, Aljaževa 32, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 2. 2004
do 31. 12. 2005.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Gimnazija Ljubljana Šiška, Aljaževa 32, 1000 Ljubljana – v tajništvu
šole od dneva objave javnega razpisa dalje
vsak delovni dan od 10. do 12. ure do dneva
in ure, predvidene za oddajo ponudb, dodatna pojasnila in informacije ponudniki dobe pri
Brigiti Rajič, na tel. 01/7500-78-21, prav tako
vsak delovni dan od 10. do 12. ure
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 23. 1. 2004 do
9. ure, v tajništvu šole od dneva objave razpisa do dneva in ure, predvidene za oddajo
ponudb, vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT in 20% DDV, znesek
ponudniki nakažejo na TRR račun šole št.
01100-6030694412.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 1. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Gimnazija Ljubljana Šiška, Aljaževa 32, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 1. 2004 ob 10. uri v prostorih Gimnazije
Ljubljana Šiška, Aljaževa 32, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje računov, računi pa se izdajajo zbirno
1x mesečno.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: na javni razpis po odprtem postopku za sukcesivno dobavo živil se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in samostojni
podjetniki ter kmetje), ki morajo izpolnjevati
pogoje po 41. členu Zakona o javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji z
zahtevanimi dokumenti za izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. členom Zakona o javnih
naročilih in kot je še posebej določeno v pogojih iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 29. 2. 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: 24. 12. 2003.
Gimnazija Ljubljana Šiška
Ob-198/04
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Gerbičeva 60,
1000 Ljubljana, tel. 01/477-91-00, telefaks
01/283-22-43.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup LC/
MS/MS sistema (tekočinski kromatograf
in masni spektrometer).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni
predvidena.
4. Kraj dobave: Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, 1000
Ljubljana, Inštitut za higieno živil, Gerbičeva
60, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dopustne in ne bodo
upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek takoj
po podpisu pogodbe, dobava najpozneje do
25. marca 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na naslovu:
ALTUS consulting d.o.o. Ljubljana, Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, tel. 01/421-90-40, telefaks 01/421-90-45, pri Katji Oman ali Alenki
Grabeljšek. Dodatne informacije o javnem
razpisu lahko ponudniki zahtevajo na naslovu ALTUS consulting d.o.o. Ljubljana, Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana, tel. 01/421-90-40,
telefaks 01/421-90-45, elektronska pošta:
altus.con@siol.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni dan,
od ponedeljka do petka, med 9. in 13. uro,
do vključno 3. februarja 2004, do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 6.000 SIT (DDV je vštet v ceno).
Potrdilo o vplačilu na poslovni račun 020830053787157, sklic na št. 06-2003, po modelu 00, ALTUS consulting d.o.o. Ljubljana,
je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne
dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo vse
ponudbe, ki bodo predložene oziroma prispele najkasneje do 3. februarja 2004, 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 3. 2. 2004, ob
14. uri, na naslovu Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, 1000
Ljubljana, sejna soba, II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica
z menično izjavo v višini 10% ponudbene
vrednosti, veljavno skladno z opcijo ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo, vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o spre-
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jemu ponudbe: ponudbe morajo biti veljavne
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 10. 2. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedeno in obraloženo v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 1. 2004.
Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta
Št. 3511-5/2003-7,
Ob-252/04
1. Naročnik: RS Ministrstvo za zdravje,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: RS Ministrstvo za
zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, tel.
01/478-60-01, faks 01/478-60-58.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža opreme za Klinični oddelek
za žilne bolezni Kliničnega centra Ljubljana.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni
predvidena oddaja sklopov.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 7, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum zaključka ali trajanje dobave: celoten predmet
javnega naročila mora biti izveden najkasneje v šestih tednih po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Ministrstvo za zdravje,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana, oddelek za
investicije, soba 14 pri Maruši Bizjak, tel.
01/478-69-76, faks 01/478-69-58, e-pošta
marusa.bizjak@gov.si.
Kontaktna oseba, od katere se lahko zahteva ogled prostorov, v katerih bo delovala
oprema: dr. Matija Kozak, dr. med in mag.
Zlatko Fras, dr. med, Klinični center Ljubljana, tel. 01/522-80-32; naročnik bo v času
med 26. 1. 2004 in 30. 1. 2004 vse ponudnike povabil na ogled prostorov.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. 1. 2004 do 9. 2. 2004 med 9. in 12.
uro.
Razpisna dokumentacija se lahko zahteva
tudi po pošti ob predložitvi polnega naslova,
davčne številke in potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije zainteresiranega ponudnika,
kar velja tudi za osebni prevzem.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek za razpisno dokumentacijo je 5.000 SIT. Transakcijski račun:
01100-6300109972, sklic na številko odobritve 18 27111-7141998-22900004.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 9. 2. 2004 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: RS Ministrstvo za zdravje (vložišče), Štefanova 5, 1000 Ljubljana, v zaprti
ovojnici z dobro vidno oznako “Ne odpiraj
– Javni razpis dobava in montaža opreme
za Klinični oddelek za žilne bolezni Kliničnega centra Ljubljana “.
Na hrbtni strani mora biti naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 2. 2004 ob 13. uri v srednji sejni sobi

Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, I. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: bančna garancija v višini
10% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila: plačilo
v 60 dneh po prejemu dokumentiranega in
potrjenega zahtevka.
12. Pravna oblika možne povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih naročilih, 47. člen): ponudnik s
podizvajalci ali ponudnik z enim ali več partnerjev, ki so solidarno odgovorni pri čemer
je samo eden poslovodeči.
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: izpolnjevanje pogojev po 41. do
43. členu ZJN-1 in zahtev po razpisni dokumentaciji. Ponudniki morajo v svoji ponudbi
predložiti potrdilo, da so vpisani v register
dobaviteljev medicinskih pripomočkov pri
Uradu RS za zdravila.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
za čas 120 dni po javnem odpiranju ponudb
in mora biti opremljena z bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti naročila, ter mora biti prejeta na
naslovu: RS Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
Najnižja cena pomeni, da je edino merilo le cena ob izpolnjevanju vseh zahtevanih
pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji. Ker naročnik uporablja to merilo, po
sklenitvi pogodbe izvajalcu ne bo priznal
naknadnega povišanja cen.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo dajal informacije na podlagi
pisnih vprašanj, ki morajo prispeti najkasneje pet dni pred potekom roka za oddajo ponudb, na naslov: RS Ministrstvo za zdravje,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 1. 2004.
Ministrstvo za zdravje
Ob-285
1. Naročnik: Mestna občina Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto.
3. (a) Vrsta in količina blaga: računalniška oprema za potrebe Mestne občine
Novo mesto.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja
sklopov ni predvidena.
4. Kraj dobave: Novo mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne dobave so sprejemljive v okviru
razpisnih pogojev.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. marec 2004
do 31. marec 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Geoinformacijski center, Vladimir Gačnik, tel. 07/39-39-298.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od 8.
do 10. ure v času trajanja razpisa.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: podračun EZR Mestne
občine Novo mesto pri UJP, št.: 012850100015234, znesek 5.000 SIT, s pripisom:
Razpis – računalniška oprema.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. februar 2004, do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Novo mesto, Geoinformacijski center, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. februar 2004, ob 9. uri, Novo mesto,
Novi trg 6, sejna soba – II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: ni potrebno.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: minimalni rok plačila 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): v skladu z zakonom.
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 zakonom.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do
31. maja 2004, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 18. februar 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 12. 2003.
Mestna občina Novo mesto

ZJN-12.G

Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega razpisa za oddajo naročila gradenj po odprtem postopku
Št. 04/03
Ob-40/04
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptacija objekta socialno varstvenega zavoda Stara Gora (GOI dela + zunanja
ureditev).
(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: Stara Gora.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del 15
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dni po podpisu pogodbe in dokončanje v
roku 8 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: RS, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Slovenska 54/I, Ljubljana, Milena Gjerek-Domajnko.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. 1. 2004 od
10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 2. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: RS, Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana
- glavna pisarna.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 2. 2004 ob 12. uri na Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve, Slovenska 54/I,
Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba bo sklenjena
z enim izvajalcem.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: RS, Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Slovenska 54/I, Ljubljana,
Milena Gjerek-Domajnko.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 53-54 z dne
6. 6. 2003.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 12. 2003.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 361-274/02
Ob-41/04
1. Naročnik: Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Javni stanovanjski
sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova
3, 1000 Ljubljana, faks 01/306-15-78, tel.
01/306-14-12.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbenih del za izvedbo predobremenilnega nasipa za dosego konsolidacije
terena na območju Cesta v Gorice v
Ljubljani.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena v naročilo.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Cesta v Gorice.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: marec 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacije
in dodatne informacije: Javni stanovanjski
sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova
3, soba 107/I, Olga Funa, univ. dipl. ek.
Dodatna vprašanja posreduje ponudnik po
faksu na št. 01/306-15-78 ali po pošti.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od te objave med 9. in 11. uro do konca oddaje razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 5.000 SIT in se virmansko nakaže
na TRR naročnika Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana št. 01261-6520972441 pri Banki Slovenije UJP z obveznim pripisom za »Projekt konsolidacije, Cesta v Gorice, Ljubljana«. Pri dvigu razpisne
dokumentacije mora prevzemnik le-te predložiti potrdilo o plačilu razpisne dokumentacije. Naročnik ni davčni zavezanec.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 2. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Javni stanovanjski sklad Mestne
občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana,
vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 2. 2004 ob 13. uri, Javni stanovanjski
sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3,
Ljubljana, sejna soba v III. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe mora biti dana
v vrednosti 5,000.000 SIT, veljavna minimalno 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): skladno z določili pogojev iz razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo je cena.
Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi
najnižjo ceno za razpisana dela.
16. Morebitne druge informacije o naročniku: rok za informacije je do 5. 2. 2004.
Vprašanja je potrebno posredovati samo
pisno na faks 01/306-15-78 pod šifro »Projekt konsolidacije, Cesta v Gorice, Ljubljana«. Odgovore na vprašanja bo naročnik
posredoval pisno vsem ponudnikom, ki
bodo prejeli razpisno dokumentacijo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bilo predhodne objave namere o naročilu.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 12. 2003.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana

Št. 13/03

Ob-63/04

1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Komunala Kočevje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Tesarska 10, 1330
Kočevje.
3. (a) Opis in obseg gradnje: vročevod
Trata - Turjaško naselje.
(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: Kočevje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 1. 4.
2004, dokončanje 31. 8. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisno dokumentacijo dobite pri Urši Butala, dodatne informacije
pa pri Vladimirju Bizjaku.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 12. 2. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT na TR 031131000088572 pri SKB d.d.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 2. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10, Kočevje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 2. 2004 ob 10. uri v prostorih Komunale
Kočevje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 5% ocenjene 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: v skaldu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do 1.
4. 2004. Izbira ponudbe bo predvidoma
- okvirno v desetih dneh.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena, rok
plačila, garancijski rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 12. 2003.
Komunala Kočevje, d.o.o.
Št. 64/03

Ob-111/04

1. Naročnik: RS, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
steze tišine v Spominskem parku Teharje.
(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: Teharje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek takoj
po podpisu pogodbe, dokončanje do 1. 8.
2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: RS, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, Ljubljana, Tomo Brezovar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 12. 1. 2004 naprej od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 2. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: RS, Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 2. 2004 ob 12. uri na Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve, Slovenska 54/I,
Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo sklenil
pogodbo z enim izvajalcem.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni po odpiranju
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: 5. 1. 2004.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Št. 4022-21/2003-110
Ob-129/04
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: statična
sanacija objekta Krekov trg 10.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek
del je 10 dni po podpisu pogodbe. Statična
sanacija objekta traja 5 mesecev od uvedbe
izvajalca v delo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za finance,
Služba za javna naročila, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, kontaktna oseba Sabina
Gregorinčič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 9. do
14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na transakcijski
račun št. 01261-0100000114 MOL – izvrševanje proračuna, sklic na št. 00-121-5900003, s pripisom JR – 03/321150.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 2. 2004 do 9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za finance, Služba
za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000
Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 13. 2. 2004 ob 10. uri
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za finance, Služba za javna
naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 5% od
ocenjene vrednosti, kar znaša 4,800.000
SIT, bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skupni vrednosti 5%
od pogodbene vrednosti, bančno garancijo
za odpravo napak v garancijski dobi v vrednosti 5% 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 (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: izjavi, dani pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da je ponudnik
kadrovsko in tehnično sposoben izvesti
predmetno naročilo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudbe morajo veljati 150
dni od dneva odpiranja, predvideni datum o
sprejemu ponudbe bo 28. 2. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
A) Ponudbena cena – maksimalno 80
točk.
Strokovna komisija bo to merilo ocenjevala tako, da bo ponudniku, ki ponuja najnižjo ceno za izvedbo razpisanih del dodelila
80 točk, ostalim ponudnikom z višjo ceno pa
število točk po sledeči formuli:
A = (x / y) x 80
A … Število točk za merilo cena
x … Najnižja ponudbena cena (SIT)
y…. Ponudbena cena posameznega ponudnika (SIT)
B) Garancijski rok – maksimalno 20
točk
Za izvedbo razpisanih del je po zakonu
določen garancijski rok najmanj 2 leti. Ponudniki, ki bodo ponudili daljši garancijski
rok od zahtevanega, bodo prejeli sledeče
število točk:
– dve leti – 0 točk,
– tri leta – 8 točk,
– štiri leta – 14 točk,
– pet in več let – 20 točk.

Št.

1 / 9. 1. 2004 /

Stran

11

16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 1. 2004.
Mestna občina Ljubljana
Št. 351-03-0001/98-43/03
Ob-177/04
1. Naročnik: Občina Majšperk.
2. Naslov naročnika: Majšperk 32a,
2322 Majšperk, faks 02/794-42-21, natasa.obc.majsperk@siol.net, tel. 02/795-08-30.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
osnovne šole Majšperk.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik mora predložiti ponudbo
za celoto razpisanih del.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: Majšperk.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: marec 2004,
avgust 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Majšperk, Marjan Gorčenko, tel. 02/795-08-30.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan od
8. do 12. ure, od 12. 1. 2004 do 30. 1. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT, zakladniški podračun UJP Slovenska Bistrica št. 012690100017182, sklic 233.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 2. 2004 do 15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj
– Razpis za OŠ Majšperk« na naslov Občina
Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 2. 2004 ob 16. uri v sejni sobi Občine Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
25 mio SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu
s pogoji iz razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: v skladu s pogoji iz razpisne
dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 50 dni od odpiranja ponudb;
20 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: v skladu
s pogoji iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 51 z dne 30.
5. 2003, Ob-95203.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 12. 2003.
Občina Majšperk
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Št. 2/04
Ob-245/04
1. Naročnik: Varstveno delovni center
Tončke Hočevar.
2. Naslov naročnika: Vodnikova 56, 1107
Ljubljana.
3. (a) Opis obseg gradnje: izvedba
gradbenih, obrtniških in instalacijskih
del za rekonstrukcijo objekta za potrebe
uporabnikov VDC – enota Zelena jama,
Zvezna 18, Ljubljana.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ni predvidena oddaja sklopov.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: VDC Enota Zelena jama,
Zvezna 18, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso predvidene.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: ca. 5 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Varstveno delovni center Tončke Hočevar, Vodnikova 56, Ljubljana, informacije pri Kamin Jože, inž. str., tel.
01/568-11-15, 041/666-266.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacija: od 20. 1. 2004 do
roka za predložitev prijav, vsak delavnik
med 8. in 11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT, nakazilo na TR
št. 01100-6030307479.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 2. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Varstveno delovni center Tončke
Hočevar, Vodnikova 56, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja: odpiranje ponudb bo 13. 2. 2004 ob 11. uri v sejni
sobi VDC T. Hočevar, Vodnikova 56, 1107
Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 10%
ocenjene vrednosti javnega naročila.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni od izstavitve računa po posameznih situacijah.
12. Pravna oblika povezave skupin ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): ni predvidena.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 12. 5. 2004, odločitev o sprejemu
ponudbe predvidoma 27. 2. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena,
2. rok,
3. reference.
Podrobnješa opredelitev meril je določena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpis: ni bilo predhodnega razpisa.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Varstveno delovni center
Tončke Hočevar
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ZJN-12.S

Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
storitev po odprtem
postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega razpisa za oddajo naročila storitev po odprtem postopku
Ob-106/04
Sprememba
Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 120
z dne 5. 12. 2003, Ob-107031, objavil javni
razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku »Revitalizacija elektro opreme
in nadzora transporta premoga«.
Naročnik spreminja objavo javnega razpisa in razpisno dokumentacijo št. 67/03:
Datum in ura do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudniki morajo oddati
ponudbe najkasneje do 19. 1. 2004 do 10.
ure, ponudbe, ki bodo poslane po pošti
morajo prispeti na naslov naročnika najkasneje do 19. 1. 2004 do 10. ure.
Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 1. 2004 ob
10.30, v sejni sobi naročnika.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 060-20/2003-01-846

Ob-155/04

Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila
storitev po odprtem postopku za postavitev
aplikacije za računalniško podporo upravljanju z dokumentarnim gradivom, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 102-103 z dne 24.
10. 2003, Št. 09/2003GPIS03, Ob-104376,
se v 9. in 10. točki datum “27. 11. 2003” nadomesti z datumom “13. 1. 2004”. V 11. in
16. točki se datum “28. 2. 2004” nadomesti
z datumom “15. 4. 2004”. Predvideni datum odločitve iz 16. točke je 1 teden po
odpiranju ponudb.
Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije
Ob-250/04
Popravek
V objavi javnega razpisa (Ur. l. RS, št.
130-133 z dne 29. 12. 2003) Ministrstva
za šolstvo, znanost in šport, pod oznako
MŠZŠ-APL-404-43/2003 (Ob-108169, odprti postopek za storitve – zagotavljanje delovanja računalniških programov) je prišlo
do napake, in sicer je izpadel del besedila
v rubriki 14 objave (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 objavi javnega naročila se zadnji stavek drugega odstavka pogoja označenega z
zaporedno številko 1.1.1.3. namesto: »Najmanj eden od zahteva=nih kadrov mora
imeti certifikat Oracle Certified Professional
(OCP).« pravilno glasi: »Najmanj eden od
zahtevanih kadrov mora imeti certifikat
Oracle Certified Professional (OCP) ali
izkaz bivšega naročnika, da je eden od

zahtevanih kadrov uspešno implementiral in vzdrževal informacijski sistem na
Oracle bazi za najmanj 100 uporabnikov
s spletnim dostopom, večnivojsko arhitekturo in ustreznim vzdrževanjem (vzpostavitvijo funkcionalnega stanja brez bistvenih pomanjkljivosti sistema v manj
kot 72 urah po prijavi napake).«.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 020956
Ob-77/04
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod
Kanalizacija d.o.o., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Vodovodna cesta
90, 1000 Ljubljana, tel. 01/58-08-333, faks
01/58-08-302.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izdelava študije za potencialne nove vire pitne vode za Mestno
občino Ljubljana.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: storitev
iz javnega naročila se odda v celoti.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni začetek del je marec 2004 ter dokončanje
septembra 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: JP Vodovod Kanalizacija Ljubljana, služba za javna naročila,
Vodovodna 90 (Franc Vizjak - tel. 01/58-08333) dvig razpisne dokumentacije je potrebno telefonsko najaviti.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo na TTR: 170000000067258 pri SIB banki v znesku 10.000
SIT.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 17. 2. 2004 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija Ljubljana, Vodovodna 90 (vložišče).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 2. 2004 ob 8. uri v sejni sobi Javnega
podjetja Vodovod - Kanalizacija Ljubljana,
Vodovodna 90.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: priložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
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: potrdila in dokazila v skladu z
ZJN-1.
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
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sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 90 dni od dneva, ki je določen za
oddajo ponudbe: odločitev bo predvidoma v
marcu 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, višina zavarovanja.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 12. 2003.
Javno podjetje Vodovod
Kanalizacija d.o.o.
Št. 08506-0001/2003
Ob-82/04
1. Naročnik: Mestna občina Murska Sobota.
2. Naslov naročnika: 9000 Murska Sobota, Kardoševa 2, tel. 02/531-10-00, faks
530-33-25.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: čiščenje poslovnih prostorov na Kardoševi 2 in Trubarjev drevored 4 (poročna dvorana - občasno).
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Murska Sobota.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variant.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: v mesecu marcu 2004.
Razpisana dela se razpisujejo za dobo 3 let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Mestna občina Murska
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
Jožica Viher, dipl. upr. org.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
vsak delovni dan do roka oddaje ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT na račun št.
01280-0100011405 in s pripisom Javni razpis - čiščenje poslovnih prostorov.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 1. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Murska Sobota,
Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, v zapečateni kuverti s pripisom “Javni razpis čiščenje poslovnih prostorov na Kardoševi 2”.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 1. 2004 ob 12.30 v sejni sobi Mestne
občine Murska Sobota, Kardoševa 2 – urad
župana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon o
izvajanju proračuna.
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 z zakonom.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: v skladu z zakonom.
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: v
skladu z zakonom.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
do 31. 3. 2004. Predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: v roku 15 dni od odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 70%,
– reference – 20%,
– ISO standard – 10%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 12. 2003.
Mestna občina Murska Sobota
Ob-87/04
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: sanacija površine nad
Kotnim poljem – 2. faza in priprava materiala za pnevmatski zasip.
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. 3. 2004 do 28. 2. 2005.
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 6. 2. 2004.
(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: 10. 2. 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:
10. 2. 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
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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) (Uradni list RS, št.
56/99), Pravilnik o tehničnih normativih za
podzemno pridobivanje premoga (Uradni
list SFRJ, št. 4/89, 45/89, 3/90 in 54/90),
Pravilnik o tehničnih normativih za površinsko izkoriščanje rudnin (Uradni list SFRJ, št.
47/86 in 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: 10. 4. 2004, 25. 2. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 60 točk; tehnična usposobljenost
– opremljenost 10 točk; rok plačila 10. točk;
reference 20 točk; fiksnost cen je pogoj.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 12. 2003.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Št. 5/2003-6
Ob-121/04
1. Naročnik: A) Republika Slovenija Ministrstvo za šolstvo znanost in šport in B)
Mestna občina Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: A) Ljubljana, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana in B) Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: investitorski inženiring
– Športna dvorana Nova Gorica (točka
12 po 1/A).
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja
po sklopih ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: Nova Gorica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: februar 2004
– junij 2006.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Mestna občina Nova
Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti,
Silva Tišma.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro od 9. 1. 2004 dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 2. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica, glavna
pisarna I/38.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 2. 2004 ob 12.30 v stekleni dvorani Mesnte občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 10% ponudbene cene.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
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13. 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 izvjajalec.
Ponudbo lahko predloži skupina izvjalcev.
Skupina izvajalcev mora predložiti pravni
akt o skupni izvedbi naročila z opredeljeno
odgovornostjo posamzenih izvjalcev za izvedbo naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: 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: 60
dni od dneva odpiranja ponudb. Predvideni
dantum odločitve 20. 2. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena ob izpolnjevanju drugih pogojev razpisa.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 12. 2003.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
in
Mestna občina Nova Gorica
Ob-126/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Murska
Sobota.
2. Naslov naročnika: Rakičan, Ul. dr.
Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o
javnih naročilih: izvajanje storitev čiščenja
in notranjega transporta, opredeljenih v
razpisni dokumentaciji; sklic na št. kategorije 14 I A priloga ZJN –1 – storitve
čiščenja stavb in storitve upravljanja z
nepremičninami.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja
je možna le za vse skupaj.
5. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Murska Sobota v Rakičanu, Ul. dr. Vrbnjaka 6.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od junija 2004 do
junija 2009, oziroma 5 let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Splošna bolnišnica
Murska Sobota, Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka
6, 9000 Murska Sobota. Dodatne informacije se zahtevajo izključno v pisni obliki
– kontaktna oseba Andreja Stepanovič, tel.
02/512-31-28, faks 02/521-10-07.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od datuma te objave, pa do 23. 2. 2004, vsak delovni dan
od 9. do 15. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT z vključenim
DDV in se vplača negotovinsko z nakazilom
na podračun naročnika pri UJP št: 011006030278282 s pripisom »Javni razpis za
storitve čiščenja«.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 2. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Murska
Sobota, Ul. dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, 9000
Murska Sobota.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 2. 2004 ob 12.30 v tajništvu SB Murska
Sobota.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 2%
ponujene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mesečna
plačila na podlagi računa, izdanega do 10.
v mesecu za opravljene storitve JN v preteklem mesecu. Rok za plačilo računa je do
zadnjega v mesecu za pretekli mesec.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): povezave skupin
ponudnikov so možne.
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: opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 6. 2004, predvideni datum odločitve
5. 3. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 1. 2004.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Št. 403-08/03-07
Ob-181/04
1. Naročnik: Občina Škofljica.
2. Naslov naročnika: Šmarska cesta 3,
1291 Škofljica, tel. 01/366-30-55, 01/36663-11, telefaks 01/366-78-72.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona
o javnih naročilih: izdelava urbanistično
arhitektonske rešitve ureditve občinskega središča Škofljica (IB/27 – druge
storitve).
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Škofljica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: leto 2004/2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in

dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo na Občini Škofljica, Šmarska
cesta 3, Škofljica, v sprejemni pisarni. Dodatne informacije: Darja Draksler u.d.i.a, tel.
01/366-30-55, 01/366-63-11.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 11. uro v roku 15 dni od te objave.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na račun Občine
Škofljica št. 01323-0100000956.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 2. 2004 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Škofljica, Šmarska cesta
3, 1291 Škofljica.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 2. 2004 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Škofljica.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve:
ZGO-1, ZUreP-1.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
17. Merila za ocenitev ponudb: opravljeni
bosta 2 fazi, in sicer: v 1. fazi bodo izbrani
kandidati po sposobnosti izvedbe (14. točka)
in po najugodnejši ceni za razpisane storitve.
V 2. fazi razpisa pa bo med izbranimi kandidati 1. faze izbrana najboljša idejna rešitev
(merila navedena v razpisni dokumentaciji).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: z izbranim kandidatom 2. faze razpisa
bo sklenjena pogodba za izdelavo PGD, PZI
dokumentacije.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Občina Škofljica
Št. 2/2004
Ob-246/04
1. Naročnik: Varstveno delovni center
Tončke Hočevar.
2. Naslov naročnika: Vodnikova 56, 1107
Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
po prilogi 1A oziroma 1 B Zakona o javnih
naročilih: opravljanje gostinskih storitev
za potrebe varovancev VDC Tončke Hočevar in oskrba dislociranih enot centra
s pripravljenimi obroki hrane.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni pred-
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videna oddaja sklopov.
5. Kraj izvedbe: VDC T. Hočevar, Vodnikova 56, 1107 Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso predvidene.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 3. 2004 do
28. 2. 2005 z možnostjo podaljšanja.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Varstveno delovni center Tončke Hočevar, Vodnikova
56, Ljubljana, v računovodstvu pri Andreji
Juvančič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacija: od objave do roka
za predložitev prijav, vsak delavnik med 8.
in 11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT nakazilo na TR
št. 01100-6030307479.
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 10. 2. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Varstveno delovni center Tončke
Hočevar, Vodnikova 56, Ljubljana, v računovodstvo.
10. Datum, čas in kraj odpiranja: odpiranje ponudb bo 11. 2. 2004 ob 11. uri v sejni
sobi VDC T. Hočevar, Vodnikova 56, 1107
Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 10% od
ocenjene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
od izstavitve računa enkrat mesečno.
13. Pravna oblika povezave skupin ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): ni predvidena.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične
usposobljenosti,poleg splošnih pogojev po 41.
do 43. členu Zakona o javnih naročilih: /
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: /
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 bo 16. 2. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena storitve 50%,
2. reference 20%,
3. ocena komisije 30%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpis: ni bilo predhodnega razpisa.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Varstveno delovni center
Tončke Hočevar
Št. 350-07-257/2003
Ob-254/04
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.
2. Naslov naročnika: Dunajska 48, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-74-00, faks 01/47874-22.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o

javnih naročilih: izdelava državnega lokacijskega načrta za HE Krško.
Vrsta storitve: priloga 1A, kategorija št.
12.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: samo
za vse skupaj.
5. Kraj izvedbe: Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 13 mesecev po
podpisu pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Urad za energetiko,
Sektor za energetsko planiranje, Dunajska
48, Ljubljana, Cveto Kosec, svetovalec vlade, tel. 01/478-73-67, GSM 041/513-041.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: vsak delovni
dan od 9. do 15. ure do vključno 6. februar
2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 2. 2004 do 15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 2. 2004 ob 10. uri, v mali sejni sobi, št.
35, Dunajska 48, III. nadstropje, Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe in bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
računa 30. dan po prejemu.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložitev konzorcialne pogodbe.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: strokovne reference iz področja, ki
je predmet JN.
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: ponudbe morajo veljati
najmanj do 10. 3. 2004. Predviden datum
izbire ponudnika je 11. 2. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb:
a) ponudbena cena: 30%,
b) referenčna dela ponudnika in ustreznost projektne skupine: 60%,
c) trajanje razpisanih del: 10%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Ana Vidmar, pomočnica direktorja za
lokacijsko načrtovanje, tel. 01/478-70-39.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: brez predhodnega razpisa.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 1. 2004.
Ministrstvo za okolje, prostor
in energijo

Št.

1 / 9. 1. 2004 /
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Ob-265/04
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: izdelava projektne dokumentacije dvocevnega predora Šentvid s
priključnimi kraki in polnim priključkom
na Celovško cesto (PGD, PZI in PZR).
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: 30.000 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 razpis. dokum.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 2. 2004 do 9. 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:
4. 2. 2004 ob 10. uri 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 finansira 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 o
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1 / 9. 1. 2004

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 so: ponudbena cena, potrjene reference.
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: 5. 1. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.

ZJN-13.B

Zahteva za objavo prve
faze javnega razpisa za
oddajo naročila za blago po
omejenem postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku
Št. 80
Ob-38/04
1. Naročnik: Osnovna šola Prebold.
2. Naslov naročnika: Graščinska cesta
7, 3312 Prebold, tel. 03/703-64-20, faks
03/703-64-30.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po skupinah.
(b) Kraj dobave: Osnovna šola Prebold,
Graščinska cesta 7, 3312 Prebold.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov za
en sklop ali več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko konkurirajo na naslednje
sklope oziroma skupine blaga:
1. meso,
2. perutnina in perutninski izdelki,
3. mesni izdelki,
4. ribe,
5. mleko,
6. mlečni izdelki,
7. kruh,
8. pekovski izdelki,
9. slaščičarski izdelki,
10. sadje,
11. zelenjava,
12. sadni sokovi,
13. testenine,
14. čaji,
15. zmrznjena zelenjava,
16. splošno prehrambeno blago.
Ponudnik lahko konkurira na eno skupino, več skupin ali na vse skupine prehrambenega blaga.
V posamezni skupini mora ponudnik zagotavljati vse artikle in celotno letno količino
blaga.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sposobnost se
prizna za tri leta. Pogodba za dobavo blaga
bo sklenjena za vsako leto posebej.
5. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Osnovna šola Prebold,
Graščinska cesta 7, 3312 Prebold, Majda
Zalokar, tel. 01/729-24-78 ali 041/709-352.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
vključno 2. 2. 2004 med 10. in 13. uro.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT z vključenim DDV
na podračun pri UJP št. 01374-6030675748.
Pred dvigom razpisne dokumentacije mora
ponudnik predložiti potrdilo o vplačilu.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do vključno 4. 2. 2004 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Osnovna šola Prebold, Graščinska
cesta 7, 3312 Prebold, s pripisom »Ne odpiraj-ponudba-Prebold«, na kuverti mora biti
označen tudi naslov pošiljatelja in številka
objave javnega razpisa v Ur. l. RS.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v I. fazi
niso zahtevana.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila
30 dni po izstavitvi računa.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem, ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih naročilih, 47. člen): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: kandidati, ki jim bo priznana usposobljenost, bodo
morali predvidoma predložiti ponudbe v tridesetih dneh po pisnem pozivu naročnika,
odločitev o sprejemu ponudbe pa bo sprejeta predvidoma do 16. 3. 2004.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna skupna vrednost blaga (artiklov) v
skupini.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 12. 2003.
Osnovna šola Prebold
Št. 133/2003-01
Ob-152/04
1. Naročnik: Upravna enota Ptuj.
2. Naslov naročnika: Slomškova ulica 10,
2250 Ptuj, tel. 02/798-01-00, faks 02/798-0130, elektronski naslov: ue ptuj@gov.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
potrošnega in računalniškega materiala
(specifikacija je priložena v razpisni dokumentaciji).
(b) Kraj dobave: /
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, za več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sposobnost bo
ponudnikom priznana za obdobje treh let.
Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil
pogodbo za obdobje enega leta. Pred potekom enoletnega obdobja bo naročnik ponovil II. fazo postopka.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Upravna enota Ptuj,
Slomškova ulica 10, I. nadstropje, soba št.
18, Služba za vzdrževanje, vodja Slavko
Rožmarin, tel. 02/798-01-60.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od objave do roka oddaje med 8. in 9. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 26. 1. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Upravna enota Ptuj, Slomškova ulica 10, soba št. 20/I.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: naročnik
bo blago, ki je predmet razpisa, plačal v 30
dneh po prejemu računa.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): predložena pogodba
o skupnem nastopu.
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:
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ni
imel blokiranega žiro računa,
– da je v zadnjih treh letih z razpisanim
blagom oskrboval uporabnike proračuna: državni in lokalni organi uprave, javni zavodi,
– da nudi 30-dnevni plačilni rok,
– da bo dostava blaga fco naročnik
– razloženo,
– da bo odzivni čas en delovni dan,
– da bo na zahtevo naročnika predložil
vzorec blaga.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: do
16. 2. 2004 do 12. ure.
Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbe: Upravna enota Ptuj, Slomškova
ulica 10, 2250 Ptuj, soba št. 20/I. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom: »Ne odpiraj – Ponudba za dobavo
potrošnega pisarniškega in računalniškega
materiala«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: Slavko Rožmarin, tel. 02/798-01-60.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 12. 2003.
Upravna enota Ptuj
Št. 36/03
Ob-176/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: potrošni
material za artroskopije.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, za več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideno
od 1. 5. 2004 do 30. 4. 2005.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
5, 2000 Maribor. Dvig razpisne dokumentacije: osebno pri skupini za javna naročila
(zgradba oskrbe in vzdrževanja) ali po pošti
ob predhodni predložitvi potrdila o plačilu
razpisne dokumentacije, faks 02/331-1533. Dodatne informacije: Monika Lepoša,
univ. dipl. ek., tel. 02/321-25-64.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do roka
za predložitev prijave; vsak delovnik med
11. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, negotovinsko, na
podračun EZR št. 01100-6030278185, s pripisom za razpisno dokumentacijo potrošni
material za artroskopije.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 13. 2. 2004, do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina
za javna naročila, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v II. fazi
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT, če bo vrednost ponudbe
nad 30,000.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: navedeno
v pogojih.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da proti prijavitelju 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 prijav;
3. da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bila izdana pravnomočna sodna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem, ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
mu je prepovedano opravljanje dejavnosti,
ki je predmet tega javnega naročila;
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata:
4.1 pristojni davčni urad in
4.2 carinska uprava;
potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni na
dan, določen za predložitev prijav;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila; prijavitelji
predložijo potrdilo Urada RS za zdravila pri
Ministrstvu za zdravje o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov – promet z medicinskimi pripomočki na debelo;
6. da je predložil BON-2 ali potrdilo banke,
ki vodi prijaviteljev transakcijski račun, da leta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja
za prijavitelje, ki ne predložijo obrazca BON1); dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni
na dan, določen za predložitev prijav.
Iz dokumentov mora biti razvidno, da
ima prijavitelj:
– 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;

7. da zagotavlja letne razpisane količine
blaga, na katerega se prijavlja;
8. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, opredeljenih v
specifikaciji zahtev naročnika in v prilogi k
specifikaciji zahtev naročnika;
9. da nudi 60-dnevni plačilni rok od datuma prevzema blaga;
10. da bo dostava Splošna bolnišnica
Maribor – razloženo;
11. da bo dobavni rok največ 21 dni ter
da bo po vsakem posameznem naročilu
dobavljena celotna količina naročenega
blaga;
12. da zagotavlja dobavo blaga tistih dimenzij, ki niso zajete v specifikaciji zahtev
naročnika, so pa opisane v tehničnih in kakovostnih zahtevah naročnika, po cenah iz
ponudbe iz II. faze tega razpisa;
Opomba:
Prijavitelji morajo k specifikaciji zahtev
naročnika priložiti spisek blaga dimenzij, ki
niso zajete v specifikaciji zahtev naročnika,
jih pa imajo v svojem prodajnem programu.
V drugi fazi postopka bo potrebno priložiti
tudi spisek blaga s cenami dimenzij, ki niso
zajete v specifikaciji zahtev naročnika.
13.1 potrdilo Urada RS za zdravila pri
Ministrstvu za zdravje o vpisu vseh ponujenih vrst blaga prijavitelja v register
medicinskih pripomočkov, če to zakon o
zdravilih in medicinskih pripomočkih zahteva. (prijavitelji lahko predložijo kopijo
objave registriranih medicinskih pripomočkov iz Uradnega lista RS, na katere se
prijavljajo), ali
13.2 potrdilo Urada RS za zdravila
pri Ministrstvu za zdravje, da je prijavitelj
pooblaščeni dobavitelj medicinskih pripomočkov, ali
13.3 potrdilo Urada RS za zdravila pri
Ministrstvu za zdravje, da je prijavitelj vložil
dokumentacijo za priglasitev ponujenih vrst
blaga za vpis v register medicinskih pripomočkov.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudb do 6. 4. 2004, odločitev o
sprejemu 19. 4. 2004.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena posamezne vrste blaga.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost razpisa: 51,000.000
SIT z DDV. Prijava na posamezno vrsto blaga. Oddaja naročila po tretji točki 19. člena
ZJN-1 Naročnik bo usposobljenost priznal
do 30. 4. 2005.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 12. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 44/03
Ob-178/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: ortopedske endoproteze.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, za več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideno
od 1. 5. 2004 do 30. 4. 2005.

Št.

1 / 9. 1. 2004 /
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5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
5, 2000 Maribor. Dvig razpisne dokumentacije: osebno pri skupini za javna naročila
(zgradba oskrbe in vzdrževanja) ali po pošti
ob predhodni predložitvi potrdila o plačilu
razpisne dokumentacije, faks 02/331-1533. Dodatne informacije: Monika Lepoša,
univ. dipl. ek., tel. 02/321-25-64.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do roka
za predložitev prijave; vsak delovnik med
11. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, negotovinsko,
na podračun EZR št. 01100-6030278185,
s pripisom za razpisno dokumentacijo ortopedske endoproteze.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 13. 2. 2004, do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina
za javna naročila, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v II. fazi
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT, če bo vrednost ponudbe
nad 30,000.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: navedeno
v pogojih.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da proti prijavitelju 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 prijav;
3. da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bila izdana pravnomočna sodna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem, ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
mu je prepovedano opravljanje dejavnosti,
ki je predmet tega javnega naročila;
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata:
4.1 pristojni davčni urad in
4.2 carinska uprava;
potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev prijav;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila; prijavitelji
predložijo potrdilo Urada RS za zdravila pri
Ministrstvu za zdravje o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov – promet z medicinskimi pripomočki na debelo;
6. da je predložil BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi prijaviteljev transakcijski račun,
da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za prijavitelje, ki ne predložijo obrazca
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Št.

1 / 9. 1. 2004

BON-1); dokumenti ne smejo biti starejši od
30 dni na dan določen za predložitev prijav.
Iz dokumentov mora biti razvidno, da
ima prijavitelj:
– 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;
7. da zagotavlja letne razpisane količine
blaga, na katerega se prijavlja;
8. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, opredeljenih v
specifikaciji zahtev naročnika in v prilogi k
specifikaciji zahtev naročnika;
9. da nudi 60-dnevni plačilni rok od datuma prevzema blaga;
10. da bo dostava ddp Splošna bolnišnica Maribor – razloženo;
11. da bo dobavni rok največ 2 dni ter da
bo po vsakem posameznem naročilu dobavljena celotna količina naročenega blaga;
12. da zagotavlja brezplačno uporabo
instrumentarija v primeru nabave novih
endoprotez;
13.1 potrdilo Urada RS za zdravila pri Ministrstvu za zdravje o vpisu vseh ponujenih
vrst blaga prijavitelja v register medicinskih
pripomočkov, če to Zakon o zdravilih in me-

ZJN-14.G

Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
za gradnjo po postopku s
pogajanji
Na podlagi 66. člena in 3. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega razpisa za oddajo naročila za gradnjo po
postopku s pogajanji

Št. 45/46
Ob-118/04
1. Naročnik: Komunala Koper d.o.o.s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4, 6000
Koper, faks 05/66-33-706, tel 05/66-33-700.
3. Navedba določbe Zakona o javnih naročilih, po kateri poteka postopek: na podlagi drugega odstavka 20. člena ZJN-1.
4. (a) Obseg in opis gradnje: preureditev prostorov poslovne stavbe Komunale
Koper (gradbena dela, strojno in elektro
instalacijska dela).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni
predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
5. Kraj izvedbe del: Mestna občina Koper
- Poslovna stavba Komunale Koper, Ulica
15. maja 4.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 60 dni od uvedbe
izvajalca v delo.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Komunala Koper,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
dicinskih pripomočkih zahteva (prijavitelji
lahko predložijo kopijo objave registriranih
medicinskih pripomočkov iz Uradnega lista
RS, na katere se prijavljajo), ali
13.2 potrdilo Urada RS za zdravila
pri Ministrstvu za zdravje, da je prijavitelj
pooblaščeni dobavitelj medicinskih pripomočkov, ali
13.3 potrdilo Urada RS za zdravila pri Ministrstvu za zdravje, da je prijavitelj vložil dokumentacijo za priglasitev ponujenih vrst blaga
za vpis v register medicinskih pripomočkov.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudb do 6. 4. 2004, odločitev o
sprejemu 19. 4. 2004.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena posamezne vrste blaga.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost razpisa: 235,600.000
SIT z DDV. Prijava na posamezno vrsto
blaga. Oddaja naročila po 3. točki 19. člena
ZJN-1 Naročnik bo usposobljenost priznal
do 30. 4. 2005.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 127 z dne 19.
12. 2003, Ob-107898.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 12. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor

Ul. 15. maja 4, Koper, Služba za razvoj in
investicije, Rojc Robert, tel. 05/66-33-763 ali
05/66-33-700, mob. 051/313-961.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
13. 1. 2004 dalje, med 8. in 11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroški razpisne dokumentacije znašajo 36.000 SIT (z upoštevanim
DDV) in jo ponudniki lahko poravnajo na
blagajni Komunale Koper ali na transakcijski račun št. 10100-0034659356 pri Banki
Koper d.d. z navedbo predmeta naročila.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
27. 1. 2004, do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Komunala Koper d.o.o.-s-r-l., Ul.
15. maja 4, 6000 Koper, prevzemnik tajništvo, soba 11.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
in predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: javno odpiranje ponudb bo 27.
1. 2004, ob 13. uri, v sejni sobi na sedežu
podjetja Komunale Koper d.o.o., Ul. 15.
maja 4, Koper.
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 2,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
se financira skladno z razpisnimi pogoji in z
roki določenimi v pogodbi 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 po-

gojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo za
ocenitev ponudb je najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum in številka objave neuspešnega razpisa: Uradni list RS, št. 91 z dne
19. 9. 2003.
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 12. 2003.
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.

ZJN-14.S

Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
za storitve po postopku s
pogajanji
Na podlagi 66. člena in 3. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega razpisa za oddajo naročila za storitve po
postopku s pogajanji
Ob-251/04
V objavi javnega razpisa (Ur. l. RS, št.
130-133/03) Ministrstva za šolstvo, znanost
in šport, pod oznako MŠZŠ-APL-404-44/
2003 (Ob-108168, postopek s pogajanji za
storitve – zagotavljanje delovanja računalniških programov) je prišlo do napake, in sicer
je izpadel del besedila v republiki 15 objave
(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 objavi javnega naročila se zadnji stavek drugega odstavka pogoja označenega
z zaporedno številko 1.1.1.3. namesto:
“Najmanj eden od zahtevanih kadrov mora
imeti certifikat Oracle Certified Professional
(OCP).” pravilno glasi: “Najmanj eden od
zahtevanih kadrov mora imeti certifikat
Oracle Certified Professional (OCP) ali
izkaz bivšega naročnika, da je eden od
zahtevanih kadrov uspešno implementiral in vzdrževal informacijski sistem na
Oracle bazi za najmanj 100 uporabnikov
s spletnim dostopom, večnivojsko arhitekturo in ustreznim vzdrževanjem (vzpostavitvijo funkcionalnega stanja brez bistvenih pomanjkljivosti sistema v manj
kot 72 urah po prijavi napake).”.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

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. 95
Ob-24/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
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2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 02/449-20-00,
faks 02/449-23-79.
3. Datum izbire: 2. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
1.307.000 l neosvinčen bencin 95 okt. in
98 okt. ter 1.441.000 l plinsko olje D2.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena in oddaljenost od poštne
enote.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Petrol, d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana, za 417 lokacij in
OMV Istrabenz d.o.o., Ferrarska 7, Koper,
za 78 lokacij.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: polna cena po modelu.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 45, Ob-93861.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 12. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 4/2001
Ob-39/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec, tel. 02/882-34-00,
faks 02/884-23-93.
3. Datum izbire: 8. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
medicinski pripomočki (II. faza/6.), Splošna bolnišnica Slovenj Gradec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: omejeni javni razpis – najnižja
končna cena za posamezni izdelek.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Metalka Zastopstva Media d.o.o. Ljubljana – za izdelke iz skupine F,
2. Impakta d.d. Ljubljana – za izdelke iz
skupine F,
3. Auremiana Sežana d.o.o. Sežana – za
izdelke iz podskupine D/f,
4. Laboratorijska tehnika Burnik d.o.o.
Vodice – za izdelke skupine B in D/f,
5. Adriamed d.o.o. Ljubljana – za izdelke
iz skupine B,
6. Sind Ljubljana d.o.o. Ljubljana – za
izdelke iz podskupine D/f,
7. Lek d.d. SPE d.o.o. Medicinski pripomočki Ljubljana – za izdelke iz skupine H,
8. AMS Meding d.o.o. Šentjur – za izdelke iz podskupine D/f,
9. Valencia Stoma-Medical d.o.o. Ljubljana – za izdelke iz skupin C in D/f,
10. Tosama d.d. Domžale – za izdelke
iz skupine C,
11. Dentacom Inženiring d.o.o. Velenje
– za izdelke iz skupine D/f,
12. Emporio Medical d.o.o. Ljubljana
– za izdelke iz skupin C in D/f,
13. Salus Ljubljana d.d. Ljubljana – za
izdelke iz skupin B in H,
14. Medis d.o.o. Ljubljana – za izdelke iz
skupin A, B, D/d, D/f in H,
15. Profarmakon International d.o.o. Maribor – za izdelke iz skupin C in D/f,
16. Iris Mednarodna trgovina d.o.o. Ljubljana – za izdelke iz skupin C in D/f,

17. MM Surgical d.o.o. Ljubljana – za izdelke iz skupin D/f, D/g in E,
18. Johnson&Johnson S.E. podružnica
Ljubljana, Ljubljana – za izdelke iz skupin
A, C, D/f, D/g in E,
19. Medinova d.o.o. Ljubljana – za izdelke iz skupin D/d, D/f in H,
20. Medias International d.o.o. Ljubljana
– za izdelke iz podskupin D/a in D/f,
21. Mikro+Polo d.o.o. Maribor – za izdelke iz skupin A in B,
22. Thomy Frey East d.o.o. Ljubljana
– za izdelke iz podskupine D/f,
23. Helpy d.o.o. Ljubljana – za izdelke iz
podskupine D/f,
24. Farmadent d.o.o. Maribor – za izdelke iz skupine A,
25. Sanolabor d.d. Ljubljana – za izdelke
iz skupin A, B, C, D/a, D/d, D/f, D/g, E in G,
26. Hibiskus d.o.o. Ljubljana – za izdelke
iz podskupin C, D/f in G,
27. Kemofarmacija d.d. Ljubljana – za
izdelke iz skupin A, B, C, D/d, in D/f,
28. Gopharm d.d. Nova Gorica – za izdelke iz skupin C, D/d in D/f.
7. Pogodbena vrednost: predvidena vrednost naročila je 470,000.000 SIT letno. Naročnik opravi obdobni izbor najnižjih cen po posameznem izdelku (na vsakih 6 mesecev), zato
pogodbene vrednosti ni mogoče podati.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 30.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vrednosti najvišje in najnižje ponudbe
niso primerljive zaradi različnega števila
ponujenih vrst blaga-izdelkov.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklepa za čas od 1. 1. 2004
do 30. 6. 2004.
12. Datum in številka objave prve faze
omejenega postopka: Uradni list RS, št. 27
z dne 13. 4. 2001, Ob-46743.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 12. 2003.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Št. 25
Ob-43/04
1. Naročnik: Skupnost osnovnih šol.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 89,
1230 Domžale.
3. Datum izbire: 12. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeni artikli za potrebe kuhinje
vrtca; kraj dobave: Vrtec Mengeš, Šolska
12, 1234 Mengeš.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižje cene.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. meso: Vele d.d., Domžale; Mir d.d.,
Gornja Radgona,
2. perutnina in perutninski izdelki: Kvibo
d.o.o., Tržič; Perutnina Ptuj d.d., Ptuj,
3. mesni izdelki: Vele d.d., Domžale; Mir
d.d., Gornja Radgona,
4. ribe: Kvibo d.o.o., Tržič; Brumec-Ručigaj d.o.o., Mengeš,
5. mleko: Ljubljanske mlekarne d.d.,
Ljubljana; Agroind Vipava d.d., Vipava,
6. mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne
d.d., Ljubljana; Agroind Vipava d.d., Vipava,
7. kruh: Žito d.d., Ljubljana; Pekarna
Pečjak d.o.o.,Škofljica,
8. pekovski izdelki: Žito d.d., Ljubljana;
Vele d.d., Domžale,
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9. sadje: Agro Mrkac d.o.o., Ljubljana; D.
Bulc&Co. d.n.o., Ljubljana,
10. zelenjava: Marija Tihelj, Dol pri Ljubljani; Agro Mrkac d.o.o., Ljubljana,
11. sadni sokovi: Vele d.d., Domžale;
Impuls d.o.o., Trzin,
12. testenine: Vele d.d., Domžale; Žito
d.d., Ljubljana,
13. čaji: Vele d.d., Domžale; Impuls
d.o.o., Trzin,
14. zmrznjena zelenjava: Kvibo d.o.o.,
Tržič; Brumec-Ručigaj d.o.o., Mengeš,
15. splošno prehrambeno blago: Vele
d.d., Domžale, Impuls d.o.o., Trzin.
7. Pogodbena vrednost: po posameznih
skupinah artiklov.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 21.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ni presegala 5% nad ali pod razpisano
vrednostjo.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 32-33 z dne 12. 4. 2002, Ob-67088.
13. Številka objave predhodnega razpisa
v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 12. 2003.
Skupnost osnovnih šol, Domžale
Ob-48/04
1. Naročnik: Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad.
2. Naslov naročnika: Kocbekova cesta
21, 3342 Gornji Grad, tel. 03/839-04-40,
telefaks 03/584-30-12.
3. Datum izbire: 11. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
sukcesivna dobava živil, Osnovna šola
Frana Kocbeka Gornji Grad, Kocbekova
cesta 21, 3342 Gornji Grad.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 80 točk, fiksnost cen
do 6 točk, strokovna priporočila do 5 točk,
plačilni pogoji 5 točk, lastna proizvodnja
do 2 točki, odzivni čas za interventna naročila do 2 točki.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: 1. sklop: meso in mesni izdelki: /, 2. sklop: ribe: Mercator d.d.,
Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25,
1000 Ljubljana, 3. sklop: mleko in mlečni
izdelki: 3/1 – Mlekarna Celeia d.o.o., Arja
vas 92, 3301 Petrovče, 3/2 – Ledo d.o.o.,
Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana, 4. sklop: kruh,
pekovski izdelki in slaščice: 4/1 – Klasje
Celje d.d., Resljeva 16, 3000 Celje, 4/2
– Pekarna Kramer, Kramer Janez s.p., Attemsov trg 30, 3342 Gornji Grad; 5. sklop:
žita in mlevski izdelki: 5/1 – Mlinotest d.d.,
Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina, 572
– Era d.d., Prešernova 10, 3504 Velenje;
6. sklop: sadje, zelenjava in stročnice: 6/1
– Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine,
Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, 6/2 – Era
d.d., Prešernova 10, 3504 Velenje, 7. sklop:
konzervirani izdelki: 7/1 – Era d.d., Prešernova 10, 3504 Velenje, 7/2 – Osem d.o.o.
Grosuplje, Spodnja Slivnica 107, 1290 Grosuplje, 7/3 – Kolinska d.d., Kolinska ulica 1,
1544 Ljubljana; 8. sklop: zamrznjena živila:
8/1 – Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
1234 Mengeš, 8/2 – Pekarna Pečjak d.o.o.,
Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica; 9.
sklop: sadni sokovi in sirupi: 9/1 – Mercator
d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva

Stran

20 /

Št.

1 / 9. 1. 2004

25, 1000 Ljubljana, 9/2 – Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina; 10. sklop: ostala
živila: 10/1 – Mercator d.d., Sektor eksterne
trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
10/2 – Era d.d., Prešernova 10, 3504 Velenje, 10/3 – Kolinska d.d., Kolinska ulica 1,
1544 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 1. sklop: /;
2. sklop: 153.473,25 SIT, 3. sklop: 3/1
– 2,615.701,29 SIT, 3/2 – 41.666,10 SIT,
4. sklop: 4/1 – 4,600.567,92 SIT, 4/2
– 4,396.145 SIT; 5. sklop: 5/1 – 310.635,96
SIT, 5/2 – 572.049,98 SIT; 6. sklop: 6/1
– 1,974.938,70 SIT, 6/2 – 2,082.711,75
SIT; 7. sklop: 7/1 – 1,141.958,16 SIT, 7/
2 – 303.603,57 SIT, 7/3 – 1,242.453,97
SIT; 8. sklop: 8/1 – 247.943,12 SIT, 8/2 –
264.846,98 SIT; 9. sklop: 9/1 – 351.673,59
SIT, 9/2 – 338.740,29 SIT; 10. sklop: 10/1
– 2,603.887,18 SIT, 10/2 – 2,736.475,90
SIT; 10/3 – 1,323.620,98 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1. sklop: /; 2. sklop: 200.315,34 SIT,
153.473,25 SIT; 3. sklop: 2,615.701,29 SIT,
41.666,10 SIT; 4. sklop: 4,600.567,92 SIT,
4.396.145 SIT, 5. sklop: 648.505,04 SIT,
188.487 SIT, 6. sklop: 2,082.711,75 SIT,
1,974.938,70 SIT, 7. sklop: 1,242.453,97
SIT, 233.116,13 SIT, 8. sklop: 363.851,40
SIT, 206.212,93 SIT, 9. sklop: 408.229,08
SIT, 56.737,25 SIT, 10. sklop: 2.736.475,90
SIT, 911,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik za 1. sklop: meso in mesni izdelki ni izbral ponudnika, saj je prejel samo
eno ponudbo. Ponudniki so lahko oddali ponudbo za celotno naročilo, za posamezne
sklope živil ali za posamezna živila znotraj
sklopov. Naročnik je za dobavo živil po posameznih sklopih izbral več pogodbenih
dobaviteljev z najugodnejšo kombinacijo
ponudb, zato se je v pogobah obvezal, da
bo od vsakega dobavitelja dobavil živila najmanj v višini 20% orientacijske pogodbene
vrednosti.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. januar 2004.
Osnovna šola Frana Kocbeka
Gornji Grad
Ob-49/04
1. Naročnik: JVIZ Občine Mozirje, OE
Osnovna šola Rečica ob Savinji in Osnovna šola Nazarje.
2. Naslov naročnika: JVIZ Občine Mozirje, OE Osnovna šola Rečica ob Savinji,
Rečica ob Savinji 152, 3332 Rečica ob
Savinji, telefon 03/837-02-20, telefaks 03/
837-02-32, Osnovna šola Nazarje, Zadrečka
cesta 37, 3331 Nazarje, tel. 03/839-13-66,
telefaks 03/839-13-79.
3. Datum izbire: 11. december 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
sukcesivna dobava živil, JVIZ Občine Mozirje, Osnovna šola Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 152, 3332 Rečica ob Savinji in
Osnovna šola Nazarje, Zadrečka cesta 37,
3331 Nazarje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 80 točk, fiksnost cen,
do 6 točk, strokovna priporočila do 5 točk,
plačilni pogoji 5 točk, lastna proizvodnja do
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2 točki, odzivni čas za interventna naročila
do 2 točki.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: JVIZ Občine Mozirje,
Osnovna šola Rečica ob Savinji: 1. sklop:
meso in mesni izdelki: 1/1 - Mesnine Žerak
d.o.o. Rogatec, Strmolska ulica 9, 3252 Rogatec, 1/2 - Mesarstvo Petrin, Franc Petrin
s.p., Štihova 13, 1000 Ljubljana, 2. sklop:
ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
1234 Mengeš, 3. sklop: mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,
3301 Petrovče, 4. sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice: 4/1 - Žito d.d., Šmartinska
154, 1529 Ljubljana, 4/2 - Miš Maš d.o.o.,
Na trgu 52, 3330 Mozirje, 5. sklop: žita in
mlevski izdelki: 5/1 - Žito d.d., Šmartinska
154, 1529 Ljubljana, 5/2 - Mercator d.d.,
Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25,
1000 Ljubljana, 6. sklop: sadje, zelenjava
in stročnice: 6/1 - Ultra d.o.o., Prihova 21,
3331 Nazarje, 6/2 - Mercator d.d., Sektor
eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000
Ljubljana, 7. sklop: konzervirani izdelki: 7/1
- Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine,
Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, 7/2 - Kolinska d.d., Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana,
8. sklop: zamrznjena živila: 8/1 - Pekarna
Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291
Škofljica, 8/2 - Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš, 9. sklop: sadni
sokovi in sirupi: 9/1 - Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina, 9/2 - Mercator d.d.,
Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25,
1000 Ljubljana, 10. sklop: ostala živila: 10/1
- Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine,
Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, 10/2 - Matik
d.o.o., Smrekarjeva 3, 1000 Ljubljana, 10/3
- Kolinska d.d., Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana; Osnovna šola Nazarje: 1. sklop: meso
in mesni izdelki: 1/1 - Mesnine Žerak d.o.o.
Rogatec, Strmolska ulica 9, 3252 Rogatec,
1/2 - Mesarstvo Petrin, Franc Petrin s.p.,
Štihova 13, 1000 Ljubljana, 2. sklop. ribe:
Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234
Mengeš, 3. sklop: mleko in mlečni izdelki:
Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301
Petrovče, 4. sklop: kruh, pekovski izdelki in
slaščice: Žito d.d., Šmartinska 154, 1529
Ljubljana, 5. sklop: žita in mlevski izdelki:
5/1 - Žito d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, 5/2 - Mercator d.d., Sektor eksterne
trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
6. sklop: sadje, zelenjava in stročnice: 6/1
- Ultra d.o.o., Prihova 21, 3331 Nazarje,
6/2 - Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, 7.
sklop: konzervirani izdelki: 7/1 - Mercator
d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, 7/2 - Kolinska d.d.,
Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, 8. sklop:
zamrznjena živila: 8/1 - Pekarna Pečjak
d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica,
8/2 - Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
1234 Mengeš, 9. sklop: sadni sokovi in sirupi: 9/1 - Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina, 9/2 - Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
10. sklop: ostala živila: 10/1 - Mercator d.d.,
Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25,
1000 Ljubljana, 10/2 - Matik d.o.o., Smrekarjeva 3, 1000 Ljubljana, 10/3 - Kolinska
d.d., Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: JVIZ Občine
Mozirje, Osnovna šola Rečica ob Savinji: 1. sklop: 1/1 - 6,621.216,03 SIT, 1/2
- 5,168.615,10 SIT; 2. sklop: 134.919,75
SIT, 3. sklop: 2,116.611,15 SIT, 4. sklop:
4/1 - 4,763.790 SIT, 4/2 - 7,732.359 SIT; 5.

sklop: 5/1 - 338.509,50 SIT, 5/2 - 549.053,30
SIT; 6. sklop: 6/1 - 2,521.800 SIT, 6/2 2,747.249 SIT; 7. sklop: 7/1 - 1,362.919,96
SIT, 7/2 - 922.775,93 SIT; 8. sklop: 8/1
- 502.177,33 SIT, 8/2 - 568.720,11 SIT; 9.
sklop: 9/1 - 535.815 SIT, 9/2 - 689.374,50
SIT; 10. sklop: 10/1 - 2,505.702,16 SIT,
10/2 - 418.358,64 SIT; 10/3 - 820.953,58
SIT; Osnovna šola Nazarje: 1. sklop: 1/1
- 13,225.690,61 SIT, 1/2 - 10,241.206,50
SIT; 2. sklop: 501.595,50 SIT, 3. sklop:
3,944.371,68 SIT, 4. sklop: 9,556.380
SIT; 5. sklop: 5/1 - 556.281 SIT, 5/2
- 940.837,15 SIT; 6. sklop: 6/1 - 11,210.700
SIT, 6/2 - 12,030.111,90 SIT; 7. sklop: 7/1
- 3,017.246,01 SIT, 7/2 - 1,871.122,81
SIT; 8. sklop: 8/1 - 2,399.908,25 SIT, 8/2 2,699.208,75 SIT; 9. sklop: 9/1 - 384.193,80
SIT, 9/2 - 572.233,56 SIT; 10. sklop: 10/1
- 5,041.266,89 SIT, 10/2 - 583.237 SIT; 10/3
- 1,368.794,46 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 20.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: JVIZ Občine Mozirje, Osnovna šola
Rečica ob Savinji: 1. sklop: 6,621.216,03
SIT; 5,168.615,10 SIT; 2. sklop: 160.420,72
SIT, 134.919,75 SIT; 3. sklop: 2,116.611,15
SIT, 271.079,70 SIT; 4. sklop: 7,732.359
SIT, 27.703,11 SIT, 5. sklop: 549.053,30
SIT, 189.681,71 SIT, 6. sklop: 2,747.249,01
SIT, 2,521.800 SIT, 7. sklop: 1,362.919,96
SIT, 354.003,31 SIT, 8. sklop: 799.868,40
SIT, 502.177,33 SIT, 9. sklop: 806.400 SIT,
49.770,58 SIT, 10. sklop: 2,505.702,16 SIT,
418.358,64 SIT; Osnovna šola Nazarje: 1.
sklop: 13,225.690,61 SIT; 10,241.206,50
SIT; 2. sklop: 633.504,38 SIT, 472.341,30
SIT; 3. sklop: 3,944.371,68 SIT, 342.771 SIT;
4. sklop: 17,465.094,50 SIT, 218.879 SIT, 5.
sklop: 940.837,15 SIT, 345.942,38 SIT, 6.
sklop: 12,030.111,90 SIT, 11,210.700 SIT, 7.
sklop: 3,017.246,01 SIT, 764.050,35 SIT, 8.
sklop: 3,655.044,71 SIT, 1,772.137,20 SIT,
9. sklop: 617.910 SIT, 29.862,35 SIT, 10.
sklop: 5,041.266,89 SIT, 583.237 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki so lahko oddali ponudbo za
celotno naročilo, za posamezne sklope živil
ali za posamezna živila znotraj sklopov. Naročnika sta za dobavo živil po posameznih
sklopih izbrala več pogodbenih dobaviteljev
z najugodnejšo kombinacijo ponudb, zato se
je v pogodbah obvezala, da bosta od vsakega dobavitelja dobavila živila najmanj v višini 20% orientacijske pogodbene vrednosti.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 1. 2004.
JVIZ Občine Mozirje,
OE Osnovna šola Rečica ob Savinji,
Osnovna šola Nazarje
Št. 773/2003
Ob-50/04
1. Naročnik: Center za usposabljanje
Elvira Vatovec Strunjan.
2. Naslov naročnika: Strunjan 140, 6320
Portorož.
3. Datum izbire: 2. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
prehrambeno blago – po skupinah:
– mleko in mlečni izdelki,
– kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski
izdelki,
– sokovi in sirupi,
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– jajčne testenine,
– riž in mlevski izdelki,
– vložena zelenjava,
– začimbe,
– čaji,
– zamrznjene ribe in zelenjava.
Kraj dobave je Strunjan 140.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena – najnižja vrednost
skupine blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– mleko in mlečni izdelki – Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,
– kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski
izdelki – Mlinotest kruh Koper d.o.o., Ul. 15.
maja 12, 6000 Koper,
– sokovi in sirupi – PS Mercator d.d.,
Dunajska 107, 1000 Ljubljana,
– jajčne testenine – Mlinotest kruh Koper
d.o.o., Ul. 15. maja 12, 6000 Koper,
– riž in mlevski izdelki – PS Mercator
d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana,
– vložena zelenjava – Droga Portorož
d.d., Industrijska c. 21, 6310 Izola,
– začimbe – Droga Portorož d.d., Industrijska c. 21, 6310 Izola,
– čaji – Droga Portorož d.d., Industrijska
c. 21, 6310 Izola,
– zamrznjene ribe in zelenjava – Mariva
Marikultura d.o.o., Liminjanska 111, 6320
Portorož.
7. Pogodbena vrednost: po skupinah
prehrambenega blaga:
– mleko in mlečni izdelki – 1,490.715,26
SIT,
– kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski
izdelki – 1,779.068 SIT,
– sokovi in sirupi – 817.257,81 SIT,
– jajčne testenine – 102.141,90 SIT,
– riž in mlevski izdelki – 161.506,69 SIT,
– vložena zelenjava – 282.566,89 SIT,
– začimbe – 67.353,33 SIT,
– čaji – 273.748,65 SIT,
– zamrznjene ribe in zelenjava –
1,091.401,50 SIT.
V vrednost je vključen DDV.
8. Vrednost, ki jo je izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 24 ponudb od
12 kandidatov.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– mleko in mlečni izdelki – 1,815.307,34
SIT, 1,490.715,26 SIT,
– kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski
izdelki – 2,072.300 SIT, 1,779.068 SIT,
– sokovi in sirupi – 986.794,78 SIT,
817.257,81 SIT,
– jajčne testenine – 168.615 SIT,
102.141,90 SIT,
– riž in mlevski izdelki – 189.283,63 SIT,
161.506,69 SIT,
– vložena zelenjava – 324.048,05 SIT,
282.566,89 SIT,
– začimbe – 79.297,13 SIT, 67.353,33
SIT,
– čaji – 278.426,57 SIT, 273.748,65 SIT,
– zamrznjene ribe in zelenjava –
1,114.338,64 SIT, 1,091.401,50 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: za razpisani skupini prehrambenega
blaga:
– sadje, zelenjava in jajca ter
– sladoled,
je naročnik v 1. fazi omejenega postopka
prejel samo po eno ponudbo, za razpisane
skupine prehrambenega blaga:
– meso in mesni izdelki,

– perutnina,
– mesnine in salame ter
– ostalo prehrambeno blago,
je naročnik v II. fazi omejenega postopka v letu 2003 prejel samo po eno ponudbo
zato je navedene skupine blaga oddal po
postopku oddaje naročil male vrednosti v
skladu s 125. členom ZJN in naročnikovim internim aktom o oddaji naročil male
vrednosti.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 83 z dne 27. 9. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 1. 2004.
Center za usposabljanje
Elvira Vatovec Strunjan
Št. 404-08-373/2001-39
Ob-59/04
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25, 1000 Ljubljana, faks 01/431-90-35.
3. Datum izbire: 10. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
I. sklop: kruh, pekovsko pecivo in
ostalo,
II. sklop: slaščice, keksi in podobno.
Dobava se vrši na skupine lokacij v Republiki Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost po
ponudbenem ceniku za posamezno skupino
lokacij.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za I. sklop: 1., 2., 4., 5. in 6. skupina
lokacij: ŽITO Prehrambena industrija d.d.,
Šmartinska 154, 1529 Ljubljana;
5. skupina lokacij: Pekarne Mlinotest
d.o.o., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina;
– za II. sklop: 1., 2. in 3. skupino lokacij:
Pekarne Mlinotest d.o.o., Tovarniška 14,
5270 Ajdovščina;
4. skupino lokacij: Dolenjske pekarne
d.d., Ločna 2, 8000 Novo mesto,
5. skupino lokacij: Kruh-pecivo d.d., Ul.
Jožice Flander 2, 2000 Maribor;
6. skupino lokacij: Mlinopek d.d., Industrijska 11, 9000 Murska Sobota.
7. Pogodbena vrednost:
– za I. sklop:
1. skupina lokacij: 16,734.590 SIT,
2. skupina lokacij: 6,297.450 SIT,
3. skupina lokacij: 4,818.624 SIT,
4. skupina lokacij: 4,890.820 SIT,
5. skupina lokacij: 8,267.830 SIT,
6. skupina lokacij: 1,056.625 SIT;
– za II. sklop:
1. skupina lokacij: 4,018.519,50 SIT,
2. skupina lokacij: 1,800.063 SIT,
3. skupina lokacij: 1,800.063 SIT,
4. skupina lokacij: 1,445.900 SIT,
5. skupina lokacij: 3,159.954 SIT,
6. skupina lokacij: 603.124,50 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za I. sklop:
1. skupina lokacij: 16,734.590 SIT,
18,190.643 SIT,
2. skupina lokacij: 6,297.450 SIT,
8,224.200 SIT,
3. skupina lokacij: 4,818.624 SIT,
4,948.900 SIT,
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4. skupina lokacij: 4,890.820 SIT,
5,197.850 SIT,
5. skupina lokacij: 8,267.830 SIT,
1,226.747,50 SIT;
– za II. sklop:
1. skupina lokacij: 4,018.519,50 SIT,
4,961.350 SIT,
2. skupina lokacij: 1,800.063 SIT,
2,226.650 SIT,
3. skupina lokacij: 1,800.063 SIT,
2,470.690 SIT,
4. skupina lokacij: 1,445.900 SIT,
1,570.550 SIT,
5. skupina lokacij: 3,159.954 SIT,
4,119.600 SIT,
6. skupina lokacij: 603.124,50, 862.600
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 48 z dne 31. 5. 2002, Ob-70403.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 12. 2003.
Ministrstvo za obrambo
Št. 65/4692/2003
Ob-74/04
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 osebnih vozil za potrebe avtoparka ELES-a.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skupna ponudbena cena 100%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za dobavo vozil v razredu 3.1.8.1. Avtoimpex d.o.o., Ljubljana, za
dobavo vozil v razredu 3.1.9.2. Istra avto
d.o.o., Koper.
7. Pogodbena vrednost: za dobavo vozil
v razredu 3.1.8.1. 9,594.050 SIT (že upoštevana vrednost odkupljenih vozil), za dobavo
vozil v razredu 3.1.9.2 21,960.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: za dobavo vozil v razredu 3.1.8.1.
najnižja ponudbena cena 9,594.050 SIT, za
dobavo vozil v razredu 3.1.9.2. 22,509.088
SIT, 21,960.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 82 z dne 19. 10. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 12. 2003.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 29/4720/2003
Ob-76/04
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, telefaks 01/474-27-02.
3. Datum izbire: 19. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
izdelava, dobava in montaža omar za relejno zaščito, vodenje, meritve za zvezno
polje 400 kV v RTP Podlog.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu
je naročilo dodeljeno: Bizant Viktor, s.p.
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– Elektromontaža Bizant, Žlebe 3B, 1215
Medvode.
7. Pogodbena vrednost: 19,373.430
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 21,536.004 SIT, 19,373.430 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 54 z dne 29. 6. 2001, Ob-51381.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 12. 2003.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 34/2003
Ob-81/04
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ptuj.
2. Naslov naročnika: Potrčeva 19A, 2250
Ptuj, tel. 02/771-25-11.
3. Datum izbire: 3. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
zobozdravstveni material:
– sklop I – svedri;
– sklop II – preostali zobozdravstveni
material;
fco sedež naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za sklop I – Interdent d.o.o., Opekarniška 26, Celje;
– za sklop II – Dentalia d.o.o., Celovška
197, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– za sklop I – 1,561.441,86 SIT;
– za sklop II – 12,203.244,74 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za sklop I – 2,731.996 SIT,
1,561.441,86 SIT;
– za sklop II – 14,452.754,21 SIT,
12,203.244,74 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 58 z dne 13. 7. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 12. 2003.
Zdravstveni dom Ptuj
Št. 169/03
Ob-89/04
1. Naročnik: Osnovna šola Solkan.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 25,
5250 Solkan, tel. 05/330-77-00, telefaks
05/300-55-14.
3. Datum izbire: 5. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
3. mleko in mlečni izdelki,
4. kruh in pekovsko pecivo,
5. slaščice,
6. sveža in suha zelenjava, sadje ter
jajca,
7. zmrznjeni gotovi izdelki,
8. zmrznjena zelenjava,
9. sladoled,
10. sveže in zmrznjene ribe,
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11. mlevski izdelki in testenine,
12. konzervirano sadje, zelenjava in
ribe,
13. sadni sokovi in sirupi,
14. ostalo prehrambeno blago.
Kraj dobave: Osnovna šola Solkan, Šolska ulica 25, 5250 Solkan.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,
– kruh in pekovsko pecivo: Pecivo d.d.,
Rejčeva 26, 5000 Nova Gorica,
– slaščice: Pecivo d.d., Rejčeva 26, 5000
Nova Gorica,
– sveža in suha zelenjava, sadje ter jajca: Agrogorica d.d., Vrtojbenska cesta 48,
5290 Šempeter pri Gorici,
– zmrznjeni gotovi izdelki: Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c. 442, 1291 Škofljica,
– zmrznjena zelenjava: Brumec-Ručigaj
d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,
– sladoled: Ljubljanske Mlekarne d.d.,
Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
– sveže in zmrznjene ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,
– mlevski izdelki in testenine: Pekarne
Mlinotest d.o.o., Tovarniška 14, 6270 Ajdovščina,
– konzervirano sadje, zelenjava in ribe:
Era Disgro d.o.o., Orehovlje 1, 5291 Miren,
– sadni sokovi in sirupi: Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina,
– ostalo prehrambeno blago: Mercator
Goriška d.d., Gregorčičeva 19, 5000 Nova
Gorica.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost je enaka vrednosti najnižje ponudbe, navedene v 10. točki.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
3. skupina: mleko in mlečni izdelki:
7,668.881,10 SIT, 4,421.971,50 SIT,
4. skupina: kruh in pekovsko pecivo:
3,353.735 SIT, 1,960.900 SIT,
5. skupina: slaščice: 2,311.050 SIT,
1,843.000 SIT,
6. skupina: sveža in suha zelenjava, sadje ter jajca: 6,589.702 SIT, 5,465.200 SIT,
7. skupina: zmrznjeni gotovi izdelki:
2,257.321 SIT, 1,521.842,70 SIT,
8. skupina:
zmrznjena
zelenjava:
491.875 SIT, 367.055 SIT,
9. skupina: sladoled: 568.106 SIT,
314.785,20 SIT,
10. skupina: sveže in zmrznjene ribe:
886.918,50 SIT, 722.501,50 SIT,
11. skupina: mlevski izdelki in testenine:
1,021.954 SIT, 753.476 SIT,
12. skupina: konzervirano sadje, zelenjava in ribe: 920.217,80 SIT, 876.129,60 SIT,
13. skupina: sadni sokovi in sirupi:
1,913.303 SIT, 1,530.250 SIT,
14. skupina: ostalo prehrambeno blago:
4,953.971,40 SIT, 4,885.269,59 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: 29. 12. 2003.
Osnovna šola Solkan

Št. 172/2003
Ob-90/04
1. Naročnik: VVZ Kekec Grosuplje.
2. Naslov naročnika: Trubarjeva 15, 1290
Grosuplje, faks 01/786-61-90, tel. 01/786-6180, e-mail: cvetka.kosir@guest.arnes.si.
3. Datum izbire: 1. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
živila in prehrambeni izdelki po naslednjih
skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. sveže meso,
3. meso perutnine in kuncev,
4. mesni izdelki,
5. ribe in konzervirane ribe,
6. sveža zelenjava, sveže in suho sadje
ter suhe stročnice,
7. zamrznjena zelenjava,
8. kokošja jajca,
9. kruh in pekovsko pecivo,
10. zamrznjeni izdelki iz testa in slaščičarski izdelki,
11. testenine,
12. žitarice in mlevski izdelki,
13. drugo prehrambeno blago.
Kraj dobave: VVZ Kekec Grosuplje,
Trubarjeva 15 in vrtec Pika Šmarje-Sap,
Ljubljanska c. 51.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za skupino: mleko in mlečni izdelki:
Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63,
Ljubljana,
– za skupino: sveže meso: JEM-Jeseniške mesnine d.d., Sp. Plavž 14, Jesenice; KZ Krka z.o.o., Šentjernejska 6, Novo
mesto,
– za skupino: meso perutnine in kuncev: Pivka Perutninarstvo d.d., Neverke
30, Košana; Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva
10, Ptuj,
– za skupino: mesni izdelki: JEM-Jeseniške mesnine d.d., Sp. Plavž 14, Jesenice; KZ Krka z.o.o., Šentjernejska 6, Novo
mesto,
– za skupino: ribe in konzervirane ribe:
Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
Mengeš,
– za skupino: sveža zelenjava, sveže in
suho sadje ter suhe stročnice: Agro Mrkac
d.o.o., Cesta v Šmartno 29, Ljubljana,
– za skupino: zamrznjena zelenjava:
Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
Mengeš,
– za skupino: kokošja jajca: Pivka Perutninarstvo d.d., Neverke 30, Košana,
– za skupino: kruh in pekovsko pecivo:
Pekarna Blatnik d.o.o., Predstruge 69, Videm-Dobrepolje; Don don d.o.o. Metlika,
P.O. Stražišče, Laze 16, Kranj,
– za skupino: zamrznjeni izdelki iz testa in slaščičarski izdelki: Pekarna Pečjak
d.o.o., Dolenjska c. 442, Škofljica,
– za skupino: testenine: Žito Prehrambena industrija d.d., Šmartinska c. 154,
Ljubljana,
– za skupino: žitarice in mlevski izdelki:
Žito Prehrambena industrija d.d., Šmartinska c. 154, Ljubljana,
– za skupino: drugo prehrambeno blago:
Mercator d.d., Slovenčeva 25, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1. mleko in mlečni izdelki: 3,573.960
SIT,
2. sveže meso: 4,866.400 SIT,
3. meso perutnine in kuncev: 3,338.180
SIT,
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4. mesni izdelki: 791.500 SIT,
5. ribe in konzervirane ribe 1,009.864
SIT,
6. sveža zelenjava, sveže in suho sadje
ter suhe stročnice: 6,480.200 SIT,
7. zamrznjena zelenjava: 289.424 SIT,
8. kokošja jajca: 663.800 SIT,
9. kruh in pekovsko pecivo: 2,632.154
SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa in slaščičarski izdelki: 723.664 SIT,
11. testenine: 559.330 SIT,
12. žitarice in mlevski izdelki: 549.586
SIT,
13. drugo prehrambeno blago: 8,450.638
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: ponudniki ne nastopajo
s podizvajalci.
9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. mleko in mlečni izdelki: 4,220.218 SIT,
3,573.960 SIT,
2. sveže meso: 4,866.400 SIT, 4,545.990
SIT,
3. meso perutnine in kuncev: 3,684.000
SIT, 3,268.996 SIT,
4. mesni izdelki: 791.500 SIT, 756.550
SIT,
5. ribe in konzervirane ribe: 1,190.511
SIT, 1,009.864 SIT,
6. sveža zelenjava, sveže in suho sadje
ter suhe stročnice: 7,998.140 SIT, 6,480.200
SIT,
7. zamrznjena zelenjava: 417.165 SIT,
289.424 SIT,
8. kokošja jajca: 663.800 SIT, 663.800
SIT,
9. kruh in pekovsko pecivo: 2,946.850
SIT, 2,279.042 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa in slaščičarski izdelki: 761.900 SIT, 723.664 SIT,
11. testenine: 771.247 SIT, 559.330 SIT,
12. žitarice in mlevski izdelki: 663.099
SIT, 549.586 SIT,
13. drugo prehrambeno blago: 9,982.134
SIT, 8,450.638 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: javni razpis je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 76 z dne
28. 9. 2001, Ob-55486.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 12. 2003.
VVZ Kekec Grosuplje
Ob-95/04
1. Naročnik: Vrtec Idrija.
2. Naslov naročnika: Prelovčeva 11,
5280 Idrija, tel. 05/374-33-10, telefaks 05/
374-33-18.
3. Datum izbire: 17. december 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
sukcesivna dobava živil, Vrtec Idrija, Prelovčeva 11, 5280 Idrija, enota Vrtca Idrija,
Godovič 3, 5275 Godovič, enota Vrtca Idrija,
Črni vrh 87, 5274 Črni vrh nad Idrijo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 80 točk, fiksnost cen,
do 6 točk, strokovna priporočila do 5 točk,
plačilni pogoji 5 točk, lastna proizvodnja do
2 točki, odzivni čas za interventna naročila
do 2 točki.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:

1. sklop: meso in mesni izdelki: /;
2. sklop: ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o.,
Testenova 55, 1234 Mengeš;
3. sklop: mleko in mlečni izdelki:
3/1 – Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,
3301 Petrovče,
3/2 – Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.,
Vinarska cesta 5, 5271 Vipava,
3/3 – Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana;
4. sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice:
4/1 – Pekarne Mlinotest d.o.o., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina,
4/2 – Don Don d.o.o. Meltlika, Trdinova
pot 2a, 8330 Metlika;
5. sklop: žita in mlevski izdelki:
5/1 – Pekarne Mlinotest d.o.o., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina,
5/2 – Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica,
5/3 – Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana;
6. sklop: sadje, zelenjava in stročnice:
6/1 – Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
6/2 – Agrogorica d.d., Vrtojbenska cesta
48, 5290 Šempeter pri Gorici;
7. sklop: konzervirani izdelki:
7/1 – Impuls Domžale d.o.o., Motnica
11/1, 1236 Trzin,
7/2 – Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana;
8. sklop: zamrznjena živila: Pekarna
Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291
Škofljica;
9. sklop: sadni sokovi in sirupi: Fructal
d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina;
10. sklop: ostala živila:
10/1 – Droga d.d., Industrijska cesta 21,
6310 Izola,
10/2 – Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: /;
2. sklop: 410.433,80 SIT;
3. sklop:
3/1 – 9,846.167,88 SIT,
3/2 – 9,574.539,90 SIT,
3/3 – 10,985.644,20 SIT;
4. sklop:
4/1 – 5,334.750 SIT,
4/2 – 5,265.776,25 SIT;
5. sklop:
5/1 – 933.251,20 SIT,
5/2 – 893.604,20 SIT,
5/3 – 2,024.348,50 SIT;
6. sklop:
6/1 – 11,862.814,95 SIT,
6/2 – 215,412.350 SIT;
7. sklop:
7/1 – 3,958.671,22 SIT,
7/2 – 3,701.746,69 SIT;
8. sklop: 1,903.882,05 SIT;
9. sklop: 412.744,50 SIT;
10. sklop:
10/1 – 1,160.101,37 SIT,
10/2 – 3,641.384,06 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 24.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop: /;
2. sklop: 795.513,68 SIT, 410.433,80
SIT;
3. sklop: 10,985.644,20 SIT, 145.824 SIT;
4. sklop: 6,036.900 SIT, 5,265.776,25
SIT;
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5. sklop: 2,024.348,50 SIT, 612.382,68
SIT;
6. sklop: 15,412.350 SIT, 11,862.814,95
SIT;
7. sklop: 3,958.671,22 SIT, 865.961,50
SIT;
8. sklop: 2,722.807,50 SIT, 649.380 SIT;
9. sklop: 535.500 SIT, 134.538,92 SIT;
10. sklop: 3,641.384,06 SIT, 692.779,23
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik za 1. sklop: meso in mesni izdelki ni izbral ponudnika, saj je po pregledu
ponudb ostala samo ena pravilna in popolna
ponudba za navedeni sklop. Ponudniki so
lahko oddali ponudbo za celotno naročilo,
za posamezne sklope živil ali za posamezna živila znotraj sklopov. Naročnik je za dobavo živil po posameznih sklopih izbral več
pogodbenih dobaviteljev z najugodnejšo
kombinacijo ponudb, zato se je v pogobah
obvezal, da bo od vsakega dobavitelja dobavil živila najmanj v višini 20% orientacijske
pogodbene vrednosti.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 1. 2004.
Vrtec Idrija
Št. 5/2003
Ob-99/04
1. Naročnik: Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede.
2. Naslov naročnika: Kidričeva cesta
55a, 4000 Kranj, faks 04/237-42-99, tel.
04/237-43-74, e-naslov: dekanat@fov.unimb.si.
3. Datum izbire: 25. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
tuje serijske publikacije za leto 2004, kraj
dobave: Kranj.
5. Merilo za dodelitev naročila: najnižja
cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: J.V. Valvasor d.o.o.,
Tuja in domača literatura, Vegova 8, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 16,418.448,97
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,550.942,31 SIT, 16,418.448,97 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 80 z dne 12. 10. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 1. 2004.
Univerza v Mariboru
Fakulteta za organizacijske vede
Št. 7/2003
Ob-100/04
1. Naročnik: Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede.
2. Naslov naročnika: Kidričeva cesta
55a, 4000 Kranj, faks 04/237-42-99, tel.
04/237-43-74, e-naslov: dekanat@fov.unimb.si.
3. Datum izbire: 5. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: videoprojekcijska oprema, kraj dobave: Kranj.
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5. Merilo za dodelitev naročila: najnižja
cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: TSE d.o.o., Tržaška 126,
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 759.518,40
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 958.800 SIT, 759.518,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 76 z dne 28. 9. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 1. 2004.
Univerza v Mariboru
Fakulteta za organizacijske vede
Št. 4983
Ob-119/04
1. Naročnik: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija in Javno podjetje Javne
naprave d.o.o.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27,
3000 Celje, Javne naprave javno podjetje
d.o.o. Teharska c. 49, 3000 Celje, tel. 42564-00, faks 426-64-12.
3. Datum izbire: 28. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
delovno vozilo za zbiranje in prevoz ločeno zbranih frakcij.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Just d.o.o., Brnčičeva 13,
1231 Ljubljana - Črnuče.
7. Pogodbena vrednost: 26,658.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 29,244.000 SIT, 26,658.000 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: 29. 12. 2003.
Mestna občina Celje
Komunalna direkcija in
Javne naprave d.o.o.
Št. 01/04
Ob-122/04
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna enota Informacijski center.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana, tel. 01/43-33-340, faks
01/23-12-667.
3. Datum izbire: 1. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
nakup dodatnih licenc in vzdrževanje
strojne in programske opreme sistema
IMiS po postopku s pogajanji brez predhodne objave po 84. členu ZJN-1; kraj dobave:
Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je v osnovnem postopku
za izvedbo projekta INFOPOS pod oznako
JNP-21-025/02 že predvidel možnost dodat-
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nih nabav licenc, zato je utemeljen postopek
s pogajanji brez predhodne objave po 84.
členu ZJN-1 z dosedanjim dobaviteljem izbranim na podlagi osnovnega postopka.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: SRC.SI, d.o.o., Tržaška
cesta 116, 1001 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 11,970.372,67
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: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 1. 2004.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Področna enota Informacijski center
Št. 23
Ob-132/04
1. Naročnik: Skupnost osnovnih šol.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 89,
1230 Domžale.
3. Datum izbire: 8. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeni artikli za potrebe kuhinj
šol in vrtca; kraj dobave: osnovne šole in
vrtec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižje cene.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Osnovna šola Dob, Šolska 7, 1233
Dob:
1. meso: Pomurka trgovina d.o.o., Murska Sobota; Likozar Iztok s.p., Cerklje,
2. perutnina in perutninski izdelki: Perutnina Ptuj d.d., Ptuj; Mir d.d., Gornja
Radgona,
3. mesni izdelki: Pomurka trgovina d.o.o,
Murska Sobota; Likozar Iztok s.p., Cerklje,
4. ribe: Brumec Ručigaj d.o.o., Mengeš;
Živila Kranj d.d., Naklo,
5. mleko: Ljubljanske mlekarne d.d.,
Ljubljana; Pomurske mlekarne, Murska
Sobota,
6. mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne
d.d., Ljubljana; Pomurske mlekarne, Murska Sobota,
7. kruh: Vele d.d., Domžale; Žito Gorenjka, Lesce,
8. pekovski izdelki: Don don d.o.o., Metlika; Žito Gorenjka d.d., Lesce,
9. slaščičarski izdelki: Vele d.d., Domžale; Don don d.o.o., Metlika,
10. sadje: Sadiku Fari s.p., Domžale;
Agro Mrkac d.o.o., Ljubljana,
11. zelenjava: Sadiku Fari s.p., Domžale;
Agro Mrkac d.o.o., Ljubljana,
12. sadni sokovi: Vele d.d., Domžale;
Nektar & Natura d.o.o., Ljubljana,
13. testenine: Vele d.d., Domžale; Pekarna Pečjak d.o.o, Škofljica,
14. čaji: Vele d.d., Domžale; Živila Kranj
d.d., Naklo,
15. zmrznjena zelenjava: Brumec Ručigaj d.o.o., Mengeš; Agro Mrkac d.o.o.,
Ljubljana,
16. splošno prehrambeno blago: Vele
d.d., Domžale; Mercator d.d., Ljubljana;
– Osnovna šola Domžale, Bistriška 19,
1230 Domžale:

1. meso: Pomurka trgovina d.o.o., Murska Sobota; Likozar Iztok s.p., Cerklje,
2. perutnina in perutninski izdelki: Perutnina Ptuj d.d., Ptuj; Mir d.d., Gornja
Radgona,
3. mesni izdelki: Pomurka trgovina d.o.o.,
Murska Sobota; Likozar Iztok s.p., Cerklje,
4. ribe: Brumec Ručigaj d.o.o., Mengeš;
Živila Kranj d.d., Naklo,
5. mleko: Ljubljanske mlekarne d.d.,
Ljubljana; Pomurske mlekarne, Murska
Sobota,
6. mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne
d.d., Ljubljana; Pomurske mlekarne, Murska Sobota,
7. kruh: Žito Gorenjka, Lesce, Mlinotest
Peks d.o.o., Škofja Loka,
8. pekovski izdelki: Don don d.o.o., Metlika; Žito Gorenjka d.d., Lesce,
9. slaščičarski izdelki: Vele d.d., Domžale; Pekarna Blatnik d.o.o., Videm Dobrepolje,
10. sadje: Sadiku Fari s.p., Domžale;
Agro Mrkac d.o.o., Ljubljana,
11. zelenjava: Sadiku Fari s.p., Domžale;
Agro Mrkac d.o.o., Ljubljana,
12. sadni sokovi: Erfa d.o.o., Dob; Mercator d.d., Ljubljana,
13. testenine: Vele d.d., Domžale; Žito
d.d., Ljubljana,
14. čaji: Vele d.d., Domžale; Živila Kranj
d.d., Naklo,
15. zmrznjena zelenjava: Brumec Ručigaj
d.o.o., Mengeš; Agro Mrkac d.o.o., Ljubljana,
16. splošno prehrambeno blago: Mercator d.d., Ljubljana, Impuls Domžale d.o.o.,
Trzin;
– Osnovna šola Janka Kersnika Brdo,
Brdo 5, 1225 Lukovica:
1. meso: Pomurka trgovina d.o.o., Murska Sobota; Likozar Iztok s.p., Cerklje,
2. perutnina in perutninski izdelki: Perutnina Ptuj d.d., Ptuj; Mir d.d., Gornja
Radgona,
3. mesni izdelki: Pomurka trgovina d.o.o.,
Murska Sobota; Likozar Iztok s.p., Cerklje,
4. ribe: Brumec Ručigaj d.o.o., Mengeš;
Živila Kranj d.d., Naklo,
5. mleko: Ljubljanske mlekarne d.d.,
Ljubljana; Pomurske mlekarne, Murska
Sobota,
6. mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne
d.d., Ljubljana; Pomurske mlekarne, Murska Sobota,
7. kruh: Žito d.d., Ljubljana; Vele d.d.,
Domžale,
8. pekovski izdelki: Pekarna Blatnik
d.o.o., Videm Dobrepolje; Klasje Celje d.d.,
Celje,
9. slaščičarski izdelki: Vele d.d., Domžale; Pekarna Blatnik d.o.o., Videm Dobrepolje,
10. sadje: Sadiku Fari s.p., Domžale;
Agro Mrkac d.o.o., Ljubljana,
11. zelenjava: Sadiku Fari s.p., Domžale;
Agro Mrkac d.o.o., Ljubljana,
12. sadni sokovi: Erfa d.o.o., Dob; Fructal d.d., Ajdovščina,
13. testenine: Vele d.d., Domžale; Pekarna Pečjak d.o.o., Škofljica,
14. čaji: Vele d.d., Domžale; Droga d.d.,
Izola,
15. zmrznjena zelenjava: Brumec Ručigaj d.o.o., Mengeš; Agro Mrkac d.o.o.,
Ljubljana,
16. splošno prehrambeno blago: Mercator d.d., Ljubljana, Vele d.d., Domžale;
– Osnovna šola Jurija Vege Moravče,
Vegova 38, 1251 Moravče:
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1. meso: Pomurka trgovina d.o.o., Murska Sobota; Likozar Iztok s.p., Cerklje,
2. perutnina in perutninski izdelki: Perutnina Ptuj d.d., Ptuj; Mir d.d., Gornja
Radgona,
3. mesni izdelki: Pomurka trgovina d.o.o.,
Murska Sobota; Likozar Iztok s.p., Cerklje,
4. ribe: Brumec Ručigaj d.o.o., Mengeš;
Živila Kranj d.d., Naklo,
5. mleko: Ljubljanske mlekarne d.d.,
Ljubljana; Pomurske mlekarne, Murska
Sobota,
6. mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne
d.d., Ljubljana; Pomurske mlekarne, Murska Sobota,
7. kruh: Žito d.d., Ljubljana; Vele d.d.,
Domžale,
8. pekovski izdelki: Pekarna Blatnik
d.o.o., Videm Dobrepolje; Žito d.d., Ljubljana,
9. slaščičarski izdelki: Vele d.d., Domžale; Žito d.d., Ljubljana,
10. sadje: Sadiku Fari s.p., Domžale;
Agro Mrkac d.o.o., Ljubljana,
11. zelenjava: Sadiku Fari s.p., Domžale;
Agro Mrkac d.o.o., Ljubljana,
12. sadni sokovi: Nektar & Natura d.o.o.,
Ljubljana; Mercator d.d., Ljubljana,
13. testenine: Vele d.d., Domžale; Pekarna Pečjak d.o.o., Škofljica,
14. čaji: Vele d.d., Domžale; Živila Kranj
d.d., Naklo,
15. zmrznjena zelenjava: Brumec Ručigaj d.o.o., Mengeš; Agro Mrkac d.o.o.,
Ljubljana,
16. splošno prehrambeno blago: Vele
d.d., Domžale, Impuls Domžale d.o.o.,
Trzin;
– Osnovna šola Mengeš, Šolska 11,
1234 Mengeš:
1. meso: Pomurka trgovina d.o.o., Murska Sobota; Likozar Iztok s.p., Cerklje,
2. perutnina in perutninski izdelki: Perutnina Ptuj d.d., Ptuj; Mir d.d., Gornja
Radgona,
3. mesni izdelki: Pomurka trgovina d.o.o.,
Murska Sobota; Likozar Iztok s.p., Cerklje,
4. ribe: Brumec Ručigaj d.o.o., Mengeš;
Živila Kranj d.d., Naklo,
5. mleko: Ljubljanske mlekarne d.d.,
Ljubljana; Pomurske mlekarne, Murska
Sobota,
6. mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne
d.d., Ljubljana; Pomurske mlekarne, Murska Sobota,
7. kruh: Mlinotest Peks d.o.o., Škofja
Loka; Vele d.d., Domžale,
8. pekovski izdelki: Žito Gorenjka d.d.,
Lesce; Don don d.o.o., Metlika,
9. slaščičarski izdelki: Vele d.d., Domžale; Pekarna Blatnik d.o.o., Videm Dobrepolje,
10. sadje: Sadiku Fari s.p., Domžale;
Mercator d.d., Ljubljana,
11. zelenjava: Sadiku Fari s.p., Domžale;
Mercator d.d., Ljubljana,
12. sadni sokovi: Erfa d.o.o., Dob; Nektar
& Natura d.o.o., Ljubljana,
13. testenine: Mlinotest Peks d.o.o., Škofja Loka; Pekarna Pečjak d.o.o., Škofljica,
14. čaji: Vele d.d., Domžale; Droga d.d.,
Izola,
15. zmrznjena zelenjava: Brumec Ručigaj d.o.o., Mengeš; Agro Mrkac d.o.o.,
Ljubljana,
16. splošno prehrambeno blago: Mercator d.d., Ljubljana, Živila Kranj d.d., Naklo;
– Osnovna šola Preserje pri Radomljah,
Pelechova 83, 1235 Radomlje:

1. meso: Pomurka trgovina d.o.o., Murska Sobota; Likozar Iztok s.p., Cerklje,
2. perutnina in perutninski izdelki: Perutnina Ptuj d.d., Ptuj; Mir d.d., Gornja
Radgona,
3. mesni izdelki: Pomurka trgovina d.o.o.,
Murska Sobota; Likozar Iztok s.p., Cerklje,
4. ribe: Brumec Ručigaj d.o.o., Mengeš;
Živila Kranj d.d., Naklo,
5. mleko: Ljubljanske mlekarne d.d.,
Ljubljana; Pomurske mlekarne, Murska
Sobota,
6. mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne
d.d., Ljubljana; Pomurske mlekarne, Murska Sobota,
7. kruh: Mlinotest Peks d.o.o., Škofja
Loka; Vele d.d., Domžale,
8. pekovski izdelki: Vele d.d., Domžale;
Don don d.o.o., Metlika,
9. slaščičarski izdelki: Vele d.d., Domžale; Pekarna Blatnik d.o.o., Videm Dobrepolje,
10. sadje: Sadiku Fari s.p., Domžale;
Agro Mrkac d.o.o., Ljubljana,
11. zelenjava: Sadiku Fari s.p., Domžale;
Agro Mrkac d.o.o., Ljubljana,
12. sadni sokovi: Erfa d.o.o., Dob; Nektar
& Natura d.o.o., Ljubljana,
13. testenine: Vele d.d., Domžale; Pekarna Pečjak d.o.o., Škofljica,
14. čaji: Vele d.d., Domžale; Živila Kranj
d.d., Naklo,
15. zmrznjena zelenjava: Brumec Ručigaj d.o.o., Mengeš; Agro Mrkac d.o.o.,
Ljubljana,
16. splošno prehrambeno blago: Vele
d.d., Domžale; Rak`s d.o.o., Radomlje;
– Osnovna šola Rodica, Kettejeva 13,
1230 Domžale:
1. meso: Pomurka trgovina d.o.o., Murska Sobota; Likozar Iztok s.p., Cerklje,
2. perutnina in perutninski izdelki: Perutnina Ptuj d.d., Ptuj; Mir d.d., Gornja Radgona,
3. mesni izdelki: Pomurka trgovina d.o.o.,
Murska Sobota; Likozar Iztok s.p., Cerklje,
4. ribe: Brumec Ručigaj d.o.o., Mengeš;
Živila Kranj d.d., Naklo,
5. mleko: Ljubljanske mlekarne d.d.,
Ljubljana; Pomurske mlekarne, Murska
Sobota,
6. mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne
d.d., Ljubljana; Pomurske mlekarne, Murska Sobota,
7. kruh: Žito d.d., Ljubljana; Vele d.d.,
Domžale,
8. pekovski izdelki: Žito Gorenjka d.d.,
Lesce; Don don d.o.o., Metlika,
9. slaščičarski izdelki: Žito d.d., Ljubljana; Pekarna Pečjak d.o.o., Škofljica,
10. sadje: Sadiku Fari s.p., Domžale;
Agro Mrkac d.o.o., Ljubljana,
11. zelenjava: Sadiku Fari s.p., Domžale;
Agro Mrkac d.o.o., Ljubljana,
12. sadni sokovi: Erfa d.o.o., Dob; Vele
d.d., Domžale,
13. testenine: Mlinotest Peks d.o.o.,
Škofja Loka; Pekarna Pečjak d.o.o., Škofljica,
14. čaji: Vele d.d., Domžale; Živila Kranj
d.d., Naklo,
15. zmrznjena zelenjava: Brumec Ručigaj d.o.o., Mengeš; Agro Mrkac d.o.o.,
Ljubljana,
16. splošno prehrambeno blago: Mercator d.d., Ljubljana, Vele d.d., Domžale;
– Osnovna šola Trzin, Mengeška 7/b,
1236 Trzin:
1. meso: Pomurka trgovina d.o.o., Murska Sobota; Likozar Iztok s.p., Cerklje,
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2. perutnina in perutninski izdelki: Perutnina Ptuj d.d., Ptuj; Mir d.d., Gornja
Radgona,
3. mesni izdelki: Mir d.d., Gornja Radgona; Likozar Iztok s.p., Cerklje,
4. ribe: Brumec Ručigaj d.o.o., Mengeš;
Živila Kranj d.d., Naklo,
5. mleko: Ljubljanske mlekarne d.d.,
Ljubljana; Pomurske mlekarne, Murska
Sobota,
6. mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne
d.d., Ljubljana; Pomurske mlekarne, Murska Sobota,
7. kruh: Žito Gorenjka d.d., Lesce; Vele
d.d., Domžale,
8. pekovski izdelki: Žito Gorenjka d.d.,
Lesce; Don don d.o.o., Metlika,
9. slaščičarski izdelki: Žito d.d., Ljubljana; Mlinotest Peks d.o.o., Škofja Lokar,
10. sadje: Sadiku Fari s.p., Domžale;
Agro Mrkac d.o.o., Ljubljana,
11. zelenjava: Sadiku Fari s.p., Domžale;
Agro Mrkac d.o.o., Ljubljana,
12. sadni sokovi: Erfa d.o.o., Dob; Vele
d.d., Domžale,
13. testenine: Vele d.d., Domžale; Pekarna Pečjak d.o.o., Škofljica,
14. čaji: Vele d.d., Domžale; Živila Kranj
d.d., Naklo,
15. zmrznjena zelenjava: Brumec Ručigaj d.o.o., Mengeš; Agro Mrkac d.o.o.,
Ljubljana,
16. splošno prehrambeno blago: Rak`s
d.o.o, Radomlje; Vele d.d., Domžale;
– Osnovna šola Venclja Perka, Ljubljanska 58/a, 1230 Domžale:
1. meso: Pomurka trgovina d.o.o., Murska Sobota; Likozar Iztok s.p., Cerklje,
2. perutnina in perutninski izdelki: Perutnina Ptuj d.d., Ptuj; Mir d.d., Gornja
Radgona,
3. mesni izdelki: Pomurka trgovina d.o.o.,
Murska Sobota; Likozar Iztok s.p., Cerklje,
4. ribe: Brumec Ručigaj d.o.o., Mengeš;
Živila Kranj d.d., Naklo,
5. mleko: Ljubljanske mlekarne d.d.,
Ljubljana; Pomurske mlekarne, Murska
Sobota,
6. mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne
d.d., Ljubljana; Pomurske mlekarne, Murska Sobota,
7. kruh: Žito d.d., Ljubljana; Vele d.d.,
Domžale,
8. pekovski izdelki: Žito Gorenjka d.d.,
Lesce; Don don d.o.o., Metlika,
9. slaščičarski izdelki: Vele d.d., Domžale;
Pekarna Blatnik d.o.o., Videm Dobrepolje,
10. sadje: Sadiku Fari s.p., Domžale;
Mercator d.d., Ljubljana,
11. zelenjava: Sadiku Fari s.p., Domžale;
Mercator d.d., Ljubljana,
12. sadni sokovi: Erfa d.o.o., Dob; Nektar
& Natura d.o.o., Ljubljana,
13. testenine: Žito d.d., Ljubljana; Pekarna Pečjak d.o.o., Škofljica,
14. čaji: Vele d.d., Domžale; Živila Kranj
d.d., Naklo,
15. zmrznjena zelenjava: Brumec Ručigaj d.o.o., Mengeš; Agro Mrkac d.o.o.,
Ljubljana,
16. splošno prehrambeno blago: Rak`d.o.o., Radomlje; Vele d.d., Domžale;
– Vrtec Urša, Slamnikarska 26, 1230
Domžale:
1. meso: Pomurka trgovina d.o.o., Murska Sobota; Likozar Iztok s.p., Cerklje,
2. perutnina in perutninski izdelki: Perutnina Ptuj d.d., Ptuj; Mir d.d., Gornja
Radgona,
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3. mesni izdelki: Pomurka trgovina d.o.o.,
Murska Sobota; Likozar Iztok s.p., Cerklje,
4. ribe: Brumec Ručigaj d.o.o., Mengeš;
Živila Kranj d.d., Naklo,
5. mleko: Ljubljanske mlekarne d.d.,
Ljubljana; Pomurske mlekarne, Murska
Sobota,
6. mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne
d.d., Ljubljana; Pomurske mlekarne, Murska Sobota,
7. kruh: Žito Gorenjka d.d., Lesce; Mlinotest Peks d.o.o., Škofja Loka,
8. pekovski izdelki: Žito d.d., Ljubljana;
Don don d.o.o., Metlika,
9. slaščičarski izdelki: Vele d.d., Domžale; Pekarna Blatnik d.o.o., Videm Dobrepolje,
10. sadje: Sadiku Fari s.p., Domžale;
Agro Mrkac d.o.o., Ljubljana,
11. zelenjava: Sadiku Fari s.p., Domžale;
Agro Mrkac d.o.o., Ljubljana,
12. sadni sokovi: Erfa d.o.o., Dob; Vele
d.d., Domžale,
13. testenine: Vele d.d., Domžale; Pekarna Pečjak d.o.o., Škofljica,
14. čaji: Vele d.d., Domžale; Droga d.d.,
Izola,
15. zmrznjena zelenjava: Brumec Ručigaj d.o.o., Mengeš; Agro Mrkac d.o.o.,
Ljubljana,
16. splošno prehrambeno blago: Rak`
d.o.o., Radomlje; Vele d.d., Domžale.
7. Pogodbena vrednost: po posameznih
skupinah artiklov.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 29.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ni presegala 5% nad ali pod razpisano
vrednostjo.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 84-85 z dne 29. 8. 2003, Ob-100983.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 12. 2003.
Skupnost osnovnih šol, Domžale
Št. 1
Ob-139/04
1. Naročnik: Osnovna šola Matije Valjevca.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 9,
4205 Preddvor, tel. 04/255-10-10, faks
04/255-12-97, e-mail: group1.oskrmv@guest.arnes.si.
3. Datum izbire: 1. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
prehrambeni artikli za potrebe šolske
kuhinje; Osnovna šola Matije Valjavca,
Šolska ulica 9, 4205 Preddvor, Vrtec Storžek, Šolska ulica 7, Preddvor in podružnici:
Osnovna šola Kokra, Kokra 23 in Osnovna
šola Jezersko, Zg. Jezersko 62.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: pogoji so bili sestavni del
razpisne dokumentacije; naročnik je izbral
najugodnejše ponudnike za posamezne
skupine blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. sklop: meso in mesni izdelki: Jurmes,
d.o.o., Ulica Leona Dobrotinška 15, 3230
Šentjur (cena: 7,973.273 SIT);
2. sklop: zamrznjene ribe: Kvibo,
d.o.o., Predilniška 16, 4290 Tržič (cena:
207.945,68 SIT);
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3. sklop: zamrznjena zelenjava: Ljubljanske mlekarne, d.d., Tbilisijska 63, 1000
Ljubljana (cena: 394.242,08 SIT);
4. sklop: mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne, d.d., Tbilisijska 63, 1000
Ljubljana (cena: 2,646.292,82 SIT);
5. sklop: kruh, pekovski izdelki: Žito,
Gorenjka, d.d., Rožna dolina 8, 4248 Lesce
(cena: 4,676.644 SIT);
6. sklop: slaščičarski izdelki: Mlinotest
Peks, d.d., Kidričeva 53, 4220 Škofja Loka
(cena: 1,648.988 SIT);
7. sklop: ocvrto pecivo: Don Don, d.o.o.,
Metlika, Trdinova pot 2a, 8330 Metlika
(cena: 1,098.329,23 SIT);
8. sklop: žito in mlevski izdelki: Mercator,
d.d., Dunajska 107, p.p. 3234, 1001 Ljubljana (cena: 1,099.481,35 SIT);
9. sklop: zamrznjeni izdelki iz testa:
Pečjak, d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291
Škofljica (cena: 709.709,13 SIT);
10. sklop: sadje, zelenjava in stročnice:
Pik As, d.o.o., Brezje pri Tržiču 41a, 4290
Tržič (cena: 5,881.925,80 SIT);
11. sklop: konzervirani izdelki: Mercator,
d.d., Dunajska 107, p.p. 3234, 1001 Ljubljana (cena: 3,030.779,60 SIT);
12. sklop: sadni sokovi in sirupi: Mercator, d.d. Dunajska 107, p.p. 3234, 1001
Ljubljana (cena: 3,051.697,04 SIT);
13. sklop: olja in izdelki: Kvibo,
d.o.o., Predilniška 16, 4290 Tržič (cena:
666.500,31 SIT);
14. sklop: ostalo prehrambeno blago:
Mercator, d.d., Dunajska 107, p.p. 3234,
1001 Ljubljana (cena: 2,301.166,19 SIT).
7. Pogodbena vrednost: po posameznih
skupinah artiklov.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ni dosegala 5% nad ali pod razpisano
vrednostjo.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: ni bilo predhodnega razpisa.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 12. 2003.
Osnovna šola Matije Valjavca
Preddvor
Št. 33/25
Ob-142/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Rudarska cesta
9, 1420 Trbovlje, tel. 03/56-52-500, faks
03/56-26-122.
3. Datum izbire: 12. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
živila in material za prehrano, fco Splošna
bolnišnica Trbovlje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitve izbire: najnižja končna cena ob upoštevanju 19. in 20. člena navodil kandidatom
za izdelavo ponudb.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno:
a) v skupini A: sveže meso in izdelki iz
mesa, v podskupini 1: sveže meso – Litijska
mesarija, Šmartno,
b) v podskupini 2: izdelki iz mesa – Kras
Sežana,
c) v skupini B: mleko in mlečni izdelki:
Mlekarna Celeia,

d) v skupini C: zmrznjena živila, podskupini 1: zelenjava in sadje – Mariva Portorož,
e) v skupini C: zmrznjena živila, podskupini 2: zmrznjene ribe – Mariva Portorož,
f) v skupini C: zmrznjena živila, podskupini 3: zmrznjena jedila – Pekarna Pečjak,
g) v skupini D: splošno prehrambeno blago, podskupini 1: žitarice in mlevski izdelki
– Žito Ljubljana,
h) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 2: testenine – Pekarna
Pečjak,
i) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 3: sokovi – Fructal Ajdovščina,
j) v skupini D: splošno prehrambeno blago, podskupini 4: vloženo sadje zelenjava in
marmelade – Era Velenje,
k) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 5: priloge, omake, juhe
– Era Velenje,
l) v skupini D: splošno prehrambeno blago, podskupini 6: čaji – Kolinska Ljubljana,
m) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 7: drugi izdelki – Kolinska
Ljubljana,
n) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 8: ostala živila – Era
Velenje,
o) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 9: sveža jajca – izbor ni
bil opravljen,
p) v skupini E: sadje in zelenjava, podskupini 1: sadje sveže in suho – Mercator
Ljubljana,
q) v skupini E: sadje in zelenjava, podskupini 2: sveža zelenjava – Hrib Dobje pri
Planini,
r) v skupini F: kruh in pekovsko pecivo
– Žito Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
a) v skupini A: sveže meso in izdelki iz mesa, v podskupini 1: sveže meso
– 8,924.055 SIT,
b) v skupini A: v podskupini 2: izdelki iz
mesa – 3,133.875,34 SIT,
c) v skupini B: mleko in mlečni izdelki:
3,831.596,40 SIT,
d) v skupini C: zmrznjena živila, podskupini 1: zelenjava in sadje – 1,561.700 SIT,
e) v skupini C: zmrznjena živila, podskupini 2: zmrznjene ribe – 198.972 SIT,
f) v skupini C: zmrznjena živila, podskupini 3: zmrznjena jedila – 1,375.217,64 SIT,
g) v skupini D: splošno prehrambeno blago, podskupini 1: žitarice in mlevski izdelki
528.508 SIT,
h) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 2: testenine – 404.224,36
SIT,
i) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 3: sokovi – 1,264.452,06
SIT,
j) v skupini D: splošno prehrambeno blago, podskupini 4: vloženo sadje, zelenjava
in marmelade – 1,053.074,80 SIT,
k) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 5: priloge, omake, juhe
– 1,089.725,44 SIT,
l) v skupini D: splošno prehrambeno blago, podskupini 6: čaji – 540.135,20 SIT,
m) v skupini D: splošno prehrambeno blago, podskupini 7: drugi izdelki
– 887.146,22 SIT,
n) v skupini D: splošno prehrambeno blago, podskupini 8: ostala živila
– 3,795.713,35 SIT,
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o) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 9: sveža jajca – izbor ni
bil opravljen,
p) v skupini E: sadje in zelenjava, podskupini 1: sadje sveže in suho – 1,246.935 SIT,
q) v skupini E: sadje in zelenjava, podskupini 2: sveža zelenjava – 3,026.629,20
SIT,
r) v skupini F: kruh in pekovsko pecivo
– 3,312.410 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
a) v skupini A: sveže meso in izdelki iz
mesa, v podskupini 1: sveže meso – 4,
b) v skupini A: v podskupini 2: izdelki iz
mesa – 4,
c) v skupini B: mleko in mlečni izdelki:
– 2,
d) v skupini C: zmrznjena živila, podskupini 1: zelenjava in sadje – 5,
e) v skupini C: zmrznjena živila, podskupini 2: zmrznjene ribe – 6,
f) v skupini C: zmrznjena živila, podskupini 3: zmrznjena jedila – 3,
g) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 1: žitarice in mlevski izdelki – 4,
h) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 2: testenine – 5,
i) v skupini D: splošno prehrambeno blago, podskupini 3: sokovi – 3,
j) v skupini D: splošno prehrambeno blago, podskupini 4:vloženo sadje, zelenjava in
marmelade – 3,
k) v skupini D: splošno prehrambeno blago, podskupini 5: priloge, omake, juhe – 3,
l) v skupini D: splošno prehrambeno blago, podskupini 6: čaji – 6,
m) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 7: drugi izdelki – 3,
n) v skupini D: splošno prehrambeno blago, podskupini 8: ostala živila – 3,
o) v skupini D: splošno prehrambeno blago, podskupini 9: sveža jajca – 1,
p) v skupini E: sadje in zelenjava, podskupini 1: sadje sveže in suho – 3,
q) v skupini E: sadje in zelenjava, podskupini 2: sveža zelenjava – 3,
r) v skupini F: kruh in pekovsko pecivo
– 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) v skupini A: sveže meso in izdelki iz mesa, v podskupini 1: sveže meso
– 9,363.971 SIT, 8,924.055 SIT,
b) v skupini A: v podskupini 2: izdelki
iz mesa – 4,020.193,80 SIT, 3,133.875,34
SIT,
c) v skupini B mleko in mlečni izdelki:
– 4,121.505,96, 3,831.596,40 SIT,
d) v skupini C: zmrznjena živila, podskupini 1: zelenjava in sadje – 1,829.233,40
SIT, 1,561.700 SIT,
e) v skupini C: zmrznjena živila, podskupini 2: zmrznjene ribe – 265.911,68 SIT,
198.972 SIT,
f) v skupini C: zmrznjena živila, podskupini 3: zmrznjena jedila – 1,955.184 SIT,
1,375.217,64 SIT,
g) v skupini D: splošno prehrambeno blago, podskupini 1: žitarice in mlevski izdelki
– 568.874,24 SIT, 528.508 SIT,
h) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 2: testenine – 524.385,14
SIT, 404.224,36 SIT,
i) v skupini D: splošno prehrambeno blago, podskupini 3: sokovi – 1,586.871,68 SIT,
1,264.452,06 SIT,

j) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 4: vloženo sadje, zelenjava in marmelade – 1,313.380,84 SIT,
1,053.074,80 SIT,
k) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 5: priloge, omake, juhe
– 1,142.115,18 SIT, 1,089.725,44 SIT,
l) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 6: čaji – 575.042,80 SIT,
540.135,20 SIT,
m) v skupini D: splošno prehrambeno blago, podskupini 7: drugi izdelki
– 1,008.668 SIT, 887.146,22 SIT,
n) v skupini D: splošno prehrambeno blago, podskupini 8: ostala živila
– 3,876.128,31 SIT, 3,795.713,35 SIT,
o) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 9: sveža jajca – izbor ni
bil opravljen,
p) v skupini E: sadje in zelenjava, podskupini 1: sadje sveže in suho
– 1,503.955,46 SIT, 1,246.935 SIT,
q) v skupini E: sadje in zelenjava, podskupini 2: sveža zelenjava – 3,665.542,20
SIT, najnižja 3,026.629,20 SIT,
r) v skupini F: kruh in pekovsko pecivo
– 3,727.272,80 SIT, 3,312.410 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa:
Uradni list RS, št. 91 z dne 19. 9. 2003,
Ob-102006.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 12. 2003.
Splošna bolnišnica Trbovlje
Št. 33/10-30
Ob-144/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Rudarska cesta
9, 1420 Trbovlje, tel. 03/56-52-500, faks
03/56-26-122.
3. Datum izbire: 18. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
čistilna sredstva, material za osebno higieno, PE material in tekstilni izdelki, fco
Splošna bolnišnica Trbovlje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitve izbire: najnižja končna cena ob upoštevanju 19. in 20. člena navodil kandidatom
za izdelavo ponudb.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno:
a) v skupini A: čistilna sredstva, podskupini 1: čistilna sredstva: Ecolab Maribor,
b) v skupini A: čistilna sredstva, podskupini 2: pripomočki za čiščenje Vafra Commerce Griže,
c) v skupini A: čistilna sredstva, podskupini 3: ostali pripomočki: Bent Excelent
Domžale,
d) v skupini A: čistilna sredstva, podskupini 4: ostali material: Vafra Commerce
Griže,
e) v skupini B: material za osebno higieno, podskupini 1: material za osebno higieno: Ecolab Maribor,
f) v skupini B: material za osebno higieno, podskupini 2: papirnati izdelki: Sava
Trade Ljubljana,
g) v skupini C: PE material: Makom Maksimiljan Krenker s.p., Velenje,
h) v skupini D: tekstilni izdelki, podskupini 1: delovna obleka: Sanolabor Ljubljana,
i) v skupini D: tekstilni izdelki, podskupini
2: bolniško perilo: izbor ni bil opravljen.
7. Pogodbena vrednost:
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a) v skupini A: čistilna sredstva, podskupini 1: čistilna sredstva: 1,884.599,20 SIT,
b) v skupini A: čistilna sredstva, podskupini 2: pripomočki za čiščenje: 485.985
SIT,
c) v skupini A: čistilna sredstva, podskupini 3: ostali pripomočki: 769.590,12 SIT,
d) v skupini A: čistilna sredstva, podskupini 4: ostali material: 211.994,40 SIT,
e) v skupini B: material za osebno higieno, podskupini 1: material za osebno higieno: 524.014,40 SIT,
f) v skupini B: material za osebno higieno, podskupini 2: papirnati izdelki:
1,434.662,92 SIT,
g) v skupini C: PE material: 1,951.142,40
SIT,
h) v skupini D: tekstilni izdelki, podskupini 1: delovna obleka: 2,005.140 SIT,
i) v skupini D: tekstilni izdelki, podskupini
2: bolniško perilo: izbor ni bil opravljen.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
a) v skupini A: čistilna sredstva, podskupini 1: čistilna sredstva: 9,
b) v skupini A: čistilna sredstva, podskupini 2: pripomočki za čiščenje: 8,
c) v skupini A: čistilna sredstva, podskupini 3: ostali pripomočki: 7,
d) v skupini A: čistilna sredstva, podskupini 4: ostali material: 5,
e) v skupini B: material za osebno higieno, podskupini 1: material za osebno
higieno: 7,
f) v skupini B: material za osebno higieno, podskupini 2: papirnati izdelki: 6,
g) v skupini C: PE material: 7,
h) v skupini D: tekstilni izdelki, podskupini 1: delovna obleka: 2,
i) v skupini D: tekstilni izdelki, podskupini
2: bolniško perilo: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) v skupini A: čistilna sredstva, podskupini 1: čistilna sredstva: 2,732.398,68 SIT,
1,884.599,20 SIT,
b) v skupini A: čistilna sredstva, podskupini 2: pripomočki za čiščenje: 1,272.760,52
SIT, 485.985 SIT,
c) v skupini A: čistilna sredstva, podskupini 3: ostali pripomočki: 1,425.720 SIT,
769.590,12 SIT,
d) v skupini A: čistilna sredstva, podskupini 4: ostali material: 262.785,60 SIT,
211.994,40 SIT,
e) v skupini B: material za osebno higieno, podskupini 1: material za osebno higieno: 831.461,60 SIT, 524.014,40 SIT,
f) v skupini B: material za osebno higieno, podskupini 2: papirnati izdelki:
2,298.410,40 SIT, 1,434.662,92 SIT,
g) v skupini C: PE material: 2,703.588
SIT, 1,649.932 SIT,
h) v skupini D: tekstilni izdelki, podskupini 1: delovna obleka: 2,325.960 2,005.140
SIT,
i) v skupini D: tekstilni izdelki, podskupini
2: bolniško perilo: izbor ni bil opravljen.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa:
Uradni list RS, št. 91 z dne 19. 9. 2003,
Ob-102007.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 12. 2003.
Splošna bolnišnica Trbovlje
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Št. 01.4-87/15-03
Ob-146/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj.
2. Naslov naročnika: Potrčeva 23-25,
2250 Ptuj.
3. Datum izbire: 17. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
nezdravstveni material:
A) material za popravila in vzdrževanje,
B) pralna in čistilna sredstva.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– skupina A: Mercator d.d., Ljubljana,
– skupina B: Ecolab d.d., Maribor.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina A: 2,253.704,80 SIT,
– skupina B: 2,590.221 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina A: 2,455.168,20 SIT
2,253.704,80 SIT,
– skupina B: 2,772.691,30 SIT,
2,590.221 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 75 z dne 1. 8. 2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 12. 2003.
Splošna bolnišnica
dr. Jožeta Potrča Ptuj
Št. 01.4-84/16-03
Ob-147/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj.
2. Naslov naročnika: Potrčeva 23-25,
2250 Ptuj.
3. Datum izbire: 17. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
živila in material za prehrano:
A. mleko in mlečni izdelki,
B. sadje in zelenjava,
C. kruh in pekovsko pecivo,
D. mlevski izdelki in testenine,
E. jajca,
F. meso, ribe in izdelki iz mesa,
G. zmrznjena živila,
H. splošno prehrambno blago.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: živila in material za
prehrano:
A. mleko in mlečni izdelki: Pomurske
mlekarne d.d., Murska Sobota;
B. sadje in zelenjava: Kmetijska zadruga
Ptuj z.o.o., Ptuj; Zelenjava in sadje Kivi s.p.
Ptuj; Mercator SVS d.d. Ljubljana; Gramis
d.o.o. Murska Sobota;
C. kruh in pekovsko pecivo: PPS d.o.o.
Ptuj;
D. mlevski izdelki in testenine: Era Petlja
d.o.o. Ptuj;
E. jajca: Majda Vogrinec, Skorba;
F. meso, ribe in izdelki iz mesa:
F/a: sveže meso: Celjska mesnine d.o.o.
Celje,
F/b: ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o., Mengeš,
F/c: perutnina: Perutnina Ptuj d.d., Ptuj,
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F/d: izdelki iz mesa: Perutnina Ptuj d.d.,
Ptuj;
G. zmrznjena živila: Brumec-Ručigaj
d.o.o., Mengeš;
H. splošno prehrambno blago: Mercator
SVS d.d., Ptuj.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina A: 2,618.937,70 SIT,
– skupina B: pogodba je podpisana z
vsemi ponudniki,
– skupina C: 1,631.830,50 SIT,
– skupina D: 990.579,60 SIT,
– skupina E: 624.175,20 SIT,
– skupina F/a: 8,278.145,50 SIT,
– skupina F/b: 457.425,15 SIT,
– skupina F/c: 4,351.913,50 SIT,
– skupina F/d: 2,191.273,40 SIT,
– skupina G: 236.307,80 SIT,
– skupina H: 4,747.607,30 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina A: 3,038.985,30 SIT,
2,618.937,70 SIT,
– skupina B: pogodba je podpisana z
vsemi ponudniki,
– skupina C: 2,327.850 SIT, 1,631.830,50
SIT,
– skupina D: 1,048.949 SIT, 990.579,60
SIT,
– skupina E: 748.780,20 SIT, 624.175,20
SIT,
– skupina F/a: 9,472.006 SIT,
8,278.145,50 SIT,
– skupina F/b: 704.219 SIT, 457.425,15
SIT,
– skupina F/c: 4,351.913,50 SIT,
– skupina F/d: 2,415.242,50 SIT,
2,191.273,40 SIT,
– skupina G: 358.322,60 SIT, 236.307,80
SIT,
– skupina H: 4,764.581,40 SIT,
4,747.607,30 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
75 z dne 1. 8. 2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 12. 2003.
Splošna bolnišnica
dr. Jožeta Potrča Ptuj
Št. 01.4-86/15-03
Ob-148/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj.
2. Naslov naročnika: Potrčeva 23-25,
2250 Ptuj.
3. Datum izbire: 12. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
izdelki iz tekstila.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Zaščita Ptuj d.o.o., Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 5,310.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,564.724 SIT; 5,310.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 75 z dne 1. 8. 2003.

13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 12. 2003.
Splošna bolnišnica
dr. Jožeta Potrča Ptuj
Št. 01.4-85/16-03
Ob-150/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj.
2. Naslov naročnika: Potrčeva 23-25,
2250 Ptuj.
3. Datum izbire: 12. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
pisarniški material:
A. splošni pisarniški material,
B. predpisani obrazci.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– skupina A: MFC d.o.o. Kidričevo,
– skupina B: Tiskarstvo Martisk s.p. Murska Sobota.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina A: 2,295.751,14 SIT,
– skupina B: 980.682 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina A: 2,295.751,14 SIT,
– skupina B: 980.682 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 75 z dne 1. 8. 2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 12. 2003.
Splošna bolnišnica
dr. Jožeta Potrča Ptuj
Ob-151/04
1. Naročnik: Osnovna šola Muta.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 6,
2366 Muta.
3. Datum izbire: 15. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
vrsta blaga: sukcesivna dobava živil; kraj
dobave: Osnovna šola Muta, Šolska ulica 6,
2366 Muta.
– sklop 1: mleko in mlečni izdelki,
– sklop 2: meso in mesni izdelki,
– sklop 3: ribe in konzervirane ribe,
– sklop 4: jajca,
– sklop 5: olja in izdelki,
– sklop 6: sveža zelenjava in sadje,
– sklop 7: zamrznjena zelenjava,
– sklop 8: sadni sokovi in sirupi,
– sklop 9: žita, mlevski izdelki in testenine,
– sklop 10: zamrznjeni izdelki iz testa,
– sklop 11: kruh, pekovsko pecivo, keksi
in slaščičarski izdelki,
– sklop 12: ostalo prehrambeno blago,
– sklop 13: suho sadje in čaji,
– sklop 14: konzervirana zelenjava in
sadje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena: do 40 točk,
– kvaliteta: do 20 točk;
– rok plačila: do 20 točk;
– reference ponudnika: do 20 točk.
Utemeljitev izbire: izbrana je bila ponudba, ki je dosegla najvišje število točk.
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče;
2. meso in mesni izdelki: Mesarija Lečnik, Alojz Lečnik s.p., Trg svobode 4, 2390
Ravne na Koroškem;
3. ribe in konzervirane ribe: Brumec
– Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš;
4. jajca: M.M. Kavčič d.o.o., Gornji Ivanjci
21, 9245 Sp. Ivanjci;
5. olja in izdelki: Mercator d.d., Sektor
eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000
Ljubljana;
6. sveža zelenjava in sadje: Pitus d.o.o.,
Pesnica 14/a, 2201 Zg. Kungota;
7. zamrznjena zelenjava: Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče;
8. sadni sokovi in sirupi: Mercator d.d.,
Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25,
1000 Ljubljana;
9. žita, mlevski izdelki in testenine: Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana;
10. zamrznjeni izdelki iz testa: Mlekarna
Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče;
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in
slaščičarski izdelki: Koroške Pekarne d.d.,
Koroška cesta 2, 2370 Dravograd;
12. ostalo prehrambeno blago: Mercator
d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva
25, 1000 Ljubljana;
13. suho sadje in čaji: Mercator d.d.,
Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25,
1000 Ljubljana;
14. konzervirana zelenjava in sadje:
Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine,
Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: navedene so
letne vrednosti
– sklop 1: mleko in mlečni izdelki:
2,515.990,26 SIT,
– sklop 2: meso in mesni izdelki:
4,226.708 SIT
– sklop 3: ribe in konzervirane ribe:
107.787,27 SIT,
– sklop 4: jajca: 49.350 SIT,
– sklop 5: olja in izdelki: 259.427,80
SIT,
– sklop 6: sveža zelenjava in sadje:
1,448.529,25 SIT,
– sklop 7: zamrznjena zelenjava:
116.308,70 SIT,
– sklop 8: sadni sokovi in sirupi:
321.355,20 SIT,
– sklop 9: žita, mlevski izdelki in testenine: 332.696,97 SIT,
– sklop 10: zamrznjeni izdelki iz testa:
299.654,10 SIT,
– sklop 11: kruh, pekovsko pecivo, keksi
in slaščičarski izdelki: 4,220.186,20 SIT,
– sklop 12: ostalo prehrambeno blago:
1,702.372,67 SIT,
– sklop 13: suho sadje in čaji: 657.291,41
SIT,
– sklop 14: konzervirana zelenjava in
sadje: 373.064,53 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: mleko in mlečni izdelki: 2,
– sklop 2: meso in mesni izdelki: 4,
– sklop 3: ribe in konzervirane ribe: 3,
– sklop 4: jajca: 4,
– sklop 5: olja in izdelki: 3,
– sklop 6: sveža zelenjava in sadje: 5,
– sklop 7: zamrznjena zelenjava: 3,
– sklop 8: sadni sokovi in sirupi: 4,

– sklop 9: žita, mlevski izdelki in testenine: 5,
– sklop 10: zamrznjeni izdelki iz testa: 5,
– sklop 11: kruh, pekovsko pecivo, keksi
in slaščičarski izdelki: 5,
– sklop 12: ostalo prehrambeno blago: 3,
– sklop 13: suho sadje in čaji: 2,
– sklop 14: konzervirana zelenjava in
sadje: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1: mleko in mlečni izdelki:
2,515.990,26 SIT; 2,435.582,40 SIT,
– sklop 2: meso in mesni izdelki:
4,712.515 SIT; 4,098.424,75 SIT,
– sklop 3: ribe in konzervirane ribe:
254.200 SIT; 107.787,27 SIT,
– sklop 4: jajca: 80.500 SIT; 49.350 SIT,
– sklop 5: olja in izdelki: 324.530 SIT;
255.441,55 SIT,
– sklop 6: sveža zelenjava in sadje:
2,621.414,25 SIT; 1,448.529,25 SIT,
– sklop 7: zamrznjena zelenjava:
148.577,80 SIT; 114.738,75 SIT,
– sklop 8: sadni sokovi in sirupi: 470.340
SIT; 315.094 SIT,
– sklop 9: žita, mlevski izdelki in testenine: 448.529,34 SIT; 322.722,40 SIT,
– sklop 10: zamrznjeni izdelki iz testa:
329.790,04 SIT; 231.539 SIT,
– sklop 11: kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki: 4,815.964,30 SIT;
3,554.026 SIT,
– sklop 12: ostalo prehrambeno blago:
1,976.536 SIT; 1,419.572,77 SIT,
– sklop 13: suho sadje in čaji: 657.291,41
SIT; 657.291,41,
– sklop 14: konzervirana zelenjava in
sadje: 416.968 SIT; 314.786 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 12. 2003.
Osnovna šola Muta
Ob-153/04
1. Naročnik: Osnovna šola Radlje ob
Dravi.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta 17,
2360 Radlje ob Dravi.
3. Datum izbire: 15. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vrsta blaga: sukcesivna dobava živil;
kraj dobave: Osnovna šola Radlje ob Dravi,
Koroška cesta 17, 2360 Radlje ob Dravi;
za sklope 1., 2. in 11. je kraj dobave še:
Osnovna šola Remšnik, Remšnik 5, 2363
Podvelka in Osnovna šola Vuhred, Vuhred
138, 2365 Vuhred.
– sklop 1: mleko in mlečni izdelki,
– sklop 2: meso in mesni izdelki,
– sklop 3: ribe in konzervirane ribe,
– sklop 4: jajca,
– sklop 5: olja in izdelki,
– sklop 6: sveža zelenjava in sadje,
– sklop 7: zamrznjena zelenjava,
– sklop 8: sadni sokovi in sirupi,
– sklop 9: žita, mlevski izdelki in testenine,
– sklop 10: zamrznjeni izdelki iz testa,
– sklop 11: kruh, pekovsko pecivo, keksi
in slaščičarski izdelki,
– sklop 12: ostalo prehrambeno blago.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
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– cena: do 40 točk,
– kvaliteta: do 20 točk;
– rok plačila: do 20 točk;
– reference ponudnika: do 20 točk.
Utemeljitev izbire: izbrana je bila ponudba, ki je dosegla najvišje število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske
mlekarne d.d., Obrat Maribor, Osojnikova 5,
2000 Maribor; Mlekarna Celeia d.o.o., Arja
vas 92, 3301 Petrovče;
2. meso in mesni izdelki: Mesarstvo
Smolar, Smolar Janez s.p., Mariborska cesta 10, 2370 Dravograd; Košaki TMI d.d.,
Oreško nabrežje 1, 2000 Maribor (vse razen
točke 1-6); Koroška KGZ z.b.o., Celjska cesta 118, 2380 Slovenj Gradec; Vezonik
Commerce d.o.o., Pohorska cesta 4, 2360
Radlje ob Dravi; Osem d.o.o. Grosuplje, Sp.
Slivnica 107, 1290 Grosuplje (točka 20);
3. ribe in konzervirane ribe: Mlekarna
Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče
(vse razen točka 3); Brumec – Ručigaj
d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš; Koroška KGZ z.b.o., Celjska cesta 118, 2380
Slovenj Gradec;
4. jajca: M.M. Kavčič d.o.o., Gornji Ivanjci 21, 9245 Sp. Ivanjci; Vezonik Commerce d.o.o., Pohorska cesta 4, 2360 Radlje
ob Dravi; Kmetija Grace, Sv Vid 85, 2365
Vuhred;
5. olja in izdelki: Podravka d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana (točka 5); Koroška
KGZ z.b.o., Celjska cesta 118, 2380 Slovenj Gradec; ERA d.d., Prešernova 10,
3320 Velenje;
6. sveža zelenjava in sadje: PITUS
d.o.o., Pesnica 14/a, 2201 Zg. Kungota;
ERA d.d., Prešernova 10, 3320 Velenje;
7. zamrznjena zelenjava: Podravka
d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana (vse razen točke 1-8, 15, 17, 21 in 26); Mlekarna
Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče
(točke 1-8); Droga d.d., Industrijska cesta
21, 6310 Izola (točke 9, 10, 11, 13, 14 in
16); Brumec – Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
1234 Mengeš (točke 1-8 in 15 ter 17); ERA
d.d., Prešernova 10, 3320 Velenje (vse razen točke 1-8); Koroška KGZ z.b.o., Celjska
cesta 118, 2380 Slovenj Gradec;
8. sadni sokovi in sirupi: Nektar & Natura
d.o.o., Brnčičeva 3, 1000 Ljubljana; Fructal
d.o.o., Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina; ERA
d.d., Prešernova 10, 3320 Velenje;
9. žita, mlevski izdelki in testenine: Podravka d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana
(točka 1); Žito d.d., Šmartinska 154, 1529
Ljubljana (vse razen točke 1, 14 in 15); M.M.
Kaučič d.o.o., Gornji Ivanjci 21, 9245 Sp.
Ivanjci (točke 11-13 in 19-21); Droga d.d.,
Industrijska cesta 21, 6310 Izola (1, 8, 9 in
10); Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta
442, 1291 Škofljica (točke 11-13, 16 in 1821); Koroška KGZ z.b.o., Celjska cesta 118,
2380 Slovenj Gradec; Pekarna Radlje, Pohorska cesta 1, 2360 Radlje ob Dravi; ERA
d.d., Prešernova 10, 3320 Velenje;
10. zamrznjeni izdelki iz testa: Žito d.d.,
Šmartinska 154, 1529 Ljubljana; Mlekarna
Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče;
Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta
442, 1291 Škofljica (vse razen točka 4);
Brumec – Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
1234 Mengeš;
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki: Podravka d.o.o., Tivolska
50, 1000 Ljubljana (točka 23); Žito d.d.,
Šmartinska 154, 1529 Ljubljana; Koroške
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Pekarne d.d., Koroška cesta 2, 2370 Dravograd; Donats d.o.o., Bohovska cesta 21,
2311 Hoče (vse razen točke 8, 21 in 23-29
ter 31); Pekarna Radlje, Pohorska cesta 1,
2360 Radlje ob Dravi;
12. ostalo prehrambeno blago: Matik
d.o.o., Smrekarjeva 3, 1000 Ljubljana (točke 10-14); Podravka d.o.o., Tivolska 50,
1000 Ljubljana (točke 6, 7, 10, 15, 16, 17,
18, 19, 30, 31, 34, 37, 39, 40 in 41); Droga
d.d., Industrijska cesta 21, 6310 Izola (točke
9–14 in 22–31 in 33, 35, 37); Fructal d.o.o.,
Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina (točke 4, 39
in 42); Koroška KGZ z.b.o., Celjska cesta
118, 2380 Slovenj Gradec; ERA d.d., Prešernova 10, 3320 Velenje.
7. Pogodbena vrednost: letna pogodbena vrednost: 30,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: mleko in mlečni izdelki: 2,
– sklop 2: meso in mesni izdelki: 5,
– sklop 3: ribe in konzervirane ribe: 3,
– sklop 4: jajca: 3,
– sklop 5: olja in izdelki: 3,
– sklop 6: sveža zelenjava in sadje: 2,
– sklop 7: zamrznjena zelenjava: 6,
– sklop 8: sadni sokovi in sirupi: 3,
– sklop 9: žita, mlevski izdelki in testenine: 8,
– sklop 10: zamrznjeni izdelki iz testa: 4,
– sklop 11: kruh, pekovsko pecivo, keksi
in slaščičarski izdelki: 5,
– sklop 12: ostalo prehrambeno blago: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1: mleko in mlečni izdelki:
2,859.807,50 SIT; 2,707.357,75 SIT,
– sklop 2: meso in mesni izdelki:
6,986.502 SIT; 213.880 SIT,
– sklop 3: ribe in konzervirane ribe:
799.150 SIT; 457.653 SIT,
– sklop 4: jajca: 229.000 SIT; 141.000
SIT,
– sklop 5: olja in izdelki: 660.953,79 SIT;
35.590,17 SIT,
– sklop 6: sveža zelenjava in sadje:
2,771.795,25 SIT; 412.320 SIT,
– sklop 7: zamrznjena zelenjava:
1,248.267,60 SIT; 130.346,31 SIT,
– sklop 8: sadni sokovi in sirupi:
1,553.313 SIT; 331.803,85 SIT,
– sklop 9: žita, mlevski izdelki in testenine: 672.732,71 SIT; 85.932 SIT,
– sklop 10: zamrznjeni izdelki iz testa:
118.191 SIT; 59.566,50 SIT,
– sklop 11: kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki: 6,835.398,40 SIT;
3,452.904 SIT,
– sklop 12: ostalo prehrambeno blago:
3,020.251,57 SIT; 131.558,60 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 12. 2003.
Osnovna šola Radlje ob Dravi
Št. 01/04
Ob-154/04
1. Naročnik: Bolnišnica za zdravljenje in
rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in podaljšano splošno-bolnišnično nego Sežana.
2. Naslov naročnika: Cankarjeva 4,
6210 Sežana, tel. 05/70-74-000, faks
05/73-41-302.
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3. Datum izbire: 17. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
gorivo – kurilno olje EL, 5,400.000 litrov,
Sežana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol d.d. Ljubljana,
Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 37,304.820
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 38,654.820 SIT, 37,304.800 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 1. 2004.
Bolnišnica Sežana
Št. 2414/03
Ob-159/04
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod
Mariborske lekarne Maribor.
2. Naslov naročnika: Minařikova ulica
6, 2000 Maribor, tel. 02/450-28-11, faks
02/462-23-07.
3. Datum izbire: datum sprejetja sklepa:
2. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: tisk in dobava zunanje farmacevtske
ovojnine – papirne embalaže za potrebe
Galenskega laboratorija Mariborskih lekarn Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. skupina: navodila: Bodočnost d.o.o.,
Dalmatinska ulica 1, 2000 Maribor
2. skupina: zaklopnice: V.P.C. d.o.o., Trnoveljska cesta 2b, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost:
1. navodila: 854.9640 SIT,
2. zaklopnice: 5,022.731,40 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. navodila: 4,
2. zaklopnice: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. navodila: 2,380.430,40 SIT; 854.964
SIT;
2.
zaklopnice:
7,092.372
SIT;
5,022.731,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 12. 2003.
Javni zdravstveni zavod
Mariborske lekarne Maribor
Št. 5776-6/03
Ob-160/04
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117 Ljubljana, faks 01/518-83-03.
3. Datum izbire: 28. 11. 2003.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava zimske mehanizacije:
1. sklop – tovorno vozilo moči 280-320
kW – 1 kos,
3
2. sklop – posipalo soli 8 m – 1 kos,
3. sklop – samohodni odmetalec snega
– 1 kos;
poslovne enote – AC baze v Republiki
Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, rok dobave, ustreznost blaga,
kompletnost ponudbe. Teža in način uporabe
meril je podan v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop 1 – Dumida d.o.o., Kidričeva 16,
2230 Lenart,
– sklop 2 – AC Intercar d.o.o., Baragova 5,
1000 Ljubljana,
– sklop 3 – Viling d.o.o., Kerstnikova 10,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1 – 25,806.964 tolarjev,
– sklop 2 – 6,441.000 tolarjev,
– sklop 3 – 755.901,60 tolarjev.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop – dve ponudbi,
2. sklop – tri ponudbe,
3. sklop – dve ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop – 22,800.000 tolarjev;
21,505.803 tolarjev
2. sklop – 8,873.592 tolarjev; 5,367.500
tolarjev,
3. sklop – 1,297.100 tolarjev; 649.400
tolarjev.
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: 29. 12. 2003.
Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.
Št. 5779-6/03
Ob-165/04
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117 Ljubljana, faks 01/518-83-03.
3. Datum izbire: 26. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava letne mehanizacije:
1. sklop – ročni markirni stroj – 1 kos,
2. sklop – mulčer kosilnica za brežine za
UNIMOG 2150 – 1 kos,
3. sklop – mulčer kosilnica za brežine za
UNIMOG 1450 – 1 kos,
4. sklop – samohodni mulčar – nakladač
– 1 kos;
poslovne enote – AC baze v Republiki
Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, rok dobave, ustreznost
blaga, kompletnost ponudbe. Teža in način uporabe meril je podan v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop 1 – javno naročilo se ne odda, ker
naročnik ni pridobil dveh pravilnih ponudb,
– sklop 2 – Multigeo d.o.o., Bratovževa
ploščad 19, 1000 Ljubljana,
– sklop 3 – Riko Ribnica d.o.o., Lepovče
23, 1310 Ribnica,
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– sklop 4 – javno naročilo se ne odda, ker
naročnik ni pridobil dveh pravilnih ponudb.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 2 – 12,994.800 SIT,
– sklop 3 – 9,840.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop – dve ponudbi,
2. sklop – tri ponudbe,
3. sklop – tri ponudbe,
4. sklop – ena ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop – /
2. sklop – 22,126.940 SIT; 10,829.000
SIT,
3. sklop – 13,010.340 SIT; 8,200.000
SIT,
4. sklop – /
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: 29. 12. 2003.
Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.
Št. 6722-6/03
Ob-166/04
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117 Ljubljana, faks 01/518-83-03.
3. Datum izbire: 28. 11. 2003
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava svetlobne signalizacije:
1. sklop – 6. prenosna cestna signalizacija – po specifikaciji v predračunu poslovne
enote – AC baze v Republike Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, rok dobave, ustreznost blaga, kompletnost ponudbe. Teža in način uporabe meril je podan v razpisni dokumentaciji
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop 1 – Ultima d.o.o., Cesta v zgornji
log 113, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1 – 14,094.431,40 SIT
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop – štiri ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop – 15,292.565 SIT; 11,068.190
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je ponovno ponovljen.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 12. 2003.
Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.
Št. 64000-0002/2003
Ob-167/04
1. Naročnik: Občina Sevnica.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 19a,
8290 Sevnica, tel. 07/81-61-200.
3. Datum izbire: 11. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
oprema učilnic in kabinetov ter učil za
OŠ Blanca, Blanca 13, 8283 Blanca.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 70%, plačilni

pogoji 15%, brezplačno pogarancijsko vzdrževanje opreme 15%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Atlas oprema d.o.o., Samova 12a, 1113 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 23,497.374
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 29,786.966,40 SIT, 23,497.374 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: 30. 12. 2003.
Občina Sevnica
Ob-180/04
1. Naročnik: Osnovna šola Slave Klavore.
2. Naslov naročnika: Štrekljeva ulica 31,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 4. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago in živila po
skupinah:
1. žita in mlevski izdelki (okvirna vrednost 2,500.000 SIT),
2. kruh, pekovski izdelki in slaščičarski
izdelki (okvirna vrednost 12,000.000 SIT),
3. razno prehrambeno blago (okvirna
vrednost 6,500.000 SIT),
4. mleko in mlečni izdelki (okvirna vrednost 7,000.000 SIT),
5. meso in mesni izdelki (okvirna vrednost 28,000.000 SIT),
6. zamrznjena in konzervirana hrana
(okvirna vrednost 4,000.000 SIT),
7. sveže sadje in zelenjava (okvirna
vrednost 10,000.000 SIT).
Kraj dobave: Štrekljeva ulica 31, Maribor
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena 80%, plačilni
rok 20%. Izbrani ponudniki iz posameznih
skupin so dosegli najvišjo oceno glede na
ponujeno ceno in plačilni rok.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: prehrambeno blago in
živila po skupinah:
1. žita in mlevski izdelki (okvirna vrednost 2,500.000 SIT)
– Era-Petlja d.o.o., Ptuj;
– Mlinotest d.d., Ajdovščina;
– Delacorda d.o.o., Pekarna Tinkara, Zg.
Polskava;
2. kruh, pekovski izdelki in slaščičarski
izdelki (okvirna vrednost 12,000.000 SIT)
– Agro-Styria d.o.o., Pesnica pri Mariboru;
– PPS Ptujske pekarne in slaščičarne
d.o.o., Ptuj;
– Donats d.o.o., Hoče;
3. razno prehrambeno blago (okvirna
vrednost 6,500.000 SIT)
– Era-Petlja d.o.o., Ptuj;
4. mleko in mlečni izdelki (okvirna vrednost 7,000.000 SIT)
– Agroind Vipava 1894 d.d., Vipava
– Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana;
5. meso in mesni izdelki (okvirna vrednost
28,000.000 SIT)
– Mesarija in predelava mesa Stevan
Babič s.p., Maribor;
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– MIR d.d., Gornja Radgona;
– Pomurka Trgovina d.o.o., Murska Sobota;
6. zamrznjena in konzervirana hrana
(okvirna vrednost 4,000.000 SIT)
– Brumec-Ručigaj d.o.o., Mengeš;
– Era-Petlja d.o.o., Ptuj;
7. sveže sadje in zelenjava (okvirna
vrednost 10,000.000 SIT)
– Pitus d.o.o., Zgornja Kungota;
– Gramis d.o.o., Mursska Sobota;
– Vrecl Adolf, Hoče.
7. Pogodbena vrednost: (po skupinah)
1. 1,706.079 SIT, 992.353,40 SIT,
553.500 SIT;
2. 7,559.000 SIT, 7,859.117 SIT,
7,692.433 SIT;
3. 5,706.601,95 SIT;
4. 3,742.406 SIT, 3,867.039 SIT;
5. 20.907.500 SIT, 23,916.655 SIT,
23,176.142,50 SIT;
6. 3,586.000,95 SIT, 3,647.794 SIT;
7. 6,081.750 SIT, 7,268.600 SIT;
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik izdal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 30.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: (po skupinah):
1. skupina: 1,793.210 SIT (delno),
553.500 SIT (delno);
2. skupina: 9,403.810 SIT, 7,559.000
SIT;
3. skupina: 9,816.056,32 SIT, 215.325
SIT (delno);
4. skupina: 3,889.840 SIT (delno),
780.000 SIT (delno);
5. skupina: 24,044.895 SIT, 1,662.220
SIT (delno);
6. skupina: 4,162.191,39 SIT, 1,505.392
SIT (delno);
7. skupina: 7,268.800 SIT, 1,402.500
SIT (delno);
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 12. 2003.
Osnovna šola Slave Klavore
Maribor
Št. 6/2003
Ob-183/04
1. Naročnik: Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede.
2. Naslov naročnika: Kidričeva cesta 55a,
4000 Kranj, faks 04/237-42-99, tel. 04/23743-74, e-naslov: dekanat@fov.uni-mb.si.
3. Datum izbire: 5. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
osebni računalniki in periferna oprema,
kraj dobave: Kranj.
5. Merilo za dodelitev naročila: skladnost
z zahtevanimi specifikacijami v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: AVTENTA.SI d.o.o.,
Šmartinska 106, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost z DDV:
– sklop osebni računalniki: 1,501.764,39
SIT,
– sklop periferna oprema: 601.043,56
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
z DDV:
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– sklop osebni računalniki: 1,281.600 SIT,
565.680 SIT,
– sklop periferna oprema 1,501.764,39
SIT, 601.043,56 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS, št.
76 z dne 28. 9. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
24. 12. 2003.
Univerza v Mariboru
Fakulteta za organizacijske vede
Št. 73
Ob-187/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, tel. 02/449-02-305, telefaks
02/449-23-79.
3. Datum izbire: 8. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava strežnikov za časovno žigosanje,
CA in elektronsko arhiviranje, in sicer:
sklop 1: strežnik za varno arhiviranje, sklop
2: strežnik za časovno žigosanje, sklop 3:
strežnik za CA.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša ponudba: 75% cene, 20% tehnične in funkcionalne
lastnosti, 5% strokovnost – kader.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: sklop 1: strežniki za varno
arhiviranje: Hermes Plus d. d., Šlandrova 2,
1231 Ljubljana-Črnuče; sklop 2: strežniki za
časovno žigosanje: SRC.SI d.o.o., Tržaška
cesta 116, 1001 Ljubljana; sklop 3: strežniki
za CA: SRC.SI d.o.o., Tržaška cesta 116,
1001 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: sklop 1:
10,523.119 SIT, sklop 2: 4,627.480 SIT, sklop
3: 9,571.250 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
sklop 1: 12,115.529,76 SIT, 10,523.119 SIT;
sklop 2: 5,025.194,76 SIT, 4,627.480 SIT;
sklop 3: 10,504.647,45 SIT, 9,571.250 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:
29. 12. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Ob-189/04
1. Naročnik: Osnovna šola Spodnja
Idrija.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 9, 5281
Spodnja Idrija, tel. 05/377-60-17, telefaks
05/372-81-98.
3. Datum izbire: 17. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
sukcesivna dobava živil, Osnovna šola
Spodnja Idrija, Šolska ulica 9, 5281 Spodnja Idrija.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 80 točk, fiksnost cen do
6 točk, strokovna priporočila do 5 točk, plačilni pogoji 5 točk, lastna proizvodnja do 2
točki, odzivni čas za interventna naročila
do 2 točki.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: 1. sklop: meso in mes-
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ni izdelki: 1/1 – “Oblak” Janez Oblak s.p.,
Delavska 18, 4226 Žiri, 1/2 – Perutnina
Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, 1/3
– KGZ Idrija z.o.o., Vojkova 2, 5280 Idrija,
2. sklop: ribe: Mercator d.d., Sektor eksterne
trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, 3.
sklop: mleko in mlečni izdelki: 3/1 – Mlekarna
Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče, 3/2
– Agroind Vipava 1894 Vipava d.d., Vinarska
cesta 5, 5271 Vipava, 3/3 – Pomurske mlekarne d.d., Industrijska ulica 10, 9000 Murska Sobota, 3/4 – Ljubljanske mlekarne d.d.,
Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, 4. sklop: kruh,
pekovski izdelki in slaščice: 4/1 – Pekarne
Mlinotest d.o.o., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina, 4/2 – Don Don d.o.o. Metlika, Trdinova
pot 2 A, 8330 Metlika, 4/3 – Pekarna Vrhnika
d.d., Idrijska 21, 1360 Vrhnika, 5. sklop: žita
in mlevski izdelki: 5/1 – Pekarne Mlinostest
d.o.o., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina, 5/2 –
Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442,
1291 Škofljica, 5/3 – Impuls Domžale d.o.o.,
Motnica 11/1, 1236 Trzin, 6. sklop: sadje,
zelenjava in stročnice: Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000
Ljubljana, 7. sklop: konzervirani izdelki: 7/1
– Osem d.o.o. Grosuplje, Sp. Slivnica 107,
1290 Grosuplje, 7/2 – Mercator d.d., Sektor
eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, 7/3 – Impuls Domžale d.o.o., Motnica
11/1, 1236 Trzin, 7/4 – Kolinska d.d., Kolinska
ulica 1, 1544 Ljubljana, 8. sklop: zamrznjena
živila: 8/1 – Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica, 8/2 – Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš, 9.
sklop: sadni sokovi in sirupi: 9/1 – Mercator
d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva
25, 1000 Ljubljana, 9/2 – Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina, 10. sklop: ostala
živila: 10/1 – KGZ Idrija z.o.o., Vojkova 2,
5280 Idrija, 10/2 – Kolinska d.d., Kolinska
ulica 1, 1544 Ljubljana, 10/3 – Mercator d.d.,
Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 1. sklop: 1/1
– 9,241.532,40 SIT, 1/2 – 5,651.683,20 SIT,
1/3 – 7,656.117 SIT, 2. sklop: 131.013,75
SIT, 3. sklop: 3/1 – 4,154.867,52 SIT, 3/2
– 2,935.509,90 SIT, 3/3 – 4,566.478,20
SIT, 3/4 – 4,694.468,04 SIT, 4. sklop: 4/1
– 7,884.432 SIT, 4/2 – 7,378.180,11 SIT, 4/3
– 8,084.604 SIT, 5. sklop: 5/1 – 492.603,89
SIT, 5/2 – 551.613,13 SIT, 5/3 – 367.359,30
SIT; 6. sklop: 8,922.280,50 SIT, 7. sklop:
7/1 – 267.463 SIT, 7/2 – 1,888.052,90 SIT,
7/3 – 1,891.127,01 SIT, 7/4 – 1,662.353,21
SIT, 8. sklop: 8/1 – 421.443,08 SIT, 8/2 –
884.774,10 SIT, 9. sklop: 9/1 – 1,316.012,25
SIT, 9/2 – 1,107.190,68 SIT, 10. sklop: 10/1
– 322.300 SIT, 10/2 – 1,531.678 SIT, 10/3
– 4,247.987,75 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 27.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1. sklop: 9,241.532,40 SIT, 5,651.683,20
SIT; 2. sklop: 171.000,90 SIT, 131.013,75
SIT; 3. sklop: 4,694.468,04 SIT, 184.239
SIT; 4. sklop: 8,084.604 SIT, 46.730,11 SIT,
5. sklop: 962.078,01 SIT, 272.378,27 SIT,
6. sklop: 11,633.220 SIT, 8,922.280,50 SIT,
7. sklop: 1,891.127,01 SIT, 267.463 SIT, 8.
sklop: 1,035.221,70 SIT, 253.890 SIT, 9.
sklop: 1,559.370 SIT, 703.939,32 SIT, 10.
sklop: 4,247.987,75 SIT, 322.200 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki so lahko oddali ponudbo
za celotno naročilo, za posamezne sklope
živil ali za posamezna živila znotraj sklopov.

Naročnik je za dobavo živil po posameznih
sklopih izbral več pogodbenih dobaviteljev z
najugodnejšo kombinacijo ponudb, zato se
je v pogobah obvezal, da bo od vsakega dobavitelja dobavil živila najmanj v višini 20%
orientacijske pogodbene vrednosti.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
6. januar 2004.
Osnovna šola Spodnja Idrija
Št.17123-04-403-60/2003
Ob-197/04
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: 1. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
predmet javnega razpisa je dobava kurilnega olja »ekstra lahko«.
Kraj dobave: dobava se bo vršila na lokacijah posameznih organizacijskih enot Ministrstva za notranje zadeve, Generalne policijske uprave in Policijskih uprav, na območju
celotne države in sicer samo v rezervoarje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na javni razpis so prispele 3 pravočasne ponudbe. Naročnik je na odpiranju
ponudb ugotovil, da en ponudnik v ponudbi
ni predložil vseh v razpisni dokumentaciji
zahtevanih dokumentov, zato je ponudba
tega ponudnika bila izločena iz nadaljnjega
postopka. Ostali dve ponudbi sta pravilni in
primerni. Naročnik je na podlagi meril cena in
finančno stanje ponudnika izbral ekonomsko
najugodnejšo ponudbo, kot je navedeno v 6.
točki te objave.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Petrol d.d., Dunajska c. 50,
1527 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: letna pogodbena
vrednost je 178,808.027,20 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
178,808.027,20 SIT z DDV, 178,616.394,75
SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 75 z dne 1. 8. 2003, Ob-99246.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 66-67 z dne 11. 7. 2003,
Ob-97897.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
6. 1. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 01/2004
Ob-214/04
1. Naročnik: Nacionalni inštitut za biologijo.
2. Naslov naročnika: Večna pot 111, 1000
Ljubljana.
3. Datum izbire: 30. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dva dizelska motorja Caterpillar, tip 3126
TA »E rating« in dveh menjalnikov proizvajalca Twin Disc tip MG5061 s storitvami
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demontaže obstoječih motorjev in menjalnikov ter montaža novih na raziskovalno
plovilo, Ladjedelnica Izola.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročilo je bilo oddano na osnovi
mnenja Urada za javna naročila po določilih 2.
točke prvega odstavka 20. člena ZJN-1.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Avtek d.o.o., Pod jelšami
10, Grosuplje.
7. Pogodbena vrednost: 12,601.416,60
SIT (z vključenim DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
5. 1. 2004.
Nacionalni inštitut za biologijo

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
Ob-45/04
1. Naročnik: Občina Vipava.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 15, 5271
Vipava.
3. Datum izbire: 3. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: nadomestna gradnja “Vrhpoljski blok”, gradbena, obrtniška in instalacijska dela.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 80 točk, rok za izvedbo 20
točk, posebne ugodnosti 20 točk, reference
15 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Primorje d.d., Vipavska cesta
3, 5270 Ajdovščina.
7. Pogodbena vrednost: 124,247.439 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcu: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
157,888.280,58 SIT, 124,247.439 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:
30. 12. 2003.
Občina Vipava
Št. 414-05-6/98
Ob-62/04
1. Naročnik: Občina Kidričevo.
2. Naslov naročnika: Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, tel. 02/799-06-10,
faks 02/799-06-19, e-mail: obcina.kidricevo.igor@siol.net.

3. Datum izbire: 8. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: rekonstrukcija in novogradnja OŠ in otroškega vrtca v Cirkovcah.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference, garancijski rok in
plačilni pogoji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vegrad d.d., Prešernova 9a,
3320 Velenje.
7. Pogodbena vrednost: 320,994.998
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
364,677.655,20 SIT, 320,994.998 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:
30. 12. 2003.
Občina Kidričevo
Št. 088/02
Ob-64/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 25. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste Gorenja
vas–Trebija R1-210/1111.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Rekon d.o.o., Vir pri Stični 92,
Ivančna Gorica.
7. Pogodbena vrednost: 206,075.059
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
259,286.201 SIT, 152,906.990 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. 12. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 35103-143/2003
Ob-104/04
1. Naročnik: Občina Lenart.
2. Naslov naročnika: Občina Lenart, Trg
osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih
goricah.
3. Datum izbire: 20. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izgradnja klubskih prostorov
NK Lenart.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena, upoštevajoč vse
popuste.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: LIPA z.o.o., Kraigherjeva 19/a,
2230 Lenart v Slovenskih goricah.
7. Pogodbena vrednost: 39,753.726,44
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: brez podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
56,258.578,20 SIT, 39,753.726,44 SIT.
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 97 z dne 10. 10. 2003, Ob-103331.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
5. 1. 2004.
Občina Lenart
Št. 39/2003
Ob-123/04
1. Naročnik: Snaga, javno podjetje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nasipna 64, 2000
Maribor, faks 02/33-27-661, tel. 02/33-13551.
3. Datum izbire: 21. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja 1. faze zbirnega
centra Ruše – gradbeno obrtniška dela,
strojne in elektro instalacije, ureditev
okolja, vodovod in kanalizacija, kraj izvedbe Ruše.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 80%, rok
dokončanja del 5%, reference 10%, plačilni pogoji 5%; izbran je bil ponudnik, ki je
po opravljenem točkovanju in ponderiranju
zbral največ točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGD Vili Mesner s.p., Gradiška
420, 2201 Zgornja Kungota.
7. Pogodbena vrednost: 38,254.016,70
SIT z vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 48,202.995,60 SIT z vključenim DDV,
36,431.547,32 z vključenim 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:
5. 1. 2004.
Snaga, javno podjetje d.o.o.
Št. 38/2002
Ob-124/04
1. Naročnik: Snaga, javno podjetje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nasipna 64, 2000
Maribor, faks 02/33-27-661, tel. 02/33-13551.
3. Datum izbire: 12. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: gradnja zbirnih centrov Kungota in Lovrenc na Pohorju – gradbeno
obrtniška dela, strojne in elektro instalacije, ureditev okolja, vodovod in kanalizacija, kraj izvedbe Zgornja Kungota in Lovrenc
na Pohorju.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 75%, rok
dokončanja del 10%, reference 10%, plačilni pogoji 5%; izbran je bil ponudnik, ki je
po opravljenem točkovanju in ponderiranju
zbral največ točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbeno podjetje Radlje d.d.,
Mariborska cesta 40, 2360 Radlje ob Dravi.
7. Pogodbena vrednost: 91,616.117,33
SIT z vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 110,262.051,60 SIT z vključenim DDV,
84,957.987,60 z vključenim DDV.
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
5. 1. 2004.
Snaga, javno podjetje d.o.o.
Ob-140/04
1. Naročnik: Slovenska razvojna družba
d.d. – v likvidaciji.
2. Naslov naročnika: Dunajska 160, 1000
Ljubljana, faks. 01/589-48-61.
3. Datum izbire: 9. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: prenova poslovne stavbe v
Mariboru, Zagrebška 20.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gama d.o.o., Blatnica 1,
1236 Trzin.
7. Pogodbena vrednost: 179,200.000,80
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
251,641.910,40 SIT, 179,200.000,80 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:
23. 12. 2003.
Slovenska razvojna družba d.d. –
v likvidaciji

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. 11-03
Ob-11/04
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 1. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje storitev prehrane.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: postopek oddaje javnega naročila
za izbiro ponudnika za izvajanje storitev prehrane se zaključi brez izbire najugodnejšega
ponudnika, ker naročnik v predpisanem roku
ni prejel nobene ponudbe.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
23. 12. 2003.
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 04
Ob-21/04
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kongresni trg 12,
1000 Ljubljana, tel. 01/24-18-500; faks 01/
24-18-660.
3. Datum izbire: 3. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: najem Microsoft licenčne opreme – najem 6000 kom.
licenc po programu Academic Agreement
– 1B – št. kategorije 27.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SRC.SI, d.o.o., Tržaška 116,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 94,803.120 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
24. 12 2003.
Univerza v Ljubljani
Ob-42/04
1. Naročnik: Arnes.
2. Naslov naročnika: Arnes, Jamova 39,
p.p. 7, 1001 Ljubljana, razpis@arnes.si, faks
01/479-88-99.
3. Datum izbire: 2. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: zakup medkrajevnih optičnih vlaken in najem prostorov
za postavitev komunikacijske opreme.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, zanesljivost celotne rešitve.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektro. TK, Slovenska cesta
58, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 38,200.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
23. 12. 2003.
Arnes
Št. 113/03
Ob-65/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 28. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava in dobava prometne signalizacije za potrebe interventne zamenjave na državnih cestah.

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Meblo A + A d.o.o., Industrijska
c. 1, 5000 Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost: 41,681.323 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
42,541.921 SIT, 41,681.323 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. 12. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 113/03
Ob-66/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 28. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava in dobava prometne signalizacije za potrebe interventne zamenjave na državnih cestah.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektrum Radenci d.o.o.,
Prešernova 10, 9252 Radenci.
7. Pogodbena vrednost: 29,692.800 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
30,021.432 SIT, 29,692.800 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
24. 12. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 113/03
Ob-67/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 1. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava in dobava prometne signalizacije za potrebe interventne zamenjave na državnih cestah.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Signaco d.o.o., Jemčeva 21b,
1236 Trzin.
7. Pogodbena vrednost: 40,083.045 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
41,344.920 SIT, 40,083.045 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. 12. 2003.
Direkcija RS za ceste
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Št. 59/4683/2003
Ob-73/04
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Elektro-Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, telefaks
01/474-24-32, Elektro Ljubljana, d.d., Elektro
Maribor, d.d., Elektro Celje, d.d., Elektro Gorenjska, d.d. in Elektroprimorska, d.d.
3. Datum izbire: 12. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava študije “Oblikovanje in prostorsko umeščanje
daljnovodov slovenskem prostoru”.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na podlagi 110. člena ZJN-1, oddaja naročila brez predhodne objave.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IBE, d.d., Hajdrihova 4, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 25,265.250 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
25,265.250 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. 12. 2003.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 909/03
Ob-83/04
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za
obvezne rezerve nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106, 1000
Ljubljana, tel. 01/51-18-914, e-mail: v.jamnik@zord.org.
3. Datum izbire: 12. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: REUTERS
3000Xtra over∂Citrix, PLATTS GLOBAL
ALERT LOC FEE, PLATTS GLOBAL ALERT
KS ACC., PLATTS NAT. GAS ALERT ADD
ON LOC, PLATTS NAT. GAS ALERT ADD
ON KS ACC, PLATTS NAT GAS HISTORIC
LOC, PLATTS NAT GAS HISTORIC KS
ACC, PLATTS PGA HIST DATA ADD-ON
SL, PLATTS PGA HIST DATA ADD-ON K/A,
International petroleum exchange, New
your mercantile exchange.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, obseg storitev in reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: REUTERS Ltd., 85 Fleet Street,
London EC4P 4AJ, United Kingdom.
7. Pogodbena vrednost: 1.135 EUR/
mesec in 2.567 USD/mesec.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: postopek s pogajanji po 20. členu ZJN-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:
29. 12. 2003.
Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte
in njenih derivatov
Ob-93/04
1. Naročnik: Onkološki inštitut Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000 Ljubljana, tel. 01/58-79-127, faks 01/58-79-406.

3. Datum izbire: 4. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: varovanje Onkološkega inštituta Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 100%; naročnik je izbral ekonomsko najugodnejšega ponudnika.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: FIT Varovanje Ljubljana d.d.,
Mala ulica 1, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 25,984.800 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
36,232.560 SIT; 25,984.800 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
29. 12. 2003.
Onkološki inštitut Ljubljana
Št. 1/2004
Ob-94/04
1. Naročnik: Varstveno delovni center
Koper.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 8,
6000 Koper.
3. Datum izbire: 18. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: najem prostorov za izvajanje dejavnosti Varstveno
delovnega centra Koper na območju Občine Izola.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena najemnine za m2.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: naročilo ni bilo oddano, ker je
naročnik prejel samo eno ponudbo.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
5. 1. 2004.
Varstveno delovni center Koper
Št. 220-12/2003
Ob-98/04
1. Naročnik: Ministrstvo za promet, Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 19a,
1000 Ljubljana, tel. 01/47-34-600, faks 01/
431-60-35.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba usposabljanja za priletnega radarskega kontrolorja zračnega prometa.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik ni izbral izvajalca, ker je
prejel samo eno ponudbo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
29. 12. 2003.
Ministrstvo za promet
Uprava RS za civilno letalstvo
Št. 65/03
Ob-107/04
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19, 1000
Ljubljana.
3. Datum izbire: 3. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje
toplotnih izolacij (1 A, zap. št. 1).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena s plačilnimi pogoji
do 100 točk; naročilo je bilo oddano kandidatu, ki je prejel največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: AB Alojz Bertalanič s.p., Tržaška cesta 9, 1370 Logatec.
7. Pogodbena vrednost: 25,212.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
26,358.000 SIT, 25,212.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS, št.
103 z dne 29. 11. 2002, Ob-82166.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
24. 12. 2003.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 2/04
Ob-116/04
1. Naročnik: Snaga Javno podjetje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova ulica 6,
1104 Ljubljana, telefaks 01/477-96-98, tel.
01/477-96-00.
3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 23. 12. 2003 ob 9. uri.
4. Vrsta in obseg storitev: mletje lesnih
odpadkov za leto 2004 za odlagališče
nenevarnih odpadkov Barje v Ljubljani,
storitve po ZJN I.A.16.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: prejeli smo samo eno pravilno
ponudbo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ker je bila predložena samo ena
ponudba, se javno naročilo ne odda.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
5. 1. 2004.
Snaga Javno podjetje d.o.o., Ljubljana
Št. 2020-09-2003-5
Ob-149/04
1. Naročnik: Zavod za prestajanje kazni
zapora Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Povšetova 5, 1000
Ljubljana.
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3. Datum izbire: 17. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: splošne
zdravstvene storitve za potrebe zaprtih
oseb v ZPKZ Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zdravstveni zavod Revita,
Peričeva 31, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 39,990.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 12. 2003.
ZPKZ Ljubljana
Št. 40/10-2003
Ob-157/04
1. Naročnik: Občina Slovenska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 10,
2310 Slovenska Bistrica.
3. Datum izbire: 15. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava projektne dokumentacije (PGD, PZR in PZI)
za izgradnjo dvoodelčne osnovne šole v
Slovenski Bistrici in adaptacijo obstoječega objekta OŠ Pohorskega odreda
Slovenska Bistrica, Kopališka 1.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference, plačilni rok.
Izbrani ponudnik je glede na merila podal
najugodnejšo ponudbo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Liz inzeniring d.d., Vurnikova
2, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 29,760.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: 7,862.800 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 37,392.000 SIT, 20,952.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 71-72 z dne 25. 7. 2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 12. 2003.
Občina Slovenska Bistrica
Ob-188/04
1. Naročnik: Psihiatrična klinika Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Studenec 48, 1260
Ljubljana-Polje.
3. Datum izbire: obvestilo o izbiri izdano
dne 5. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: zavarovanja
PKL od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2008.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: edino merilo je bila najnižja
cena – izbrani ponudnik je ponudil najnižjo
ceno.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Zavarovalna družba
Adriatic d.d., PE Ljubljana, Dunajska 63,
Ljubljana.
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7. Pogodbena vrednost: letna premija za
leto 2004 za sklop A) znaša 7,926.307 SIT;
letna premija za leto 2004 za sklop B) znaša
448.475 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
sklop A) 12,134.505,71 SIT, 7,926.307
SIT,
sklop B) 480.536,66 SIT 448.475 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 1. 2004.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Št. 496-01-1/2004/1
Ob-259/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
1502 Ljubljana, telefaks 01/425-70-66, tel.
01/478-63-00.
3. Datum izbire: 11. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: računalniške in sorodne storitve (7. kategorija,
priloga I A) – izdelava sistemske analize in načrta poslovno-informacijskega
sistema glavne knjige zakladnice in
sistema povezav s proračunom RS,
vključno z odnosi med proračunom
RS in EU (v nadaljevanju GKZ-PEU) in
priprava specifikacij za razpis in pridobitev zunanjega izvajalca informacijske
podpore GKZ-PEU.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
a) najugodnejše razmerje glede na ponujeno ceno in časovno izvedbo naloge;
upošteva se količnik med ponujeno ceno in
časom izvršitve naročila, utež 0,45,
b) število razvitih informacijskih modelov
s področja zakladniških informacijskih sistemov v okolju poslovnih bank in v državnih
administracijah, utež 0,30,
c) število implementiraniih informacijskih
modelov s področja zakladniških informacijskih sistemov v okolju poslovnih bank in v
državnih administracijah, utež 0,25.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: IPMIT, Kotnikova 30,
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 43,248.000 SIT
(brez DDV) oziroma 51,897.600 SIT (z vključenim DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 15,198.000 SIT (brez
DDV) oziroma 18,237.600 SIT (z vključenim
DDV).
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 43,248.000 SIT (brez DDV) oziroma
51,897.600 SIT (z vključenim DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo z istim izvajalcem sklenil
pogodbo za izvajanje nadzora nad implementacijo sistema.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 1. 2004.
Ministrstvo za finance

ZJN-18

Zahteva za objavo javnega
natečaja
Na podlagi 65. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
natečaja
Št. 1714-291/01-403-233/2003

Ob-163/04

1. Naročnik: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Ljubljana, Štefanova 2.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, 1000 Ljubljana, Štefanova 2, tel. 01/472-56-27, faks 01/472-56-36,
e-mail: magda.hvastija@policija.si.
3. Predmet natečaja: javni anonimni
natečaj za izdelavo geometrijske in likovne zasnove priznanj, listin o podelitvi,
nadomestnih znakov in trakov priznanj
policije.
4. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva natečajno gradivo in dodatne informacije: MNZ Policija, Skupne službe,
Ljubljana, Vodovodna 93a – Magda Hvastija.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame natečajno gradivo in dobo dodatne informacije:
od 9. 1. 2004 do 23. 1. 2004 na MNZ Policija, Skupne službe, Ljubljana, Vodovodna 93a
– Marta Pecarski, vsak delovnik od 9. do 12.
ure. Natečajniki lahko zaprosijo, da se jim
gradivo pošlje po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: /
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: petek, 5. 3. 2004 do 13.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova 2, vložišče, s pripisom “Natečaj:
Priznanja policije”.
6. Kjer je to mogoče, navesti, ali je natečaj
rezerviran za določene poklice: ne.
7. Merila za ocenjevanje ponudb: določena v natečajnem gradivu.
8. Kjer je potrebno, imena članov žirije, ki
bo ocenjevala ponudbe: /
9. Napoved, ali je odločitev žirije obvezujoča za naročnika: da.
10. Kjer je mogoče, število in vrednost
nagrad:
1. nagrada 1,000.000 SIT,
2. nagrada 500.000 SIT,
3. nagrada 300.000 SIT.
Vse vrednosti so v bruto zneskih.
11. Kjer je mogoče, podrobnosti o plačilih
vsem udeležencem natečaja: /
12. Napoved, ali bodo zmagovalcu dodeljene pogodbe, ki sledijo iz natečaja: /
13. Morebitne druge informacije o natečaju: /
14. Datum objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo:
24. 12. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija

Mednarodni razpisi
Št. 213/03
Ob-260/04
Obvestilo o razpisu za izbiro
dobavitelja opreme
Instaliranje sistema RODOS
v Sloveniji
Slovenija
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1. Številka objave: ZZ9916 – PH6.02/
99/si.
2. Postopek: odprti.
3. Program: ZZ9916 Phare 1999.
4. Financiranje: Phare.
5. Podpisnik pogodbe: ENCONET Consulting Ges.m.b.H.
Pogodbena specifikacija
6. Opis pogodbe: v skladu s Finančnim
memorandumom 1999, ki sta ga v okviru
programa Phare sklenili Evropska Komisija in
Vlada Republike Slovenije, so ponudniki vabljeni, da oddajo ponudbo za dobavo opreme
računalniško-komunikacijskega
sistema
RODOS (podpora pri odločanju o ukrepih
ob jedrski nezgodi). Cilj projekta dobaviti in
instalirati računalniško opremo na URSJV v
Ljubljani in vzpostaviti potrebne komunikacijske poti za izmenjavo podatkov.
7. Število in naslovi sklopov
Oprema v tem razpisu obsega en sklop.
Razpis obsega dobavo naslednje opreme:
– sklop 1: računalniški sistem in komunikacijska oprema.
Ponujena oprema mora v celoti ustrezati
opisu, ki je naveden v tehnični specifikaciji.
Pogoji za prijavo
8. Primernost in pravilo o poreklu blaga:
razpis je pod enakimi pogoji odprt za vse
pravne in fizične osebe, ki nastopajo bodisi
posamezno ali v konzorciju ponudnikov držav
članic Evropske Unije ter držav ali območij
regij, ki so vključene in/ali pooblaščene z
uredbo ali drugimi specifičnimi instrumenti,
ki se nanašajo na program, v okviru katerega se pogodba financira (glejte tudi 21. točko
spodaj). Vsa oprema, dobavljena v okviru te
pogodbe, mora imeti poreklo v teh državah.
9. Razlogi za izločitev: kandidati morajo svoji vlogi priložiti pisna dokazila, da
ne spadajo v nobeno od kategorij, ki so
navedene pod točko 2.3.3 v ‘Practical Guide
to contract procedures financed by general
budget of the European Communities in the
context of external actions’ (dostopno na
internet naslovu: “http://europa.eu.int/comm/
europeaid/index_en.htm”).
10. Število izvodov ponudb: ponudniki
(vključno s podjetji znotraj ene pravne skupine, ostalimi člani istega konzorcija in podizvajalci) lahko predložijo samo eno ponudbo.
Nepopolne ponudbe ne bodo upoštevane.
Ponudniki ne smejo predložiti variantne
ponudbe kot dodatek k ponudbi za dobavo
opreme zahtevane v razpisni dokumentaciji.
11. Razpisna garancija: ponudniki morajo
skupaj s ponudbo predložiti razpisno garancijo v višini 1% predvidene vrednosti pogodbe.
Razpisno garancijo bodo neuspešni ponudniki dobili povrnjeno po končanem postopku
izbiranja ponudnika. Izbrani ponudnik bo
razpisno garancijo dobil povrnjeno, ko bodo
vse stranke podpisale pogodbo. Razpisna
garancija bo unovčena, če ponudnik ne bo
izpolnil obveznosti, ki so navedene v njegovi
ponudbi.
12. Izvedbena garancija: izbrani ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe predložiti
garancijo za izvedbo v višini 7% vrednosti pogodbe. Rok za predložitev garancije za izvedbo je največ 30 dni po prejemu
pogodbe, podpisane s strani pogodbenika.
Če izbrani ponudnik te garancije ne bo
predložil v navedenem roku, bo pogodba
neveljavna. Pripravljena bo nova pogodba,
ki se bo sklenila s ponudnikom, ki je predložil
naslednjo tehnično ustrezno in ekonomsko
najugodnejšo ponudbo.
13. Informativni sestanek: informativni
sestanek ni predviden.

14. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo
biti veljavne najmanj 90 dni od dneva,
določenega za oddajo ponudb.
15. Maksimalni rok za dobavo opreme:
oprema mora biti dobavljena v roku 2 mesecev po podpisu pogodbe.
Kriteriji za izbor najugodnejšega ponudnika
16. Kriteriji za izbor
Kriterij za izbor je sposobnost ponudnika
za izvedbo podobnih pogodb.
Ponudbe morajo biti v skladu z administrativnim ocenjevalnim listom in tehničnimi
zahtevami.
17. Kriteriji za dodelitev: vrednost
ponudbe.
Razpisni postopek
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na naslednjem naslovu: Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost, p.p. 5759,
1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/472-11-00,
faks 01/472-11-99, kontaktna oseba: Igor
Grlicarev.
Ponudbe morajo biti pripravljene na
osnovi standardne ponudbene dokumentacije, ki je vključena v razpisni dokumentaciji. Ponudniki morajo dosledno upoštevati
obliko in navodila za pripravo ponudbene
dokumentacije.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi z razpisom poslati pisno na naslov: Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost,
p.p. 5759, 1001 Ljubljana, Slovenija, faks 01/
472-11-99, e-pošta: Igor.Grlicarev@gov.si,
kontaktna oseba: Igor Grlicarev, z navedbo
številke objave (pod 1. točko zgoraj) in naslova projekta “Instaliranje sistema RODOS v
Sloveniji”, vsaj 21 dni pred rokom za oddajo
ponudb, ki je določen v 19. točki. Naslovljenec iz prejšnjega odstavka mora vsem zainteresiranim ponudnikom odgovoriti na vsa
vprašanja vsaj 11 dni pred rokom za oddajo
ponudb. Na vprašanja, ki bodo prispela kasneje, naslovljenec ne bo dajal pojasnil.
19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe v zapečateni ovojnici morajo
biti dostavljene najkasneje do 9. februarja
2004 do 14. ure zjutraj po lokalnem času,
na naslov: Uprava Republike Slovenije za
jedrsko varnost, p.p. 5759, 1001 Ljubljana,
Slovenija.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku, ne
bodo upoštevane.
20. Odpiranje ponudb: javno odpiranje
ponudb bo 10. februarja 2004 ob 11. uri po
lokalnem času na Upravi Republike Slovenije za jedrsko varnost, Železna cesta 16,
Ljubljana, Slovenija. Odpiranja ponudb se
lahko udeleži le en predstavnik ponudnika,
ki mora predati poverilnico zastopnika.
21. Pravna podlaga: dobavo opreme
financira Evropska Komisija iz sredstev
Phare v okviru Finančnega Memoranduma,
ki sta ga za leto 1999 podpisali Evropska
Komisija in Republika Slovenije. Pravna
podlaga za objavo razpisa je Uredba o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Komisijo Evropske skupnosti o uresničevanju ukrepov povezanih s
finančnimi, tehničnimi in drugimi oblikami
sodelovanja (Ur. l. RS, št. 56/93), Finančni
pravilnik z dne 21. decembra 1977, ki velja
za splošni proračun Evropske skupnosti,
nazadnje dopolnjen z Uredbo Sveta (EC) št.
2458/98 z dne 23. novembra 1998, še posebej pa IX. poglavje Zunanja pomoč ter Zakon
o javnih naročilih, 2a odstavek 2. člena (Ur. l.
RS, št. 39/00, 102/00).
Uprava RS za jedrsko varnost
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Št. 213/03
Ob-261/04
Supply Procurement Notice
Installation of the RODOS System in
Slovenia
Slovenia
1. Publication
reference:
ZZ9916
– PH6.02/99/si.
2. Procedure: Open local tender.
3. Programme: ZZ9916 Phare 1999.
4. Financing: Phare.
5. Contracting authority: ENCONET Consulting Ges.m.b.H.
Contract specification
6. Contract description: in the context
of the Financing Memorandum 1999 concluded between the European Commission
and the Government of Slovenia under the
Phare Programme, offers are invited for the
supply of computer-communications system
RODOS (real-time decision support system
during nuclear emergencies). The objective
is to install the computer equipment at the
SNSA in Ljubljana and to set the corresponding telecommunication ways for the data exchange.
7. Number and titles of Lots
Supplies are tendered in one lot. The following supplies must be delivered:
– Lot 1: computer system and the telecommunication equipment.
The supplies tendered must fully comply
with the descriptions set out in the Technical
Specifications.
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 a grouping (consortium) of tenderers]
of the Member States and the countries and
territories of the regions covered and/or authorised by the Regulation or other specific
instruments applicable to the programme under which the contract is financed (see also
item 21 below). All goods provided for this
contract must originate in these countries.
9. Grounds for exclusion: Tenderers must
provide a documentary proof that they are
not in any of the situations listed in Sec tion
2.3.3 of ‘Practical Guide to contract procedures financed by general budget of the
European Communities in the context of external actions’ (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 subcontractors) may submit only one tender.
Incomplete tenders will not be considered.
Tenderers may not submit a tender for a variant solution in addition to their tender for the
supplies required in the tender dossier.
11. Tender guarantee: Tenderers must
provide a tender guarantee of 1% of the
budget available for the contract 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. This guarantee will
be called upon if the tenderer does not fulfil
all obligations stated in its tender.
12. Performance guarantee: the successful tenderer will be asked to provide a
performance guarantee of no more than 7%
of the amount of the contract at the signing
of the contract. This guarantee must be provided no later than 30 days after the tenderer
receives the contract signed by the Contract-
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ing 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 best compliant tender.
13. Information meeting and/or site visit:
No information meeting/site visit is planned.
14. Tender validity: Tenders must remain
valid for a period of 90 days after the deadline
for submission of tenders.
15. Period of execution: the supplies must
be delivered within 2 months after signature
of the Contract.
Selection and award criteria
16. Selection criteria
The selection criteria will be the Tenderer’s capacity to execute similar contracts.
The offers must be in compliance with administrative grid and technical requirements.
17. Award criteria: Price.
Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available at the following address: Uprava Republike Slovenije
za jedrsko varnost, P.O. Box 5759, 1001
Ljubljana, Slovenia, tel. + 386 1 472 11 00,
faks + 386 1 472 11 99, kontaktna oseba:
Igor Grlicarev.
Tenders must be submitted using the
standard tender form included in the tender
dossier, which format and instructions must
be strictly observed.
Tenderers with questions regarding
this tender should send them in writing
to: Uprava Republike Slovenije za jedrsko
varnost, P.O. Box 5759, 1001 Ljubljana,
Slovenia, faks + 386 1 472 11 99, e-mail:
Igor.Grlicarev@gov.si contact person: Igor
Grlicarev, mentioning the publication reference shown in item 1 and the contract title
“Installation of the RODOS System in Slovenia”, at least 21 days before the deadline for
submission of tenders given in item 19. The
above addressee must reply to all tenderers’
questions at least 11 days before the deadline for submission of tenders. No further
clarifications will be given after this date.
19. Deadline for submission of tenders
Tenders in a sealed envelope must be
submitted at the latest on 9th February 2004
at 14.00 a.m. local time at: Uprava Republike
Slovenije za jedrsko varnost/Slovenian Nuclear Safety Administration2, P.O. Box 5759,
1001 Ljubljana, Slovenia.
Any tender received after this deadline
will not be considered.
20. Tender opening session: the tenders
will be opened in public session on 10th February 2004 at 11.00 a.m. local time at Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost/
Slovenian Nuclear Safety Administration,
Železna cesta 16, Ljubljana, Slovenia. Only
one Tenderer’s representative, submitting the
power of attorney, may attend the opening
session.
21. Legal basis: the supply of the equipment is financed by the European Commission from Phare Funds in the framework of
the Financing Memorandum signed by the
EC and the Republic of Slovenia for 1999.
Legal basis for tendering is the Decree on
ratification of the Framework Agreement
between the Government of the Republic
of Slovenia and the European Community
Commission on the implementation of Measures related to the Financial, Technical and
other forms of Co-operation (OG RS 56/93),
the Financial Regulations of 21st December
1977 applicable to the General Budget of the
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European Communities, at last amended by
the Council Regulation (EC) No; 2458/98 of
23rd November 1998 and in particular Title
IX, External Aid, and Public Procurement
Law, section 2a of Article 2 (OG RS 39/00,
102/00).
Slovenian Nuclear Safety Administration

Javni razpisi
Ob-114/04
Zaprtje javnih razpisov
Javni sklad RS za razvoj malega gospodarstva objavlja zaprtje javnega razpisa za
ugodnejše kredite malim in srednje velikim
podjetjem v letu 2003 v sodelovanju z RRARPC Posavje (objava v Uradnem listu RS, št.
33 z dne 4. 4. 2003, Ob-91369) in javnega
razpisa za ugodnejše kredite malim in srednje velikim podjetjem v letu 2003 v sodelovanju z RJS Lendava (objava v Uradnem listu
RS, št. 33 z dne 4. 4. 2003, Ob-91368). Javna razpisa sta se zaprla dne 31. 12. 2003.
Javni sklad RS za razvoj
malega gospodarstva
Št. 111/2003
Ob-182/04
Na podlagi drugega odstavka 11. člena
Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov (Ur. l. RS, št. 59/03) Zdravniška zbornica Slovenije objavlja, da je od 1. 1.
2004 odprt državni razpis specializacij.
Dodatne informacije so na voljo v reviji
Isis ter na spletnih straneh Zdravniške zbornice Slovenije: www.zzs-mcs.si.
Razpisna dokumentacija je na voljo v Oddelku za usposabljanje in strokovni nadzor,
Dalmatinova 10, Ljubljana, pritličje; tel. 01/
30-72/165, e-mail: stasa.favai@zzs-mcs.si
Zdravniška zbornica Slovenije
Št. 2052/04
Ob-105/04
Socialna zbornica Slovenije na podlagi
Pravilnika o načrtovanju, spremljanju in izvajanju supervizije strokovnega dela na
področju socialnega varstva (Ur. l. RS, št.
117/03) objavlja
javni razpis
za izbiro supervizorjev strokovnega dela
na področju socialnega varstva v letu
2004
1. Naročnik: Socialna zbornica Slovenije, Zemljemerska 12/IX, p.p. 2004, 1104
Ljubljana.
2. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor strokovnjakov za pridobitev licence za izvajanje
supervizije strokovnega dela na področju socialnega varstva v letu 2004.
Namen razpisa je vzpostaviti mrežo supervizorjev za izvajanje supervizije strokovnega dela na področju socialnega varstva ter
javna objava liste supervizorjev.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci
supervizije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. zaključen verificiran program za supervizorja; ali pridobljen naziv supervizor v eni
od terapevtskih šol; ali stalno strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
iz znanj za delo supervizorja, po pridobljeni
ustrezni strokovni izobrazbi;
2. opravljen strokovni izpit za delo v socialnem varstvu;

3. najmanj 8 let strokovnega dela z
ljudmi;
4. zagotovljena suprvizija ali metasupervizija ali intervizja za supervizijsko prakso.
4. Merila za izbiro supervizorjev
Merila za izbiro supervizorjev na področju
socialnega varstva so lahko ovrednotena z
največ 20 točkami:
1. predstavitev vsebinskega koncepta
modela supervizije – 5 točk;
2. jasnost ciljev za izvedbo modela supervizije – 5 točk;
3. umeščenost modela supervizije v področje socialnega varstva – 5 točk;
4. strokovne reference prijavitelja – 5
točk.
Izbrani bodo supervozorji, ki bodo izpolnjevali progoje za prijavo in katerih ponudbe
bodo ocenjene s skupno najmanj osmimi
točkami in najmanj z dvema točkama za posamezno merilo.
5. Podelitev licence supervizorjev
Izbranim supervizorjem bo izdana licenca
za supervizorja v socialnem varstvu, ki se podeljuje do preklica.
Ponudniki, katerih vloge ne bodo izbrane
za potrditev, bodo prejeli Sklep s pojasnilom
razlogov za zavrnitev.
Socialna zbornica Slovenije bo javno objavila listo supervizorjev z licenco najkasnje
do 30. 6. 2004.
6. Oblika in vsebina ponudbe
Ponudniki obvezno oddajo ponudbo na
prijavnem obrazcu: Prijava na javni razpis za
izbiro supervizorjev strokovnega dela na področju socialnega varstva v letu 2004.
Popolna ponudba vsebuje:
– izpolnjen obrazec SZS SU 1/04 iz katerega so razvidni podatki: izobrazba; dodatna
znanja; delovne izkušnje; področje dela, za katera je kandidat pripravljen izvajati supervizijo;
izvajanje supervizije v zadnjih petih letih; druge
podatke za potrebe evidence zbornice;
– dokazila za izpolnjevanje pogojev za
prijavo;
– predstavitev lastnega koncepta supervizije.
Iz vsebine ponudbe mora biti jasno razvidno področje supervizije, ki ga želi supervizor pokrivati.
Razpisno dokumentacijo ponudniki dobijo v strokovni službi Socialne zbornice
Slovenije, Zemljemerska 12, IX. nadstropje,
1104 Ljubljana, v času razpisa vsak delovni
dan od 8. do 15. ure ali na spletni strani:
www.soczbor-sl.si.
7. Oddaja ponudb
Izvajalci supervizije oddajo ponudbe najkasneje do vključno 31. 3. 2004 (datum veljavnosti poštnega žiga).
Ponudbe prijavitelji pošljejo v zaprti kuverti na naslov: Socialna zbornica Slovenije, p.p.
2004, 1104 Ljubljana, s pripisom: »Ne odpiraj
– prijava na javni razpis za izbiro supervizorjev 2004« v levem zgornjem kotu na naslovni
strani kuverte ter z naslovom pošiljatelja na
zadnji strani kuverte.
Nepravilno opremljene in nepravočasno
oddane kuverte bodo izločene ter vrnjene
pošiljatelju.
Informacije o razpisu in izpolnjevanju prijavne dokumentacije posreduje Tea Smonker, dipl. soc. del., na tel. 01/230-26-21, enaslov: Tea.Smonker@soczbor-sl.si.
8. Odpiranje ponudb: odpiranje prispelih
ponudb bo v prostorih zbornice, v ponedeljek, 5. 4. 2004 s pričetkom ob 10. uri. V primeru velikega števila ponudb bo potekalo odpiranje tudi naslednji dan. Odpiranje ponudb
ne bo javno.
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9. Obvestilo o izidu razpisa: ponudniki
bodo o izidu razpisa obveščeni s pisnim Sklepom, ki bo izdan najkasneje do 30. 6. 2004.
Socialna zbornica Slovenije
Št. 024-2/03-13
Ob-101/04
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, na podlagi 13. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92,
38/99 in 86/02) objavlja
javni razpis
za opravljanje lekarniške dejavnosti in
pridobitev koncesije
1. Predmet podelitve koncesije je opravljanje lekarniške dejavnosti na naslednjem
območju Četrtne skupnosti v Mestni občini
Ljubljana: Bežigrad.
2. Javnega razpisa se lahko udeležijo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje iz 7. in 8. člena
Zakona o lekarniški dejavnosti ter pogoje za
opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti
iz 35. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 9/92, 26/92, 13/93, 45/94
– odl. US, 37/95, 8/96, 90/99, 31/00, 36/00,
45/01, 62/01 in 86/02).
Kandidati morajo zagotoviti prostore, ki
ustrezajo pogojem iz Pravilnika o pogojih za
opravljanje lekarniške dejavnosti (Uradni list
RS, št. 37/92).
3. V primeru, da bo za razpisano območje
prijavljenih več kandidatov, ki bodo izpolnjevali
razpisne pogoje, bo za kandidate pridobljeno
dodatno strokovno mnenje Lekarniške zbornice Slovenije glede izpolnjevanja kriterijev
za določanje prednostnega reda kandidatov
za pridobitev koncesije, ki so bili sprejeti na
seji upravnega odbora Lekarniške zbornice
Slovenije na dan 7. 11. 1997.
4. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
predpisanih pogojev pošljite v zaprtih ovojnicah v 30 dneh po objavi razpisa na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za zdravstvo in socialno varstvo, Cigaletova 5, Ljubljana, z oznako »Za lekarniško
koncesijo – Ne odpiraj«.
5. Kandidati bodo o zaključku razpisa
obveščeni v 30 dneh po zaključku razpisa.
O izbiri koncesionarja bo odločila direktorica
Mestne uprave Mestne občine Ljubljana v 30
dneh po prejemu poročila komisije za izvedbo javnega razpisa za opravljanje lekarniške
dejavnosti, ki jo je s sklepom št. 502-18/03-3
z dne 11. 12. 2003 imenovala županja Danica
Simšič.
6. Vse dodatne informacije lahko kandidati
dobijo v Oddelku za zdravstvo in socialno varstvo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana,
tel. 306-41-10 ali 306-41-02.
Mestna občina Ljubljana
Št. 65000-0003/2003
Ob-44/04
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur.
l. RS, št. 22/98) in 6. člena Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Sevnica
(Ur. l. RS, št. 93/99 in 101/02) in Letnega programa športa v Občini Sevnica za leto 2004,
Občina Sevnica objavlja
javni razpis
za izbiro programov športa, ki so v
javnem interesu v letu 2004
1. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci športnih programov na območju Občine
Sevnica: športna društva, športne zveze, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge
organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na
področju športa ter zavodi s področja vzgoje
in izobraževanja.

Izvajalci morajo izpolnjevati pogoje iz 2.
člena Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Sevnica (Ur. l. RS, št. 93/99
in 101/02) – v nadaljevanju: Pravilnika.
2. Sofinancirali se bodo naslednji programi
oziroma vsebine:
– športna vzgoja otrok in mladine (Zlati
sonček, Ciciban planinec, Krpan, Delfin, Naučimo se plavati, 80-urni programi za šolske
otroke in mladino, šolska športna tekmovanja,
športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport),
– športna rekreacija (programi redne
vadbe, sredstva za športno rekreativne prireditve),
– kakovostni šport (programi redne vadbe),
– vrhunski šport (programi za vrhunske
športnike v individualnih panogah, programi v
kolektivnih (ekipnih) športnih panogah),
– šport invalidov (programi redne vadbe),
– uporaba športnih objektov.
Skupni predvideni obseg sredstev za sofinanciranje programov je 19,033.000 SIT.
3. Podlaga za izbor in vrednotenje programov je Pravilnik in Letni program športa
v Občini Sevnica za leto 2004. Z vsakim izvajalcem letnega programa športa, ki mu bo
priznano sofinanciranje programov, bo sklenjena pogodba.
4. Razpisno dokumentacijo in podatke v zvezi z razpisom dobite na Občini
Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica
– Oddelek za družbene dejavnosti, soba
202 (tel. 07/81-61-214, faks 07/81-61-210,
e-naslov:
darja.lekse@obcina-sevnica.si)
in Športni zvezi Sevnica – Borut Bizjak (tel.
07/81-62-780, 041/738-380, e-naslov: sportna.zveza.sevnica@sint.net).
5. Razpisno dokumentacijo, skupaj z zahtevanimi prilogami, je potrebno dostaviti v
zaprti kuverti do petka, 30. 1. 2004 do 12. ure
na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica, s pripisom: »Javni razpis za
šport 2004– Ne odpiraj!«. Na kuverti mora biti
naveden naziv pošiljatelja.
Občina Sevnica
Ob-70/04
Stanovanjski sklad občine Postojna, javni
sklad objavlja
javni razpis
za oddajo profitnih stanovanj v najem
I. Predmet razpisa:
A) enoinpolsobno stanovanje v pritličju
stanovanjske hiše na Ulici Vilka Kledeta 7 v
Postojni, v izmeri 51,67 m2.
B) dvosobno stanovanje v kleti objekta
Stjenkova 8 v Postojni, v izmeri 56,42 m2.
II. Pogoji najema: stanovanji se oddajata
za dobo enega leta z možnostjo podaljšanja
pogodbe. Varščina za najem znaša tri mesečne najemnine, plačati pa jo je potrebno pred
vselitvijo. Varščina se po poteku najemnega
razmerja najemniku vrne.
III. Višina najemnine: izhodiščna najemnina za mesec januar 2004 znaša 48.000 SIT
za stanovanje pod A in 39.000 SIT za stanovanje pod B. Najemnina je vezana na EURO
in se usklajuje na enak način kot neprofitne
najemnine.
IV. Druga določila: interesenti za najem
stanovanja morajo poleg podatkov o najemniku in osebah, ki bodo z njim uporabljale
stanovanje in višini ponujene mesečne najemnine, vlogi predložiti še potrdilo o izplačanih zadnjih treh bruto plačah zase in za vse
bodoče uporabnike.
V. Kriteriji za izbiro: v primeru, da bo interesentov za najem stanovanja več, bodo pri
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oddaji upoštevani kriteriji: višina ponujene
najemnine, materialno stanje vlagatelja in
bodočih uporabnikov, ki bodo skupaj z njim
uporabljali stanovanje, stalno prebivališče na
območju Občine Postojna.
VI. Oddaja vloge
Upoštevane bodo vloge, ki bodo oddane
do vključno ponedeljka, 26. 1. 2004 do 11. ure
na naslov Stanovanjski sklad občine Postojna,
javni sklad, Ljubljanska 4, 6230 Postojna.
V primeru oddaje vloge po pošti, se šteje
vloga za pravočasno, kolikor je oddana kot priporočena dne 26. 1. 2004.
Za določitev seznama upravičencev bodo
upoštevane le popolne pisne vloge. Nepopolno vlogo lahko udeleženec razpisa dopolni v 5
dneh po ustnem ali pisnem obvestilu, sicer se
te vloge kot nepopolne ne obravnavajo.
Sklad si pridržuje pravico, da najemne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom.
Stanovanjski sklad občine Postojna
Ob-80/04
Občina Kuzma objavlja na podlagi sklepa
Občinskega sveta občine Kuzma
javni razpis
z zbiranjem ponudb za prodajo
stanovanja
1. Predmet prodaje je stanovanje v stanovanjskem objektu Kuzma 19b:
– stanovanje 6/1 v izmeri 59,98 m2. Izhodiščna cena je 6,598.000 SIT.
2. Stanovanje se proda po sistemu videno-kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo
upoštevane.
3. Podpis pogodbe in plačilo kupnine: kupec (najugodnejši ponudnik) po podpisu prodajne pogodbe plača kupnino v roku 8 dni na
transakcijski račun Občine Kuzma št.: 012560100011902. Pri prodaji nepremičnine obstaja
možnost obročnega odplačila.
4. Vse davčne dajatve in stroške v zvezi s
prenosom lastništva plača kupec.
5. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je
določen v 3. točki, ne plača kupnine v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno
pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev.
6. Premoženje preide v lastništvo kupca
šele takrat, ko je kupnina v celoti plačana.
7. Pisna ponudba mora obvezno vsebovati: naziv kupca in njegov točen naslov, opis
stanovanjskih razmer ponudnika in ponujeni
znesek.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– pravne osebe: izpisek iz registra pravnih oseb in pooblastilo za zastopanje pravne osebe,
– fizične osebe: fotokopije potrdila o državljanstvu RS, davčne številke in osebne
izkaznice.
8. Prednost pri prodaji bo imel ponudnik,
ki bo ponudil višjo ceno, pri čemer prodajalec
ni dolžan skleniti pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim oziroma katerimkoli
ponudnikom.
9. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo
upoštevane.
10. Upoštevali bomo ponudbe, ki bodo
prispele v roku 15 dneh po objavi razpisa
na naslov: Občina Kuzma, Kuzma 24, 9263
Kuzma, s pripisom »Ponudba za nakup stanovanja – Ne odpiraj«.
11. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v roku 8 dni po izbiri.
12. Dodatne informacije v zvezi s prodajo
in ogledom nepremičnine dobite na Občinski
upravi občine Kuzma, tel. 02/555-80-16.
Občina Kuzma
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Javne dražbe
Ob-127/04
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00. 79/01
in 30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03), 101. člena Statuta Občine
Cerknica (Ur. l. RS, št. 3/00) in sklepa Občinskega sveta občine Cerknica z dne 20. 6.
2002, Občina Cerknica s sedežem v Cerknici, C. 4. maja 53, razpisuje
javno dražbo
za prodajo komunalno urejenih
gradbenih parcel v poselitvenem
območju naselja Cerknica – Zazidalni
načrt Loško
Predmet javne dražbe so tri gradbene
parcele z možnostjo gradnje individualnih
stanovanjskih hiš v skladu z Odlokom o
zazidalnem načrtu za del območja urejanja
C13-11S Loško v Cerknici (Ur. l. RS, št. 7/
03), in sicer:
– parcela 5: parc. št. 577/1, travnik v izmeri 796 m2,
– parcela 6: parc. št. 577/9, travnik v izmeri 912 m2,
– parcela 8: parc. št. 579/2, njiva v izmeri 797 m2,
vse vpisane pri vl. št. 1650 k.o. Cerknica,
kjer je vknjižena družbena lastnina imetnik
pravice uporabe Občina Cerknica, C. 4.
maja 53, Cerknica.
Za prodajo navedenih parcel bo javna
dražba v četrtek, 5. 2. 2004, s pričetkom ob
12. uri, v sejni sobi v I. nadstropju Občine
Cerknica v Cerknici, Cesta 4. maja 53.
I. Za parcelo 5 znaša:
a) izklicna cena 3,258.060 SIT,
b) stroški opremljanja stavbnega zemljišča 5,562.129,60 SIT.
Za parcelo 6 znaša:
a) izklicna cena 3,732.852 SIT,
b) stroški opremljanja stavbnega zemljišča 6,372.691,20 SIT.
Za parcelo 8 znaša:
a) izklicna cena 3,262.153 SIT,
b) stroški opremljanja stavbnega zemljišča 5,569.117,20 SIT.
Najnižji znesek vsakokratnega višanja
izklicne cene znaša 50.000 SIT.
Dražitelji višajo oziroma licitirajo le izklicno ceno, ki je določena v tem razpisu za
posamično parcelo. K vrednosti parcele, ki
bo dosežena po končani licitaciji bo potrebno kupcu parcele obračunati še 20% DDV.
Stroški opremljanja stavbnega zemljišča
so fiksni in se ne licitirajo. Prav tako je v
stroške opremljanja stavbnega zemljišča že
vključen 20% DDV.
V izklicno ceno je vključena cena zemljišča, ki je določena z Odlokom o povprečni
gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini
Cerknica za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 28/01) in
na dan 31. 8. 2003 znaša 4.093,04,SIT/m2,
brez vključenega 20% DDV.
Kupec je dolžan ob plačilu kupnine plačati
tudi strošek opremljanja stavbnega zemljišča. Na podlagi sklepa o sprejemanju programa opremljanja stavbnih zemljišč zazidalnega načrta za del območja urejanja C-13-11S
Loško v Cerknici, ki ga je na 1. izredni seji
dne, 12. 9. 2003, sprejel Občinski svet občine
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Cerknica je določen izhodiščni strošek opremljanja stavbnega zemljišča in znaša 28,11
EUR/m2. Ob upoštevanju 2. člena navedenega sklepa znaša strošek opremljanja stavbnega zemljišča za leto 2004 29.52 EUR/m2,
kar znaša na dan 5. 1. 2004 6.987,60 SIT/m2
z vključenim 20% DDV.
II. Varščino je potrebno plačati pred
javno dražbo na račun Občine Cerknica
01213-0100002563 UJP Postojna, celotno preostalo kupnino skupaj z stroški
opremljanja stavbnega zemljišča pa mora
uspeli dražitelj plačati v 8 dneh od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa.
Varščina za nakup ene izmed parcel znaša 500.000 SIT. Kupec, ki je zainteresiran za
nakup večih parcel mora plačati varščino za
toliko parcel kot jih namerava kupit.
III. S potrdilom o plačilu varščine se
dražitelj izkaže pred pričetkom dražbe.
Varščina se uspelemu dražitelju vračuna v kupnino, neuspelim dražiteljem pa se
vrne brez obresti najkasneje v osmih dneh
po javni dražbi.
Z dokazilom o plačani varščini lahko
dražitelj nastopa pri nakupu katerekoli parcele iz tega javnega razpisa. V primeru, da
dražitelj z nakupom uspe, se varščina, ki
je bila plačana vračuna v kupnino.
IV. Na javni dražbi lahko sodelujejo
vse pravne osebe s predložitvijo izpiska
iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši
od 30 dni, da imajo sedež na območju Republike Slovenije, in fizične osebe s potrdilom, da so državljani Republike Slovenije.
Pooblaščenci pravnih oseb morajo na javni dražbi predložiti potrdilo za licitiranje.
V. Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 30 dneh
po zaključku javne dražbe. Če dražitelj po
svoji krivdi pogodbe ne podpiše v postavljenem roku, se šteje, da je odstopil od nakupa, varščina pa zapade prodajalcu.
Plačilo kupnine skupaj s stroški opremljanja stavbnega zemljišča je bistveni
element pravnega posla. Kolikor kupec
ne poravna kupnine in stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na določen
način in v določenem roku po sklenitvi
pogodbe, se šteje prodajna pogodba za
razdrto. Vse stroške v zvezi s prenosom
lastništva (davek, stroške overovitve, takse) nosi kupec.
Po plačilu celotne kupnine in stroškov
opremljanja stavbnih zemljišč ter poravnavi
vseh ostalih stroškov v povezavi z zemljiškoknjižnim prenosom, se bo kupcu nepremičnina izročila v posest, v zemljiško knjigo
pa bo podan zemljiškoknjižni predlog.
VI. Občina Cerknica prodaja komunalno urejeno stavbno zemljišče za katerega
je sprejet zazidalni načrt.
V stroških komunalnega urejanja
stavbnega zemljišča je vključena izdelava asfaltirane ceste s pločniki, sanitarna
in meteorna kanalizacija, vodovodno
omrežje, NN omrežje, javna razsvetljava
in elektrifikacija komunalnega črpališča,
transformatorska postaja s kablovodom,
telekomunikacijsko omrežje ter cevovodi
kabelskih priključkov.
Vsa navedena infrastruktura bo izvedena do vsake parcele posebej.
Ogled nepremičnin je možen na kraju
samem. Dodatne informacije lahko dobite
na tel. 01/70-90-610. Poznejših reklamacij
kupca se ne bo upoštevalo.
Občina Cerknica

Razpisi delovnih
mest
Št. 95-382/2003
Ob-60/04
Svet zavoda Splošne bolnišnice Murska
Sobota na podlagi sklepa Vlade Republike
Slovenije o spremembah in dopolnitvah
sklepa o preoblikovanju Splošne bolnišnice
Murska Sobota v javni zdravstveni zavod
razpisuje prosto delovno mesto
strokovnega direktorja Splošne bolnišnice Murska Sobota.
Kandidat-ka mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba medicinske
smeri,
– opravljena specializacija s področja
dejavnosti zavoda,
– najmanj pet let delovnih izkušenj z
ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji,
– prijavi na razpis predloži program dela
in vizijo razvoja zavoda na področju medicinskih dejavnosti.
Za imenovanje je potrebno predhodno
mnenje strokovnega sveta zavoda.
Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena z izbranim kandidatom-ko za mandatno dobo
štirih let.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati oziroma kandidatke pošljejo v roku 8 dni po tej objavi, na
naslov: Splošna bolnišnica Murska Sobota,
Ul. dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, p. 9000 Murska
Sobota, s pripisom: »Za razpis za delovno
mesto strokovnega direktorja«.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izboru
v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega
kandidata.
Svet Splošne bolnišnice
Murska Sobota
Ob-86/04
Osnovna šola Oskar Kovačič, Ob dolenjski železnici 48, 1000 Ljubljana, razpisuje
prosto delovno mesto:
ravnatelja.
Kandidat mora izpolnjevati za imenovanje na funkcijo splošne zakonske pogoje in
posebne pogoje v skladu s 53., 92. in 94.
členom Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja - ZOFVI (Ur. l. RS,
št. 12/96, 23/96, 64/01, 108/02 in 79/03),
in sicer:
– da ima najmanj visokošolsko izobrazbo,
– da izpolnjuje pogoje za učitelja ali za
svetovalnega delavca v šoli,
– ima opravljen strokovni izpit v skladu
z zakonom,
– ima pridobljeno pedagoško-andragoško izobrazbo,
– ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj pet let naziv mentor,
– opravljen ravnateljski izpit oziroma si
ga bo pridobil najkasneje 1 leto po začetku
mandata,
– 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143., 145. in
149. členu ZOFVI ter po 43. členu Zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-A (Ur. l. RS, št. 64/01).
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Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje šole.
Izbran kandidat bo imenovan za 5 let.
Predviden pričetek dela je 1. 6. 2004 oziroma v skladu s Pogodbo o zaposlitvi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, o dosedanjih delovnih izkušnjah, kratkim življenjepisom ter
programom oziroma vizijo razvoja ter dela
šole za mandatno obdobje pošljite v 8 dneh
po razpisu na naslov: Svet Osnovne šole
Oskar Kovačič, Ob dolenjski železnici 48,
1000 Ljubljana, z oznako: "prijava na razpis
za ravnatelja".
O pomanjkljivih prijavah brez dokazil ne
bo mogoče odločati.
Kandidati boste pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Osnovna šola Oskarja Kovačiča
Št. 111-100/03-0515
Ob-92/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96, 24/98,
48/01 in 67/02):
a) 1 prosto mesto višjega sodnika na
Višjem sodišču v Kopru.
b)
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Celju,
– 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 višjega sodnika, določene
v 3. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi;
K I/b
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
Ob-110/04
Veterinarska zbornica na podlagi 44. člena Statuta Veterinarske zbornice (Ur. l. RS,
št. 16/02) razpisuje prosto delovno mesto
izvršnega direktorja Veterinarske
zbornice.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– najmanj univerzitetna stopnja izobrazbe veterinarske medicine,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– izkazane vodstvene in organizacijske
sposobnosti,
– opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku,
– aktivno znanje vsaj enega jezika EU,
– uporaba računalniških programov.
Izbran kandidat bo imenovan za 4 leta, z
možnostjo ponovnega imenovanja.
Ponudbe z obveznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in kratkim življenjepisom ter
opisom dosedanjih izkušenj pričakujemo v 15
dneh po objavi na naslovu: Veterinarska zbornica, Cesta 24. junija 25, 1231 Ljubljana, z obveznim pripisom, (razpis – izvršni direktor).

Kandidati bodo pisno obveščeni o izboru
v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega
kandidata.
Podrobnejše informacije so na voljo po
tel. 01/56-32-672.
Veterinarska zbornica
Št. 307/03
Ob-115/04
Svet Osnovne šole Polzela, Polzela 10,
3313 Polzela, razpisuje delovno mesto
ravnatelja(-ice).
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje iz
53. ali 145. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96, 23/96, 22/00, 64/01, 108/02,
34/03 in 79/03) ali iz 43. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 64/01). Imeti morajo pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2004
oziroma skladno s sklepom o imenovanju
in s soglasjem ministra.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, o dosedanjem delu in
s kratkim življenjepisom pošljite v 10 dneh
na naslov Svet Osnovne šole Polzela, Polzela 10, 3313 Polzela, s pripisom Za razpis
ravnatelja.
Kandidati bodo obveščeni o izboru v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Polzela
Ob-117/04
Svet Materinskega doma razpisuje na
podlagi 14. člena Statuta Materinskega
doma in sklepa 11. redne seje Sveta Materinskega doma, z dne 16. 12. 2003 delovno mesto
direktorja-ico materinskega doma.
Za direktorja-ico doma morajo kandidati(tke) poleg splošnih pogojev, določenih z
zakonom izpolnjevati še naslednje:
– višja ali visoka strokovna izobrazba
socialne, psihološke, pedagoške smeri in
njenih specialnih disciplin, upravne, pravne
ali sociološke smeri,
– pet let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva.
Mandat za razpisano delovno mesto
traja štiri leta.
Kandidati(tke) naj prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev pošljejo v osmih
dneh po objavi na naslov: Materinski dom
Ljubljana, Karunova ul. 16/b, Ljubljana – z
oznako “za razpis direktorja(ice) materinskega doma“.
O izbiri bodo kandidati(tke) obveščeni v
osmih dneh po tem, ko bo k izbranemu kandidatu(tki) podal soglasje minister pristojen
za socialno varstvo.
Materinski dom Ljubljana
Št. 020-08-01-6
Ob-130/04
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo objavlja javni natečaj za prosto delovno
mesto
pripravnika v Sekretariatu generalnega
sekretarja v Sektorju za upravne zadeve za
uradniško delovno mesto svetovalca II, in
sicer za čas usposabljanja za opravo državnega izpita iz javne naprave.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas, čas oprav-
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ljanja pripravništva, s polnim delovnim časom. Kandidat bo delo opravljal na sedežu
Ministrstva za okolje, prostor in energijo,
Dunajska 47, Ljubljana.
Kandidati morajo k svoji vlogi priložiti fotokopijo diplome in fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije. Dokazilo o
nekaznovanosti in potrdilo, da kandidat ni
v kazenskem postopku bo izbrani kandidat
dostavil kasneje.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija
bo v izbirnem postopku presojala kandidate
na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil in
razgovorov.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo, Dunajska 48,
Ljubljana (kadrovska služba).
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne
informacije pridobite na tel. 01/478-72-48
(N. Poč).
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo
Št. 14/2003
Ob-145/04
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS,
št. 56/02) Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, Inšpektorat Republike Slovenije za
okolje in prostor objavlja javni natečaj za pet
prostih uradniških delovnih mest
gradbeni inšpektor – inšpektor III.
1. Kraj opravljanja dela:
– dva delovna mesta v Območni enoti Celje,
– eno delovno mesto v Območni enoti
Novo mesto,
– eno delovno mesto v Območni enoti Kranj,
– eno delovno mesto v Območni enoti
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
delovno mesto gradbeni inšpektor je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivih: inšpektor III, inšpektor II, inšpektor
I. Javni uslužbenec bo dela in naloge izvrševal v nazivu inšpektor III.
3. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba gradbene ali arhitekturne smeri,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja graditve objektov za kandidate z univerzitetno izobrazbo oziroma 5 let izkušenj
s področja graditve objektov za kandidate z
visoko strokovno izobrazbo,
– aktivno znanje uradnega jezika.
4. Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati še splošne pogoje, določene
z Zakonom o javnih uslužbencih:
– strokovni izpit za inšpektorja,
– državni izpit iz javne uprave,
– vozniški izpit B kategorije,
– znanje uporabe računalnika.
5. Dokazila, ki jih morajo predložiti kandidati prijavi:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena 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,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja.
6. Z izbranim kandidatom bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

Stran

42 /

Št.

1 / 9. 1. 2004

7. Rok in naslov za vlaganje prijav je 8
dni od dneva objave tega javnega natečaja
na naslov: Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, Inšpektorat Republike Slovenije
za okolje in prostor, Dunajska 47, 1000
Ljubljana.
8. Za dodatne informacije smo vam na
voljo na tel. 01/420-44-84 ali 01/420-44-85.
Inšpektorat RS za okolje in prostor
Št. 1/04
Ob-156/04
Na podlagi 56. člena prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 56/02 in 110/02), objavljamo javni
natečaj za zaposlitev
pripravnika/co za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave.
Pogoji:
– univerzitetni/a diplomirani/a pravnik/
ca;
– aktivno znanje angleškega jezika;
– poznavanje vsaj enega računalniškega
programa za urejevanje besedil.
Poleg navedenih pogojev morajo
kandidati/ke izpolnjevati še pogoje (nekaznovanost, državljanstvo), določene v 88.
členu Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 56/02 in 110/02).
Delovno razmerje se sklepa za določen
čas 10 mesecev, delo se bo opravljalo s polnim delovnim časom na sedežu Državne revizijske komisije.
Kandidate/ke vabimo, da pošljejo pisne
prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
in kratkim življenjepisom v osmih dneh od
dneva objave na naslov: Državna revizijska
komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska 54, Ljubljana.
O izbiri bo izdana upravna odločba, ki bo
vročena izbranemu/ni kandidatu/ki, drugim
kandidatom pa bo vrnjen sklep, da niso bili
izbrani.
Za dodatne informacije lahko pokličete
po tel. 234-28-34 (Janja Kuralt Radi).
Državna revizijska komisija za revizijo
postopkov oddaje javnih naročil
Št. 121-36/03
Ob-169/04
Mestna občina Ljubljana, Župan, Mestni trg 1, Ljubljana, v skladu z 58. členom
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list
RS, št. 56/02) objavlja javni natečaj za
prosta uradniška delovna mesta v mestni
upravi:
1. Višjega svetovalca/ke v Oddelku
za zdravstvo in socialno varstvo, ki se
opravlja v nazivih višjega svetovalca/ke
III, višjega svetovalca/ke II in višjega
svetovalca/ke I.
Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu
višji svetovalec/ka III.
Zahtevani pogoji so:
– najmaj visoka strokovna izobrazba
socialne, zdravstvene, upravne, ekonomske smeri oziroma univerzitetna izobrazba
pravne, medicinske smeri ali druga ustrezna smer,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj za visoko strokovno izobrazbo oziroma 3 leta in 4
mesece delovnih izkušenj za univerzitetno
izobrazbo,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– aktivno znanje uradnega jezika.
Zaželjeno je znanje enega svetovnega
tujega jezika. Od kandidata/ke pričakujemo, da pozna uporabniške programe v
okolju Windows.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Pri izboru bodo imeli prednost kandidati/
ke z izkušnjami na področju, za katerega
kandidirajo.
2. Višjega svetovalca/ke v Oddelku
za zdravstvo in socialno varstvo, ki se
opravlja v nazivih višjega svetovalca/ke
III, višjega svetovalca/ke II in višjega
svetovalca/ke I.
Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu
višji svetovalec/ka III.
Zahtevani pogoji so:
– najmaj visoka strokovna izobrazba
zdravstvene smeri oziroma univerzitetna
izobrazba medicinske smeri, sociološke ali
druge ustrezne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj za visoko strokovno izobrazbo oziroma 3 leta in 4
mesece delovnih izkušenj za univerzitetno
izobrazbo,
– državni izpit iz javne uprave,
– aktivno znanje uradnega jezika.
Od kandidata/ke pričakujemo znanje
angleškega jezika in da pozna uporabniške
programe v okolju Windows.
Pri izboru bodo imeli prednost kandidati/
ke z izkušnjami z vodenjem projektov, organizacijskimi sposobnostmi in poznavanjem
področja, za katerega kandidirajo.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja.
Pogoje, ki dajejo kandidatom/kam
prednost pri izboru, bo natečajna komisija presojala na podlagi priloženih dokazil
oziroma referenc ali na podlagi pogovora s
kandidati/kami.
Poleg navedenih pogojev morajo
kandidati/ke izpolnjevati še splošne pogoje,
ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih ter
drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila 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 mesec, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata/ko ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od
dneva objave javnega natečaja na naslov:
Oddelek za pravne, kadrovske in splošne
zadeve – Kadrovska služba, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.
Odločba o izbiri za izbranega kandidata/
ko in sklepe o neizbiri za neizbrane kandidate bomo posredovali v 15 dneh po opravljenem natečajnem postopku.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja bo dajala Vilma Reisner na tel.
01/306-11-54.
Mestna občina Ljubljana
Št. 121-40/2003-01-924
Ob-175/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) Ministrstvo

za finance, Davčna uprava RS, objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto na Davčnem uradu Koper:
1. pripravnik, ki se bo usposabljal na
področju odmere in kontroliranja davkov in
drugih dajatev
Pogoji za opravljanje dela: diplomirani
upravni organizator.
Posebni pogoji: znanje italijanskega
jezika
Pripravnik se bo usposabljal za opravo
državnega izpita iz javne uprave.
Poleg navedenih pogojev morajo
kandidati/-ke izpolnjevati splošne pogoje,
ki jih urejajo predpisi s področja delovnega
prava ter drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, to je za
čas 10-mesečnega pripravništva, in s polnim delovnim časom.
Kandidati/-ke morajo k prijavi priložiti potrdilo o izobrazbi.
Prijave s kratkim življenjepisom in opisom morebitnih dosedanjih delovnih izkušenj pošljite v 8 dneh od objave na naslov,
kjer se bo navedeno delovno mesto tudi
opravljalo: DURS, Davčni urad Koper, Ferrarska 30, 6000 Koper.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti pri Lorijani Koljenšič, tel. 05/610-80-41.
Ministrstvo za finance
Davčna uprava RS
Ob-243/04
Republika Slovenija, Upravna enota Tolmin, Ulica padlih borcev 1/b, Tolmin, objavlja
javni natečaj za delovno mesto
pripravnik - svetovalec.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo družboslovne smeri,
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– aktivno morajo obvladati slovenski
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 točke.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju pogojev naj pošljejo kandidati v roku 8 dni od objave (rok za prijavo
začne teči z dnem objave) na naslov: Republika Slovenija, Upravna enota Tolmin, Ulica
padlih borcev 1/b , 5220 Tolmin.
Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pripravnik - svetovalec za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom. Usposabljal
se bo po programu pripravnikovega dela.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v roku
8 dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije na tel. 05/380-08-00
(Darja Urbančič).
Upravna enota Tolmin
Št. 2/2004
Ob-253/04
Nadzorni svet družbe Kmetijstvo Črnci
d.d., Črnci 2B, 9253 Apače, razpisuje prosto delovno mesto
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direktorja družbe.
Kandidati morajo poleg pogojev določenih v zakonu izpolnjevati še:
– univerzitetno diplomirani inženir agronomije, smer poljedelstvo,
– dve leti delovnih izkušenj,
– opravljeno pripravništvo,
– sposobnost za organizacijo in vodenje.
Mandat direktorja traja štiri leta.
Prijavi je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome,
– potrdilo o delovnih izkušnjah,
– življenjepis.
Kandidati naj prijave z dokazili pošljejo
s priporočeno pošto v roku 15 dni po objavi
na naslov: Kmetijstvo Črnci d.d., Črnci 2B,
9253 Apače, s pripisom »Ne odpiraj – za
nadzorni svet«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 15
dneh po izbiri.
Kmetijstvo Črnci d.d.
Ob-262/04
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve objavlja prosta delovna mesta na
Področju trga dela, zaposlovanja in izobraževanja:
1. svetovalec
Za delovno mesto svetovalca je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih:
– svetovalec I,
– svetovalec II,
– svetovalec III.
Sprejeti kandidat/-ka bo naloge izvrševal
v nazivu svetovalec III.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– 8 mesecev delovnih izkušenj, če ima
kandidat/-ka visoko strokovno izobrazbo
oziroma 6 mesecev delovnih izkušenj, če
ima kandidat/-ka univerzitetno ali visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem,
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje enega tujega jezika.
Na Področju socialnih zadev:
2. svetovalec
Za delovno mesto svetovalca je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih:
– svetovalec I,
– svetovalec II.
Izbrani kandidat/-ka bo naloge izvrševal/a v nazivu svetovalec II.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne ali družboslovne smeri,
– 3 leta 8 mesecev delovnih izkušenj,
če ima kandidat/-ka visoko strokovno izobrazbo oziroma 8 mesecev delovnih izkušenj,
če ima kandidat/-ka univerzitetno ali visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem,
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje enega tujega jezika.
Poleg navedenih pogojev morajo
kandidati/-ke izpolnjevati še pogoje, določene v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02).
Za objavljena delovna mesta bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Pisni vlogi mora kandidat/-ka priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,

– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče),
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje).
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 v kadrovski službi na tel.
478-33-70.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Ob-284/04
Na podlagi Pogodbe o pristopu k Evropski uniji, ki jo je Republika Slovenija podpisala 16. aprila 2003 v Atenah (objavljena
v UL L 236 in UL C 227 E, 23. 9. 2003) ter
sklepa Vlade Republike Slovenije s 56. redne seje z dne 8. januarja 2004, Ministrstvo
za finance objavlja poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov
za člana Evropskega računskega sodišča.
Objavi se poziv za zbiranje predlogov
možnih kandidatov za člana Evropskega
računskega sodišča.
Kandidat za člana Evropskega računskega sodišča mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
– da je bil zaposlen ali je zaposlen v
zunanjem revizijskem organu oziroma, da
je za opravljanje funkcije člana Evropskega
računskega sodišča posebej usposobljen,
– da je strokovnjak na področju, ki je pomembno za izvrševanje pristojnosti Evropskega računskega sodišča,
– da aktivno obvlada vsaj en delovni jezik EU (angleški, francoski, nemški) ter
– da je nedvomno neodvisen.
Pisni prijavi morata biti priložena tudi
življenjepis ter pisna izjava prijavljenega
možnega kandidata, da je pripravljen sprejeti kandidaturo.
Predloge za možnega kandidata za
člana Evropskega računskega sodišča je
treba poslati v 30 dneh po objavi tega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije
na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo
za finance, Služba za kadre in organizacijo,
p.p. 644, 1001 Ljubljana.
Ministrstvo za finance

Druge objave
Št. 1712
Ob-61/04
Ministrstvo za notranje zadeve na podlagi 28. člena Zakona o policiji (Uradni list RS,
št. 49/98, 93/01 in 79/03) objavlja
javni poziv
– organizacijam civilne družbe,
– organizacijam strokovne javnosti in
– nevladnim organizacijam,
da predlagajo predstavnike javnosti v
senatih za reševanje pritožb, ki jih lahko
podajo posamezniki, če menijo, da so bile s
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policistovim dejanjem ali opustitvijo dejanja
kršene njihove pravice ali svoboščine.
Spremenjen 28. člen Zakona o policiji
določa, da mora vsako pritožbo, podano zoper policista, najprej obravnavati in preveriti
vsa dejstva v zvezi z njo, vodja organizacijske enote policije, v kateri dela policist, na
katerega se pritožba nanaša. Z ugotovitvami
seznani pritožnika, ki se v primeru strinjanja
z ugotovitvami vodje organizacijske enote
policije lahko odloči, da je s tem postopek
reševanja pritožbe zaključen. V primeru, da
se pritožnik vabilu na razgovor ne odzove,
se ne strinja ali ne soglaša z ugotovitvami
vodje organizacijske enote policije, kakor
tudi v primerih, ko iz pritožbe izhaja sum
storitve kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, mora vodja organizacijske enote policije celoten spis takoj odstopiti
Ministrstvu za notranje zadeve, ki vodi nadaljnji postopek reševanja pritožbe.
Reševanje pritožb na ministrstvu se izvaja v senatih, ki jih sestavljajo trije člani,
in sicer:
– pooblaščenec ministra in
– dva predstavnika javnosti.
1. Predstavnike javnosti, ki sodelujejo pri
reševanju pritožb nad delom delavcev policije na regionalni ravni, na predlog lokalnih
skupnosti z območja posamezne policijske
uprave, imenuje in razrešuje minister za
notranje zadeve.
Število predstavnikov posamezne lokalne skupnosti je določen s posebnim pozivom, ki bo poslan občinam.
2. Predstavnike javnosti, ki sodelujejo pri
reševanju pritožb nad delom delavcev policije z generalne policijske uprave, na predlog organizacij civilne družbe, organizacije
strokovne javnosti in nevladnih organizacij
imenuje in razrešuje minister. Na predlog
teh organizacij bo minister imenoval skupaj 15 predstavnikov. V primeru, da število
predlaganih predstavnikov javnosti presega
razpisano število, organizacije civilne družbe, strokovne javnosti in nevladne organizacije z medsebojnim sodelovanjem izvedejo
izbor izmed predlaganih članov. Če izbora
ne opravijo v določenem času, opravi izbor
minister in izbrane predstavnike imenuje
na listo članov s sklepom. Pri izboru imajo
prednost kandidati, ki so jih predlagale organizacije, ki se ukvarjajo z varstvom človekovih pravic in svoboščin.
Predlagateljem predstavnikov javnosti
v senatih za reševanje pritožb predlagamo
upoštevanje kriterijev, kot so:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ugled v okolju, kjer živi in dela in osebnostna primernost za sodelovanje v senatih
za reševanje pritožb,
– poznavanje problematike policijskega
dela in zavzemanje za varovanje človekovih pravic,
– dopolnjena starost trideset let,
– da ni bil pravnomočno obsojen za
kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti in
– aktivno obvladanje slovenskega jezika.
Predstavniki javnosti bodo imenovani
za dobo štirih let z možnostjo ponovnega
imenovanja. Pred potekom dobe so predstavniki javnosti, ki so člani senata, lahko
razrešeni z liste članov senata na lastno
željo, na obrazloženo zahtevo predlagatelja in s sklepom ministra, če se član senata
neupravičeno ne udeleži dveh zaporednih
sej senata.
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Predstavnikom javnosti, ki sodelujejo
v senatih, pripada za udeležbo na seji senata sejnina v višini zneska dnevnice za
službeno potovanje v trajanju nad 12 ur, ki
velja za delavce in funkcionarje v državnih
organih Republike Slovenije. Na podlagi zahtevka pripada članom senata za prihod na
sejo povračilo prevoznih stroškov z javnim
prevoznim sredstvom oziroma povračilo kilometrine v višini, ki je določena za primer
povračila prevoza na in z dela. Na podlagi
zahtevka delodajalca se članu senata povrne znesek plače, ki ga je prejel za čas, ko
je sodeloval na seji senata.
Podrobnejši postopek reševanja pritožb
bo določen v Pravilniku o reševanju pritožb,
ki se bo začel uporabljati 27. 2. 2004. S tem
dnem bo prenehal mandat predstavnikom
javnosti v senatih, ki so sodelovali pri reševanju pritožb na ravni Policijskih uprav
in na ravni Generalne policijske uprave
na podlagi 2. člena Navodila za reševanje
pritožb (Uradni list RS, št. 103/00), razen
članom senatov, ki bodo po tem navodilu
sodelovali pri reševanju pritožb, podanih
do 27. 2. 2004.
Rok za podajo predlogov za predstavnike
javnosti v senatih za reševanje pritožb je 30
dni po objavi v sredstvih javnega obveščanja.
Predlogi se pošljejo na Ministrstvo za notranje zadeve, Urad za policijo in druge varnostne naloge, Ljubljana, Štefanova ulica 2.
Ministrstvo za notranje zadeve

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 209-802/2003
Ob-57/04
Upravna enota Piran 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
št. 037-1/95 z dne 1. 9. 1995, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča
Rajka Pavićevića, sedaj neznanega prebivališča, naslednji sklep:
1. Zvezdano Kraševec, delavko Upravne enote Piran, se postavi za začasno zastopnico stranki Pavićević Rajku, roj. 13. 11.
1956, s prijavljenim stalnim prebivališčem v
Piranu, Ulica IX. korpusa 27, sedaj neznanega prebivališča.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi sama stranka, njen zastopnik ali
pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 209-695/2003
Ob-58/04
Upravna enota Piran 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
št. 037-1/95 z dne 1. 9. 1995, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča
Albina Jurmana, sedaj neznanega prebivališča, naslednji sklep:
1. Zvezdano Kraševec, delavko Upravne enote Piran se postavi za začasno
zastopnico stranki Jurman Albinu, roj. 7. 3.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
1938, s prijavljenim stalnim prebivališčem
v Portorožu, Šentjane 1, sedaj neznanega
prebivališča.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi sama stranka, njen zastopnik ali
pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-08-21102-855/2003-10 Ob-128/04
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 Čilović Eroine, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Čilović Eroini, roj. 5. 11. 1978, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Ulica Franca
Mlakarja 42, 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. 2/05-08-21102-240/2002-13 Ob-131/04
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 Perko Ivice, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Perko Ivici, roj. 22. 12. 1953, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Tržaška
cesta 109, 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. 2/05-08-21102-769/2002-8 Ob-133/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003,
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Novak Janeza, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Novak Janezu, roj. 20. 2. 1935, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Tabor 9,
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. 2/05-08-21102-486/2003-17 Ob-136/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24.

2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča Čaušević Jasmina,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Čaušević Jasminu, roj. 27. 3. 1984, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Selu pri Pancah, Selo pri Pancah 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. 2/05-08-21102-626/2003-14 Ob-138/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24.
2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča Miljutin Vladimirja,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Miljutin Vladimirju, roj. 26. 8. 1956, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Grintovška ulica 11, 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. 2/05-08-21102-807/2003-10 Ob-141/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24.
2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča Borovnjak Nenada,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Borovnjak Nenadu, roj. 19. 10. 1967, s
prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Čanžekova ulica 22, 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. 2/05-08-21102-204/2002-29 Ob-143/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24.
2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča Peklenik Igorja Janeza, sedaj neznanega prebivališča, izdaja
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Peklenik Igorju Janezu, roj. 12. 10. 1957,
s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Dunajska cesta 155, 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.
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3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-05-02003-517/2002-3 Ob-158/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi
tretjega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) v zvezi z 29. in 33.
členom Zakona o društvih (Uradni list RS, št.
65/95, 49/98 – odl. US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja
društva z imenom: Turistično društvo Vodice
nad Ljubljano, z zadnjim znanim sedežem v
Vodicah, Kopitarjev trg 1, po uradni dolžnosti,
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Turistično društvo Vodice nad Ljubljano, z zadnjim znanim sedežem
v Vodicah, Kopitarjev trg 1, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-05-02003-417/2002-3 Ob-161/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi
tretjega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) v zvezi z 29. in 33.
členom Zakona o društvih (Uradni list RS, št.
65/95, 49/98 – odl. US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja
društva z imenom: Delavsko športno društvo
Donit, z zadnjim znanim sedežem na naslovu
v Medvodah, Cesta komandanta Staneta 38,
po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Delavsko športno društvo Donit, z zadnjim znanim sedežem v
Medvodah, Cesta komandanta Staneta 38,
se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

členom Zakona o društvih (Uradni list RS, št.
65/95, 49/98 – odl. US in 89/99) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24.
2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Športno rekreativno društvo
Komunalec, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Poljanska cesta 66, po
uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu: Športno rekreativno društvo
Komunalec, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu v Ljubljani, Poljanska cesta 66,
se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-05-02003-119/2002-6 Ob-168/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi
tretjega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) v zvezi z 29. in 33.
členom Zakona o društvih (Uradni list RS, št.
65/95, 49/98 – odl. US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja
društva z imenom: Kulturno umetniško in prosvetno društvo »Sava«, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Pokopališka 1,
po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Kulturno umetniško in
prosvetno društvo »Sava«, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Pokopališka 1, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-05-02003-121/2002-5 Ob-162/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) v zvezi z 29.
in 33. členom Zakona o društvih (Uradni list
RS, št. 65/95, 49/98 – odl. US in 89/99) in
pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Tenis društvo »Iskra
Commerce«, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Trg revolucije 3, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki – društvu: Tenis društvo »Iskra Commerce«, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Trg revolucije 3, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-05-02003-118/2002-5 Ob-170/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) v zvezi z 29.
in 33. členom Zakona o društvih (Uradni list
RS, št. 65/95, 49/98 – odl. US in 89/99) in
pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Športno društvo
»Mikrohit«, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Slovenska cesta 30, po
uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki – društvu z imenom: Športno društvo
»Mikrohit«, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Slovenska cesta 30,
se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-05-02003-124/2002-5 Ob-164/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi
tretjega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) v zvezi z 29. in 33.

Št. 252-460/2003-522
Ob-171/04
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) – ZUP in pooblastila načelnika št. 123-05-16/97-0610/13
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z dne 13. 10. 2003, v upravni zadevi izdaje
prvega dovoljenja za začasno prebivanje
tujca v Repubiki Sloveniji, Bytyqi Arbenu,
državljanu Albanije, katerega prebivališče
je neznano, naslednji sklep:
1. Bytyqi Arbenu, roj. 26. 11. 1974 v kraju
Lushinje, državljanu Albanije, se postavi začasni zastopnik Irena Štebih, delavka 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.
Št. 2/05-05-02003-441/2002-6 Ob-172/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) v zvezi z 29.
in 33. členom Zakona o društvih (Uradni list
RS, št. 65/95, 49/98 – odl. US in 89/99) in
pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Športno društvo
Agronom, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Jamnikarjeva 101, po
uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki – društvu z imenom: Športno društvo
Agronom, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Jamnikarjeva 101, se
postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 252-461/2003-522
Ob-173/04
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) – ZUP in pooblastila načelnika št. 123-05-16/97-0610/13
z dne 13. 10. 2003, v upravni zadevi izdaje
prvega dovoljenja za začasno prebivanje
tujca v Republiki Sloveniji, Bytyqi Mehmetu,
državljanu Albanije, katerega prebivališče je
neznano, naslednji sklep:
1. Bytyqi Mehmetu, roj. 24. 4. 1984 v kraju Lushinje, državljanu Albanije, se postavi
začasni zastopnik Irena Štebih, delavka
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.
Št. 2/05-05-02003-22/1999-3
Ob-174/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi
tretjega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) v zvezi z 29. in 33.
členom Zakona o društvih (Uradni list RS, št.
65/95, 49/98 – odl. US in 89/99) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2.
2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva
z imenom: Strelska družina Litostroj, z zadnjim
znanim sedežem v Ljubljani, Litostrojska 53,
po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu: Strelski družini Litostroj, z zadnjim
znanim sedežem v Ljubljani, Litostrojska 53,
se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
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2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-192/2002-2 Ob-266/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) v zvezi z 29.
in 33. členom Zakona o društvih (Uradni list
RS, št. 65/95, 49/98 – odl. US in 89/99) in
pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/
2003 z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Slovensko
društvo za plastično krirurgijo, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu v Ljubljani,
Zaloška cesta 7, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Slovensko društvo za
plastično krirurgijo, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Zaloška cesta 7,
se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-05-02003-547/2002-4 Ob-267/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi
tretjega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) v zvezi z 29. in 33.
členom Zakona o društvih (Uradni list RS, št.
65/95, 49/98 – odl. US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja
društva z imenom: Kegljaški klub Slovin, z
zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Frankopanska 11, po uradni dolžnosti,
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Kegljaški klub Slovin,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu
v Ljubljani, Frankopanska 11, se postavi
Marko Aškerc, delavec Upravne enote
Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 114-1/2003-310
Ob-51/04
Iz evidence statutov sindikatov, ki so
v hrambi pri Upravni enoti Ravne na Koroškem, se dne 22. 12. 2003 izbrišejo
Pravila sindikata GIP Gradis Ravne na
Koroškem, ki so bila dne 29. 8. 1996 vpisana pod zaporedno št. 12, z odločbo št.
024-1/95-3.
Št. 12100-0007/03-008
Ob-52/04
Upravna enota Kranj sprejme v hrambo
Pravila o organiziranju in delovanju Sindi-
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kata družbe Gorenjske elektrarne. Sedež
sindikata je v Kranju, Stara cesta 3.
Pravila Sindikata družbe Gorenjske elektrarne so z dnem izdaje te odločbe, vpisana
v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 174.
Št. 013-6/2003
Ob-53/04
Sindikat Zavoda Osnovne šole Miren,
s sedežem Miren 140, katerega pravila sindikata zavoda so bila sprejeta v hrambo z
odločbo upravnega organa št. 013-75/931/Us dne 9. 7. 1993 in so bila vpisana v
evidenco statutov in pravil sindikatov pod
zaporedno št. 54, se z dnem 22. 12. 2003
izbriše iz evidence statutov in pravil sindikatov.
Št. 013-7/2003-5
Ob-54/04
Sindikat Neodvisnost – Konfederacija novih sindikatov Slovenije Podjetja
Varnost – Nova Gorica, s sedežem Nova
Gorica, Ulica Gradnikove brigade 9, katerega Statut sindikata podjetja je bil sprejet
v hrambo z odločbo upravnega organa št.
013-1/00-10 dne 25. 2. 2000 in je bil vpisan
v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno št. 126, se z dnem 19. 12. 2003 izbriše iz
evidence statutov sindikatov.
Št. 01100-0004/03
Ob-55/04
Pravila o delovanju Sindikata podjetja
industrije otroške konfekcije Jutranjka
Sevnica, ki so bila z odločbo št. 011000001/93-170 z dne 5. 5. 1993 vzeta v hrambo pri Občini Sevnica in vpisana v evidenco
pod zap. št. 04, se vzamejo iz hrambe in
izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 013-8/2003-5
Ob-56/04
Sindikat Cestnega prometa Slovenije,
Cestnega podjetja Nova Gorica, s sedežem Nova Gorica, Prvomajska 52, katerega Pravila sindikata podjetja so bila sprejeta v hrambo z odločbo upravnega organa
št. 013-14/94-1/Us dne 3. 8. 1994 in je bil
vpisan v evidenco statutov sindikatov pod
zaporedno št. 95, se z dnem 15. 12. 2003
izbriše iz evidence statutov sindikatov.
Št. 028-3/2003-121
Ob-69/04
1. Upravna enota Gornja Radgona sprejme v hrambo pravila Sindikata kovinske
in elektroindustrije Slovenije, Sindikalne
podružnice Robotika Kogler d.o.o., Šratovci, Šratovci 58, 9252 Radenci, vpisana
v evidenco statutov sindikatov dne 29. 12.
2003 pod zaporedno številko 62, z nazivom Pravila o organiziranju in delovanju
sindikalne podružnice Robotika Kogler
d.o.o. Šratovci.
2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil
iz 1. točke izreka postane Sindikalna podružnica pravna oseba.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-36/2003-17
Ob-190/04
Urad RS za varstvo konkurence (Urad)
je 19. 12. 2003 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona
o preprečevanju omejevanja konkurence

(Uradni list RS, št. 56/99; v nadaljevanju:
ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb
Aktiva Holdings, B.V., Strawinskylaan
1001, 1077XX, Amsterdam, Nizozemska
(v nadaljevanju: Aktiva Holdings) in Aktiva Invest, d.d., družba za investiranje,
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Aktiva Invest), skladna s pravili
konkurence in da ji ne bo nasprotoval.
Priglasitev koncentracije temelji na pridobitvi nadzora družbe Aktiva Holdings nad
družbo Aktiva Invest. Na podlagi javne ponudbe za odkup delnic, ki jo je objavila družba Aktiva Holdings dne 27. 6. 2003, je Aktiva
Holdings postala 71,70% lastnica vseh delnic družbe Aktiva Invest. Pridobitev nadzora
nad drugim podjetjem pomeni koncentracijo
podjetij v smislu določila druge alinee drugega odstavka 11. člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih informacij Urad ugotavlja, da
ni nevarnosti ustvarjanja oziroma krepitve
prevladujočega položaja med dejavnostmi
v koncentraciji udeleženih družb. V zadevi
priglašene koncentracije ni izkazan resen
sum o neskladnosti koncentracije s pravili
konkurence. Koncentracija ne bo povečala
moč enega ali več podjetij, posamično ali
skupno, ki bi pri tem bistveno zmanjšala
ali onemogočala učinkovito konkurenco na
upoštevnem trgu. Urad obravnavani koncentraciji zato ne bo nasprotoval.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-52/2003-10
Ob-191/04
Urad RS za varstvo konkurence (Urad)
je 19. 12. 2003 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona
o preprečevanju omejevanja konkurence
(Uradni list RS, št. 56/99; v nadaljevanju:
ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb
Aktiva Invest, d.d., družba za investiranje, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: Aktiva Invest) in Aktiva
Avant, d.d., finančna družba, Dunajska
156, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Aktiva Avant), skladna s pravili konkurence in
da ji ne bo nasprotoval.
Priglasitev koncentracije temelji na pridobitvi nadzora družbe Aktiva Invest nad družbo Aktiva Avant. Na podlagi javne ponudbe
za odkup delnic, ki jo je objavila družba Aktiva Invest dne 17. 10. 2003, je Aktiva Invest
postala 53,9% lastnica vseh delnic družbe
Aktiva Avant. Pridobitev nadzora nad drugim podjetjem pomeni koncentracijo podjetij
v smislu določila druge alinee drugega odstavka 11. člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih informacij Urad ugotavlja, da
ni nevarnosti ustvarjanja oziroma krepitve
prevladujočega položaja med dejavnostmi
v koncentraciji udeleženih družb. V zadevi
priglašene koncentracije ni izkazan resen
sum o neskladnosti koncentracije s pravili
konkurence. Koncentracija ne bo povečala
moč enega ali več podjetij, posamično ali
skupno, ki bi pri tem bistveno zmanjšala
ali onemogočala učinkovito konkurenco na
upoštevnem trgu. Urad obravnavani koncentraciji zato ne bo nasprotoval.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-55/2003-9
Ob-192/04
Urad RS za varstvo konkurence (Urad)
je 19. 12. 2003 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona
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o preprečevanju omejevanja konkurence
(Uradni list RS, št. 56/99; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija
družb Intertrade ITS, d.d., informacijske
in računalniške storitve, Leskoškova 6,
Ljubljana (v nadaljevanju: Intertrade
ITS) in Certius Invest, finančna družba,
d.d., Dunajska 156, Ljubljana (v nadaljevanju: Certius Invest), skladna s pravili
konkurence in da ji ne bo nasprotoval.
Priglasitev koncentracije temelji na pridobitvi nadzora družbe Intertrade ITS nad
družbo Certius Invest. Na podlagi javne
ponudbe za odkup delnic, ki jo je objavila
družba Intertrade ITS dne 24. 10. 2003,
je družba Intertrade ITS postala 49,45%
lastnica vseh delnic družbe Certius Invest.
Pridobitev nadzora nad drugim podjetjem
pomeni koncentracijo podjetij v smislu
določila druge alinee drugega odstavka
11. člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in
drugih dostopnih informacij Urad ugotavlja, da ni nevarnosti ustvarjanja oziroma
krepitve prevladujočega položaja med
dejavnostmi v koncentraciji udeleženih
družb. V zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti
koncentracije s pravili konkurence. Koncentracija ne bo povečala moč enega ali
več podjetij, posamično ali skupno, ki bi pri
tem bistveno zmanjšala ali onemogočala
učinkovito konkurenco na upoštevnem
trgu. Urad obravnavani koncentraciji zato
ne bo nasprotoval.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-47/04
Mediji: Križankar, Tematski križankar.
Izdajatelj: Križankar d.o.o., Šafarsko
44, 9240 Ljutomer.
Ime in priimek ter stalno bivališče fizične osebe, ki ima najmanj 5% delež
izdajatelja in 5% delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: 100% lastnica in
upravljalka je Darja Mlinarič, Bratov Pihlar
7, 9240 Ljutomer.
Zakoniti zastopnik izdajatelja je Emilijan Mlinarič, prokurist.
Ob-68/04
Ime javnega glasila: Radio Polzela.
Izdajatelj: Studio Jaka – Matjaž Jeršič
s.p., Polzela 131, 3313 Polzela.
Naslov: Polzela 131, 3313 Polzela.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastništvo: 100% lastništvo: Studio
Jaka – Matjaž Jeršič s.p., Polzela 131,
3313 Polzela.
Ob-103/04
Metka – mestni televizijski kanal, izdajatelja M3 d.o.o., H. Staneta 3, 2000 Maribor, izkazuje lastniški in upravljalski delež
z vsemi pooblastili zastopanja, ki ga ima
Janez Jemec, v višini 89% in lastniški ter
upravljalski delež Ivi Jemec, v višini 10%,
brez pooblastil.

Št.

Objave
gospodarskih družb
Ob-102/04
Družbeniki družbe NISSAN ADRIA
d.o.o. podjetje za izvoz, uvoz in promet z
vozili, Ljubljana, Celovška c. 228 so dne
24. 12. 2003 sprejeli sklep o likvidaciji družbe. Sklep je bil poslan Sodnemu registru
Okrožnega sodišča v Ljubljani zaradi vpisa
začetka likvidacije 30. 12. 2003.
Na podlagi 381. člena Zakona o gospodarskih družbah in predmetnega sklepa o likvidaciji družbe poziva družba NISSAN ADRIA
d.o.o. – v likvidaciji vse upnike, da prijavijo
svoje terjatve do družbe družbi v roku tridesetih dni od dneva objave tega poziva.
NISSAN ADRIA d.o.o. – v likvidaciji

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-257/04
Popravek
Družba Telemach d.o.o. objavlja popravek objave sklepa skupščine družbe Telemach d.o.o., z dne 10. 11. 2003, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 133 z dne
29. 12. 2003. Pravilna objava glasi:
Osnovni kapital družbe se zmanjša za 2.300,000.000 SIT, iz dosedanjih
5.481,066,14 SIT na 3.181,467.066,14 SIT.
Na podlagi drugega odstavka 454. člena
ZGD družba poziva upnike, da se zglasijo
na sedežu družbe in izjavijo, ali soglašajo z
zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Telemach d.o.o.
Ob-258/04
Družba Telemach d.o.o. objavlja sklep
skupščine družbe Telemach d.o.o. z dne
10. 11. 2003:
Osnovni kapital družbe se zmanjša za 2.300,000.000 SIT, iz dosedanjih
5.481,467.066,14 SIT na 3.181,467.066,14
SIT.
Na podlagi drugega odstavka 454. člena
ZGD družba poziva upnike, da se zglasijo
na sedežu družbe in izjavijo, ali soglašajo z
zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Telemach d.o.o.
Ob-29/04
Družbenik družbe z omejeno odgovornostjo Čistoča d.o.o., upravljanje, čiščenje,
varovanje, Trzin, Ljubljanska cesta 12f, ki
je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod številko registerskega
vložka 1/12179/00 je dne 18. 12. 2003 sprejel sklep o znižanju osnovnega kapitala od
113,000.000 SIT na 10,000.000 SIT.
Direktor družbe v skladu s 454. členom
Zakona o gospodarskih družbah pozivam
upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali
soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala po navedenem sklepu. Družba bo upnikom, ki z zmanjšanjem osnovnega kapitala
ne bodo soglašali, poravnala zahtevke ali pa
jim bo zagotovila ustrezno varščino.
Čistoča d.o.o., Trzin
direktor Mihael Strmljan
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Ob-46/04
V skladu z 350. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi sklepa skupščine družbe z dne 18. 12. 2003, uprava
družbe PEMAC svetovanje d.d., Kristanova
1, Ljubljana, vpisane v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, pod opr. št. vložka
1/33741/00 objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe PEMAC d.d., ki
znaša 20,000.000 SIT in je razdeljen na
2000 navadnih prosto prenosljivih imenskih
delnic z nominalno vrednostjo 10.000 SIT,
se zmanjša z rednim zmanjšanjem le tega
za 12,000.000 SIT tako, da po zmanjšanju
znaša 8,000.000 SIT in je razdeljen na 2000
navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 4.000 SIT vsaka.
Zmanjšanje se izvede z zmanjšanjem nominalnega zneska delnic, tako, da se vsaka
dosedanja delnica nominirana po 10.000
SIT zamenja z eno novo delnico, ki je nominirana po 4.000 SIT. Delnice iz prejšnje
točke tega sklepa imajo enake lastnosti kot
obstoječe delnice. Delničarjem se izplačilo
iz naslova zmanjšanja osnovnega kapitala,
skupaj izvrši takoj po poteku roka iz drugega
odstavka 350. člena ZGD oziroma takoj potem, ko je upnikom zagotovljeno poplačilo
ali dano zavarovanje pravočasno prijavljenih terjatev. Delničarjem pripada izplačilo iz
naslova zmanjšanja osnovnega kapitala v
višini 6.000 SIT za staro delnico. Zamenjava starih delnic za nove se opravi v osmih
dneh, šteto od dneva, ko uprava obvesti
delničarje, da je sodišče vpisalo zmanjšanje
osnovnega kapitala v sodni register, in sicer
delničarjem, ki so delovnega dne, ko družba
PEMAC d.d. objavi , da ji je vročen sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala, vpisani
kot imetniki delnic v delniški knjigi. Namen
zmanjšanja osnovnega kapitala družbe je
uskladitev višine le – tega z obsegom dejavnosti in načrtovanim nadaljnjim razvojem
poslovanja družbe.
Uprava družbe poziva vse upnike družbe
PEMAC d.d., da v roku 6 mesecev od dneva
objave tega poziva, prijavijo svoje terjatve z
vlogo in dokazili upravi družbe, na naslov:
PEMAC d.d., Kristanova 1, Ljubljana, z
oznako “prijava terjatev zaradi zmanjšanja
osnovnega kapitala“.
PEMAC d.d.
Ob-85/04
Karteh, proizvodnja in posredništvo,
d.o.o., Partizanska 109, 6210 Sežana, vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča
v Kopru pod št. reg. vl. 10529600 v skladu s
454. členom Zakona o gospodarskih družbah objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe z omejeno odgovornostjo Karteh,
proizvodnja in posredništvo, d.o.o., ki ga je
edina družbenica družbe sprejela z dne 24.
10. 2003.
Zmanjša se osnovni kapital družbe iz
nominalne vrednosti vložka 95.960.175 SIT
na znesek 5,000.000 SIT. Osnovni kapital
se zmanjša za znesek prenesenih izgub
iz prejšnjih let v znesku 40,619.000 SIT.
Osnovni kapital se zmanjša tudi z umikom
poslovnega deleža nominalne vrednosti
nevplačanega osnovnega kapitala v višini
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47,230.087,50 SIT in z umikom poslovnega
deleža družbenice v znesku 3,111.087,50
SIT od že vplačanega kapitala. Ob pokrivanju izgube in ob umiku poslovnega deleža,
osnovni kapital družbe Karteh d.o.o., Partizanska 109, 6210 Sežana, matična številka
1192922, davčna številka 59926635, znaša
5,000.000 SIT.
V skladu s 454. členom ZGD se pozivajo upniki, da se zglasijo pri družbi
in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala. Ustanoviteljica družbe izjavlja, da ima družba poravnane vse
obveznosti in da družba nima upnikov ter,
da sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala
objavlja za izpolnitev obveznosti iz 454.
člena ZGD, ki so osnova za priglasitev
zmanjšanja osnovnega kapitala pri sodnem registru družb.
Karteh d.o.o., Sežana
Ob-120/04
Direktor družbe Ojstrica gostinstvo
d.o.o., Ljubljanska c. 5, 3000 Celje na
podlagi 454. člena ZGD objavlja sklep o
zmanjšanju osnovnega kapitala družbe, ki
je bil sprejet na seji skupščine dne 20. 11.
2003 in sicer:
Zmanjša se osnovni kapital v višini lastnega deleža v znesku 10,854.850 SIT. Direktorja se zadolži, da dvakrat objavi sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala in v objavi
pozove upnike, da se zglasijo pri družbi in
izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala, upnike, ki so družbi znani, pa
mora pozvati neposredno.
Zmanjšanje osnovnega kapitala bo direktor prijavil za vpis v register po enem
letu od zadnje objave sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala in po predložitvi
dokazov, da je družba upnikom, ki bi to
zahtevali, poravnala zahtevke ali jim zagotovila varščino. Takrat bo prijavil tudi
spremembo družbenikov zaradi izstopa
Ojstrica Celje d.o.o..
Ojstrica Celje d.o.o.
direktor družbe

Sklici skupščin
Št. 32
Ob-88/04
Na podlagi 4. člena statuta delniške družbe CDE nove tehnologije d.d., sklicujem
10. redno skupščino
delničarjev delniške družbe CDE nove
tehnologije d.d.,
ki bo dne 10. 2. 2004 ob 12. uri v prostorih družbe, Celovška cesta 280, Ljubljana.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, verifikacijska komisija za izvedbo skupščine, zapisnikar in notar.
2. Poročilo o izvedbi sklepov 9. redne
skupščine z dne 24. 9. 2003.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o izvedbi sklepov 9. redne skupščine (poslovno
poročilo za leto 2003) z dne 24. 9. 2003.
3. Obravnava in sprejem poslovnega
poročila za leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
in sprejme poslovno poročilo za leto 2003,
potrditev izvajanja sklenjenih kreditnih in
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poslovnih pogodb navedenih v poslovnem
poročilu za leto 2003, ter potrditev njihovega
uspešnega izvajanja in podaljšanja. Poročilo
je priloga k temu sklepu.
4. Predlog razrešnice upravi za poslovno
leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2003.
5. Spremeni se statut družbe.
Predlog sklepa: sprejme se novo prečiščeno besedilo statuta družbe.
6. Potrditev delniške knjige
Predlog sklepa: potrdi se delniška knjiga,
ter lastniška struktura po delniški knjigi.
7. Razno.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov, predlog statuta in delniška knjiga je na
vpogled delničarjem v prostorih družbe CDE
nove tehnologije d.d., Celovška cesta 280,
Ljubljana, vsak delovni dan od 8. do 16. ure.
Delničarji lahko v sedmih dneh po prejemu
obvestila sklica skupščine podajo predloge
za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne predloge na sedež družbe. Predlogi
delničarjev so lahko le v pisni obliki in razumno utemeljeni.
Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo vsi
imetniki delnic CDE nove tehnologije d.d.
Navodila za glasovanje
Glasovanje o točkah dnevnega reda poteka z glasovnicami. Sklepi se sprejemajo z
dvotretjinsko večino oddanih glasov.
Način glasovanja
Osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice, ki jo prejme
delničar ob vstopu na skupščino v zameno
za vabilo.
Pooblastilo mora biti pisno. Vsebovati
mora ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis
pooblastitelja.
Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 15. uri v
istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavna
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
CDE nove tehnologije d.d.
Matej Žvan
direktor
Ob-91/04
Na podlagi 40. člena Statuta Nama d.d.
Ljubljana uprava sklicuje
10. redno sejo skupščine delničarjev
Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana,
ki bo v sredo, dne 11. februarja 2004 ob
13. uri na sedežu družbe Nama Trgovsko
podjetje d.d. Ljubljana, Tomšičeva 1, v sejni
sobi, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: skupščina družbe izvoli predsednika in dva preštevalca glasov po predlogu uprave. Seji bo prisostvoval
vabljeni notar.
2. Zmanjšanje osnovnega kapitala delniške družbe Nama d.d. Ljubljana.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina sprejme sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala pod točko od 2.1. do 2.8.
2.1. Osnovni kapital družbe Nama, d.d.
Ljubljana v vrednosti 2.861,385.000 SIT se
zaradi prevelikega obsega kapitala glede na
dejavnost in potrebe družbe zmanjša po postopku rednega zmanjšanja osnovnega kapitala za znesek 1.907,590.000 SIT, tako, da
osnovni kapital družbe po zmanjšanju znaša

953.795,000 SIT in je sestavljen iz 953.795
delnic v nominalni višini 1.000 SIT.
Osnovni kapital se zmanjša z združevanjem delnic tako, da se tri obstoječe imenske delnice nominalne vrednosti 1.000 SIT
zamenjajo za eno novo navadno imensko
delnico nominalne vrednosti 1.000 SIT.
2.2 Delnice iz zgornje točke tega sklepa imajo enake lastnosti kot obstoječe
delnice.
2.3. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register
nematerializiranih vrednostnih papirjev pri
klirinško depotni družbi.
2.4. Delničarjem pripada izplačilo iz
naslova zmanjšanja osnovnega kapitala v
višini 2.000 SIT na tri stare delnice.
2.5. Izplačilo delničarjem se skladno s
350. členom ZGD izvede po preteku roka
šestih mesecev od objave sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala in potem, ko je
bilo upnikom, ki so se javili, zagotovljeno
izplačilo ali zavarovanje njihovih terjatev.
Izplačilo se opravi na transakcijske račune
imetnikov delnic.
2.6. Zamenjava starih delnic za nove se
opravi v roku osem dni (presečni dan), šteto
od dneva, ko uprava Name d.d. Ljubljana
javno objavi, da je sodišče vpisalo sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni
register.
2.7. Uprava Name d.d. je dolžna v roku
3 delovnih dni od vročitve sklepa sodišča o
vpisu sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register, javno objaviti v dnevniku Delo, da je sklep o zmanjšanju vpisan in
tako obvestiti delničarje.
2.8. V primeru, da delničar nima toliko
delnic, da bi glede na določeno razmerje pridobil eno celo delnico, pride do delnih pravic
v smislu 339. člena ZGD. Seznam imetnikov delnih pravic pripravi KDD in ga pošlje
družbi. Skupščina družbe skladno z osmo
alineo 240. člena ZGD pooblašča upravo,
da v roku 18 mesecev po prejemu seznama delnih pravic odkupi delne pravice po
ceni enaki nominalni vrednosti delnice pred
združitvijo, jih združi v cele delnice tako, da
nastanejo lastne delnice in o tem obvesti
KDD ter v nadaljevanju tako pridobljene
lastne delnice proda na organiziranem trgu
vrednostnih papirjev po ceni, ki ni nižja od
dnevne borzne cene na dan prodaje.
3. Sprememba statuta
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se spremembe statuta in
čistopis statuta v predlaganem besedilu.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjev je na voljo v tajništvu uprave
vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od
dneva objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo
biti v pisni obliki obrazloženi in vloženi v 7
dneh po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe Nama d.d. Ljubljana, Tomšičeva 1, Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki
se na podlagi 41. člena Statuta Nama d.d.
Ljubljana prijavijo tako, da njihova prijavni-
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ca prispe na sedež družbe Nama Trgovsko
podjetje d.d. Ljubljana do vključno 9. 2.
2004.
Delničarje se naproša, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred pričetkom zasedanja zaradi vzpostavitve evidence in
prevzema glasovnic. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo s potrdilom o
lastništvu delnic, osebnim dokumentom in
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno
uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Uprava Nama d.d. Ljubljana
Ob-137/04
V skladu s Statutom družbe in Zakonom
o gospodarskih družbah sklicuje uprava
družbe
11. skupščino
družbe Gopek d.d. Nova Gorica,
Prvomajska 37
ki bo v ponedeljek, 16. februarja 2004
ob 15.30 na sedežu družbe (menza) v Novi
Gorici, Prvomajska 37, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
ter predstavitev notarja.
Predlog uprave nadzornega sveta: za
predsednika skupščine se za mandatno
dobo štirih let izvoli Brelih Bojan. Za preštevalki glasov se za mandatno dobo štirih let
izvoli Jež Zdenka in Prinčič Silvana. Skupščini prisostvuje notarka Eva Lučovnik.
2. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog uprave in nadzornega sveta: za
člane nadzornega sveta predstavnike delničarjev se za mandatno dobo štirih let izvolijo:
– Lovrič Bojan,
– Torkar Milan,
– Brelih Bojan.
Dva člana nadzornega sveta predstavnika zaposlenih skladno z zakonom izvoli
svet delavcev.
Pisno gradivo s predlogi sklepov je na
vpogled na sedežu družbe pri Jež Zdenki, in
sicer vsak delovni dan med 14. in 15. uro.
Na skupščini lahko glasujejo le tisti
delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki
svojo udeležbo na skupščini potrdijo pri Jež
Zdenki najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine.
Gopek d.d.
direktor
Gorazd Zornik

Izvršbe
in zavarovanja
SV 712/2003
Ob-211/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Škofje Loke, opr. št. SV 712/2003 z dne
29. 12. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
št. B42, ki se nahaja v četrtem nadstropju
v stanovanjski hiši na naslovu Slamnikarska cesta 3A, Domžale, stoječi na parc. št.

3980, k.o. Domžale, v skupni neto izmeri
49,55 m2, z balkonom 4,35 m2, v prodajni
površini 51,70 m2, s kletnim prostorom št.
B-S42 v izmeri 5,30 m2, v drugi garažni kleti
in parkirnim mestom št. K2B-91 v izmeri
13,45 m2, v drugi garažni kleti, s pripadajočim solastninskim deležem na skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah ter na
funkcionalnem zemljišču, last dolžnikov in
zastaviteljev Mateje Polajžer, Svetozarevska ulica 4, Maribor, in Primoža Bitenca,
Sejmiška ulica 36, Domžale, na podlagi
prodajne pogodbe št. K081/03-S, sklenjene
dne 6. 11. 2003, s prodajalko PA-KZ, družba
za nepremičnine in investicije, d.o.o., Slamnikarska 1, Domžale, in zemljiškoknjižnega
dovolila z dne 6. 11. 2003, zastavljeno v
korist upnice Raiffeisenbank Eberndorf,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
Bahnstrasse 22, Dobrla vas, Avstrija, z
enolično identifikacijsko številko AJPES-a:
1870653, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 24.000 EUR s pp.
SV 1185/03
Ob-212/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Andreja Šoemna iz Ptuja, opr. št. SV 1185/03 z dne 31.
12. 2003, je garsonjera št. 141, v izmeri
24,85 m2 v Domu na Krvavcu, ki stoji na
parc. št. 1038/2, 1038/3 in 1038/26, vse pripisane pri vl. št. 458, k.o. Šenturška Gora,
skupaj s solastninsko pravico na skupnih
prostorih, delih in napravah hiše in na zemljišču, na katerem stoji hiša ter na funkcionalnem zemljišču, pridobljena s kupoprodajno pogodbo, sklenjeno dne 6. 2. 1995
in dodatkom št. 1 h kupoprodajni pogodbi z
dne 26. 9. 1997, sklenjeni med prodajalcem
Podjetje za rudarska dela Ljubljana, p.o.,
Dimičeva 16, Ljubljana in kupcem TK &
EL, d.o.o., Inženiring – storitve – trgovina,
Ljubljana, Dimičeva 16, kot kupcem, zastavljeno v korist upnika Zdravka Ferčiča, EMŠO
0402965500120, stanujočega Sobetinci 4,
Markovci, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 18.000 EUR s pripadki.
SV 699/03
Ob-213/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Marte Malič iz
Novega mesta, opr. št. SV-699/03 z dne
24. 12. 2003, je stanovanje št. 15 v podstrešnih prostorih večstanovanjske hiše v
Novem mestu, Slavka Gruma 08, ki stoji
na parc. št. 866/6, k.o. Šmihel pri Novem
mestu in ki meri 44,90 m2 ter obsega sobo v
izmeri 15,01 m2, kuhinjo v izmeri 10,12 m2,
kopalnico z WC 4,55 m2, predsobo 9,68 m2,
shrambo 5,54 m2, stanovanju pripada tudi
solastninski delež na vseh skupnih prostorih, skupnih delih in napravah ter funkcionalnem zemljišču večstanovanjske hiše, last
dolžnice in zastavitelice Matjašič Irene, stanujoče Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 08,
na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene s
Vovko Alešem kot prodajalcem, zastavljeno
za zavarovanje denarne terjatve upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., Maribor, Slomškov trg 18, v višini 19.241,77 EUR oziroma
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
sklenitve pogodbe o dolgoročnem tolarskem
kreditu z valutno klavzulo 4,550.000 SIT, s
pripadki.
SV 652/03
Ob-215/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta
iz Velenja, opr. št. SV-652/03 z dne 24. 12.
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2003, je bila garsonjera v izmeri 30,40 m2,
obsegajoča kuhinjo v izmeri 8,74 m2, sobo
v izmeri 16,31 m2, hodnik v izmeri 1,09 m2,
kopalnico v izmeri 2,43 m2 in druge prostore – klet v izmeri 1,83 m2, ki se nahaja v
pritličju stanovanjske hiše v Mozirju, Praprotnikova 10, stoječe na parceli št. 542,
vpisani v z.k. vložek št. 167, k.o. Mozirje,
last družbe Vising d.o.o. iz Mozirja, Praprotnikova ulica 12, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 19. 12. 2003, zastavljeno v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Trg republike 2, 1000 Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 5,000.000
SIT s pripadki.
SV 699/03
Ob-216/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o ustanovitvi
zastavne pravice notarja Andreja Doklerja
iz Brežic, Maistrova 2, opr. št. SV 699/03
z dne 24. 12. 2003, je bila nepremičnina,
ki v naravi predstavlja stanovanje št. 35, v
izmeri 70,77 m2, v sedmem nadstropju v
stanovanjski stavbi Maistrova ulica 8, Brežice, ki stoji na parcelah št. 317 in 318, k.o.
Brežice, s pripadajočo solastnisko pravico
na zemljišču ter na skupnih delih, objektih in
napravah, katerega lastnik do celote je Slavko Habinc, roj. 9. 1. 1973, stanujoč Maistrova ulica št. 8, Brežice, na osnovi prodajne
pogodbe z dne 17. 9. 2001, sklenjene med
zastaviteljem Habinc Slavkom, kot kupcem
in družbo Avtoservis, servis, trgovina, proizvodnja, zastopstvo d.o.o. – v stečaju, Cesta
bratov Cerjakov 11, Brežice, vknjižbenega
dovoljenja z dne 27. 11. 2003 in aneksa k
kupoprodajni pogodbi z dne 22. 12. 2003,
zastavljena v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg republike 2,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 4,300.000 SIT s pripadki.
SV 701/03
Ob-217/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o ustanovitvi
zastavne pravice notarja Andreja Doklerja
iz Brežic, Maistrova 2, opr. št. SV 701/03
z dne 24. 12. 2003, je bila nepremičnina,
ki v naravi predstavlja dvosobno stanovanje št. 3 v Brežicah, Gubčeva 24, v izmeri
69,95 m2, ki stoji na parc. št. 1225, k.o. Brežice, s pripadajočim solastninskim deležem
na zemljišču in na funkcionalnem zemljišču
ter na skupnih delih in napravah, vpisanih v
k.o. Brežice, katerega lastnik je Suban Božidar, roj. 23. 8. 1960, stanujoč Gubčeva ulica
24, Brežice, v celoti na podlagi prodajne pogodbe z dne 17. 12. 2001, sklenjene med
zastaviteljem Suban Božidarjem, kot kupcem in Republiko Slovenijo, Ministrstvom
za obrambo, Ljubljana, Kardeljeva ploščad
25, zastavljena v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg republike
2, za zavarovanje denarne terjatve v višini
2,500.000 SIT s pripadki.
SV 730/03
Ob-218/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz
Novega mesta, opr. št. SV-730/03 z dne
19. 12. 2003, je bilo dvoinpolsobno stanovanje številka 2, v pritličju, v skupni izmeri
57,48 m2, v stanovanjskem bloku, vl. št. 69,
parc. št. 108, k.o. Trebnje, last dolžnice in
zastaviteljice Mojce Kristan, Obrtniška ulica
6, Trebnje, do celote na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 27. 11. 2003, zastavljeno
v korist upnice SKB banke d.d., Ljubljana,
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Ajdovščina 4, MŠ 5026237, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 5,400.000 SIT s
pripadki.
SV 01/04
Ob-219/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Andreja Tirana
iz Novega mesta, opr. št. SV-01/04 z dne
6. 1. 2004, je bilo dvoinpolsobno stanovanje številka 26, v četrtem nadstropju, na
naslovu Ragovska ulica 12, Novo mesto, v
skupni izmeri 68,10 m2, v večstanovanjski
hiši, vl. št. 1793, parc. št. 231, k.o. Kandija,
last dolžnikov in zastaviteljev Milić Radoja
in Milić Zorice, oba stanujoča Ragovska
ulica 12, Novo mesto, in sicer od vsakega
do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne
30. 10. 2003, zastavljeno v korist upnice
Zveze bank, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Paulitschgasse 5-7, 9010
Klagenfurt/Celovec, Avstrija, številka knjige
firm 115073-a, za zavarovanje denarne terjatve v višini 50.000 CHF, s pripadki.
SV 1056/03
Ob-220/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz Murske Sobote, opravilna številka SV 1056/03 z dne 30. 12. 2003, je
bilo stanovanje številka 5, v II. nadstropju
stanovanjske hiše Lendavska 57 v Murski
Soboti, v skupni velikosti 34,48 m2, s pripadajočo kletno shrambo za ozimnico, pri
čemer stanovanjska stavba stoji na parceli
številka 172, katastrska občina Murska
Sobota, in ki ga je dolžnik Lepoša Rudolf,
EMŠO 2002957500315, Murska Sobota,
Lendavska ulica 57, pridobil od prodajalke Molnar Marije, Lendavska 57, Murska
Sobota, po prodajni pogodbi z dne 12. 7.
1995, zastavljena v korist upnice Nove
kreditne banke Maribor d.d., Maribor, Vita
Kraigherja 4, matična številka 5860580, za
zavarovanje izvršljive denarne terjatve v
višini 5,500.000 SIT s pripadki.
SV 2367/03
Ob-221/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 2367/03 z dne
14. 11. 2003, sta bili dvosobno stanovanje št.
C202, v izmeri 50,04 m2, v lameli C poslovno-stanovanjskega objekta na naslovu Koroška 53D, Maribor, stoječega na parc. št. 1979/
1, parc. št. 1979/2, parc. št. 1979/3, parc. št.
1979/4 in parc. št. 1979/5, k.o. Koroška vrata,
last dolžnika TELEM inženiring, avtomatizacija, zastopstva d.o.o., Ulica heroja Jevtiča 5,
2000 Maribor, na podlagi prodajne pogodbe
za nakup stanovanja v poslovno-stanovanjski
soseski Dravske terase v Mariboru z dne 24.
12. 2002, sklenjene s prodajalcem Elektro
Tabga d.o.o., Radovanova ulica 2, 2000
Maribor in zemljiškoknjižnega dovolila z dne
4. 11. 2003 ter trisobno stanovanje št. 2, v
izmeri 70,19 m2, v pritličju, v lameli 2 in na
zemljišču z vrtno lopo v izmeri 101 m2, na
naslovu Pohorska ulica 13, Maribor, s solastnisko pravico na funkcionalnem zemljišču in
na parkirnem mestu št. 40 v izmeri 12,50 m2,
v PSO 2, Pohorska ulica 9, Maribor, ki se nahaja v poslovno-stanovanjskem objektu, na
parc. št. 402/16, in PSO 2, na zemljišču parc.
št. 402/2, parc. št. 402/18 in parc. št. 402/19,
k.o. Zgornje Radvanje, last dolžnika TELEM
inženiring, avtomatizacija, zastopstva d.o.o.,
Ulica heroja Jevtiča 5, 2000 Maribor, na podlagi prodajne pogodbe za nakup stanovanja v
stanovanjski vrstni enoti lamela 2, Radvanje,
parkirnega mesta v PSO 2, Radvanje, z dne
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27. 12. 2002, sklenjene s prodajalcem Kograd Gradnje d.o.o., Preradovičeva ulica 20,
Maribor in zemljiškoknjižnega dovolila z dne
10. 11. 2003, zastavljeno v korist upnika Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije,
javni sklad za zavarovanje denarne terjatve
v višini 33,410.315 SIT, z valutno klavzulo,
s pripadki.
SV 2545/03
Ob-222/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 2545/03 z dne 8. 12.
2003, je bilo trisobno mansardno stanovanje
št. 7, v pogodbeni izmeri 62,15 m2 in 9,85 m2
in po uradni izmeri z dne 19. 10. 2002 86,62
m2, po opravljeni adaptaciji in etažnem načrtu
z dne 30. 9. 2003, pa sedaj v izmeri 99,14 m2,
ki se nahaja v II. nadstropju večstanovanjske
hiše na naslovu Vrhovnikova ulica 18, 1000
Ljubljana, stoječe na parc. št. 783/28, k.o.
Vič, last dolžnice Pavlin Tramte Tamare,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 5. 11.
2002, sklenjene med Zupan Alešem kot prodajalcem ter dolžnico in Tramte Stojanom kot
kupcema, ter na podlagi sporazuma o delitvi
skupnega premoženja zakoncev in o varstvu,
vzgoji, skrbi ter preživljanju otroka, sklenjenega med dolžnico in Tramte Stojanom, opr. št.
SV 3782/2003 notarke Nade Kumar iz Ljubljane z dne 19. 11. 2003, zastavljeno v korist
upnice Volksbank – Ljudske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 55.050 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.
SV 2580/03
Ob-223/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 2580/03 z dne
10. 12. 2003, je bilo stanovanje št. 1 v pritličju, v izmeri 108,93 m2, s shrambo št. 1 v
kleti, v izmeri 5,02 m2 in parkirnim prostorom
št. 36 v kleti, v izmeri 12,04 m2, v večstanovanjskem objektu Trnovski pristan v Ljubljani, stoječem na parc. št. 83/137, 83/105,
83/14 in 83/139, k.o. Trnovsko predmestje,
last Boruta Jerneja Žebreta, na podlagi prodajne pogodbe št. 50/32 z dne 1. 12. 2003
in dodatka k prodajni pogodbi št. 50/32 z
dne 10. 12. 2003, sklenjenih s prodajalcem
Begrad d.d. Novo mesto, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 172.000 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan plačila, s pripadki.
SV 2568/03
Ob-224/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 2568/03 z dne
10. 12. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
št. A4 v izmeri 56,74 m2, v I. nadstropju in
shramba št. A4 v izmeri 3,13 m2, v pritličju
poslovno stanovanjskega objekta Ribnik,
na naslovu Ulica 1. maja 2, 6320 Postojna,
stoječega na parc. št. 3229/1, k.o. Postojna,
last dolžnika Bojana Humarja in solidarne
porokinje Marinke Pavlič, na podlagi prodajne pogodbe št. A4/RIB-27 z dne 28. 11.
2003, sklenjene s prodajalcem Primorje
d.d., Ajdovščina, zastavljeno v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 42.747
EUR, v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije, s pripadki.
SV 2584/03
Ob-225/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 2584/03 z dne

11. 12. 2003, je bilo stanovanje št. B 43 v izmeri 59,05 m2, z balkonom v izmeri 2,95 m2,
v 4. nadstropju, s kletnim prostorom št.
B-S43 v izmeri 5,25 m2 in parkirnim mestom
št. K2B-95 v izmeri 13,10 m2, v 2. garažni
kleti, v stanovanjskem objektu na naslovu
Slamnikarska cesta 3A, Domžale, stoječem
na parc. št. 3980, katastrska občina Domžale, last Andreje Janež iz Ljubljane, na podlagi
prodajne pogodbe št. K062/03-S z dne 6. 10.
2003 in dodatka št. 1 k prodajni pogodbi št.
K062/03-S z dne 2. 12. 2003, sklenjenih
s prodajalcem PA – KZ d.o.o., Domžale,
zastavljeno v korist upnice Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 46.610 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 2625/03
Ob-226/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 2625/03 z dne
15. 12. 2003, je bil apartma št. 4, v izmeri
31 m2, ki se nahaja v kletni etaži objekta,
s parkirnim prostorom št. 2 na naslovu
Zg. Rute 12, Gozd Martuljek, stoječem na
parc. št. 156/17, k.o. Gozd, last dolžnika
Edvarda Grila iz Litije, do celote, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 17. 11. 2003,
sklenjene s prodajalcem Colarič Petrom iz
Ljubljane in zemljiškoknjižnega dovolila z
dne 4. 12. 2003, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
5,500.000 SIT s pripadki.
SV 2655/03
Ob-227/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira
Košaka, opr. št. SV 2655/03 z dne 18. 12.
2003, je bil apartma Hrast št. 9 v izmeri
46,30 m2, ki se nahaja v večstanovanjski hiši
na naslovu Ulica Maksa Henigmana 57, Dolenjske Toplice, z identifikacijsko številko 723,
stoječi na parc. št. 677/7, k.o. Toplice, last
dolžnice Nevenke Kumer, na podlagi kupne
pogodbe z dne 3. 12. 2003, sklenjene s prodajalko Obrtno zadrugo Hrast z.o.o. Novo mesto
– v stečaju, zastavljeno v korist upnice Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 23.980 EUR v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 2658/03
Ob-228/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 2658/03 z dne
18. 12. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
št. S 22, v izmeri 49,68 m2 neto, ki se nahaja v mansardi in kletna shramba št. S 22a
v izmeri 4,15 m2 v kleti, oboje v objektu B2,
vhod V, na naslovu Parmova ulica 5A, Kamnik, stoječem na delu parc. št. 158 k.o. Kamnik, v poslovno-stanovanjskem kompleksu
K-6 UTOK – soseske Mali Grad v Kamniku,
last dolžnice Nataše Repovž, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 100-012-176/03 z
dne 18. 11. 2003 in aneksa št. 1 h kupoprodajni pogodbi z dne 5. 12. 2003, sklenjenih
s prodajalcem Zil Inženiring d.d., Ljubljana,
zastavljeno v korist upnice Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 52.966 EUR,
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije, s pripadki.
SV 2659/03
Ob-229/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira
Košaka, opr. št. SV 2659/03 z dne 18. 12.
2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 1, v iz-
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meri 56,35 m2, s pripadajočim vrtom v izmeri
ca. 60 m2, v pritličju stanovanjskega bloka na
Reboljevi 7 v Ljubljani, stoječega na parc. št.
601/2, katastrska občina Stožice, last solidarnih porokov Gabrijela in Zlate Peršin iz Ljubljane, vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne
pogodbe, sklenjene dne 9. 12. 2003 s prodajalko Nado Klep iz Ljubljane, zastavljeno v
korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 62.175 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na
dan plačila, s pripadki.
SV 2660/03
Ob-230/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 2660/03 z dne
18. 12. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
št. 15 v skupni izmeri 63,17 m2, ki obsega 2
sobi, kuhinjo, kopalnico, predsobo, balkon
in klet v III. nadstropju stanovanjske hiše na
naslovu Brodarska ulica 16, Litija, stoječe
na parc. št. 127/8, katastrska občina Litija,
last zastavitelja BIRO 2000 d.o.o. Litija, na
podlagi pravnomočnega sklepa Okrajnega
sodišča v Litiji, opr. št. 2001/00042 z dne
26. 9. 2003, zastavljeno v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 24.115
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije za EUR na dan plačila, s pripadki.
SV 2664/03
Ob-231/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira
Košaka, opr. št. SV 2664/03 z dne 18. 12.
2003, je bilo trisobno stanovanje št. 5 v izmeri
64,46 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju stanovanjskega bloka, na naslovu Goriška ulica 29
v Ljubljani, stoječega na parc. št. 314/1, k.o.
Spodnja Šiška, last dolžnice Mateje Mešl iz
Mute, na podlagi prodajne pogodbe z dne
21. 11. 2003, sklenjene s prodajalcem Kirbiš
Dušanom iz Ljubljane, zastavljeno v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
9,000.000 SIT s pripadki.
SV 2678/03
Ob-232/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 2678/03 z dne
19. 12. 2003, je bilo dvosobno stanovanje z
dvema kabinetoma št. 83, v izmeri 75,21 m2,
v 7. nadstropju, s pripadajočo kletjo št. 83 v
kletnih prostorih, oboje v večstanovanjski hiši
na Preglovem trgu 2 v Ljubljani, stoječi na
parc. št. 1531/1, k.o. Moste, last dolžnikov
Sandre Petrović in Vladice Bićanina iz Ljubljane, vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17. 12. 2003, sklenjene
s prodajalko Marjeto Krevel Kovač iz Ljubljane, zastavljeno v korist upnice Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 62.590 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 2683/03
Ob-233/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 2683/03 z dne
19. 12. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
št. D3 v izmeri 54,84 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju in kletna shramba št. D 3, v
izmeri 3,46 m2, ki se nahaja v kleti, stanovanjske stavbe na naslovu Pot v Hrastovec
9, Ljubljana, stoječe na parc. št. 547/44, k.o.
Črnuče, last dolžnika Tomaža Pečnika iz
Ljubljane, na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 100-003-51 z dne 7. 2. 2001, sklenjene s

prodajalcem Dial d.o.o. Ljubljana in vknjižbenega dovoljenja z dne 9. 12. 2003, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 4,050.000 SIT s pripadki.
SV 2685/03
Ob-234/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 2685/03 z dne
19. 12. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
št. B P 21 v pritličju JV dela objekta B, v
izmeri 54,49 m2 in s teraso površine 9 m2
in s pripadajočo shrambo z oznako S 21 v
izmeri 5,07 m2, ki se nahaja v pritličju objekta B, stoječega na parc. št. 16/5, k.o.
Petelinje, last dolžnika Gregorja Vidmarja,
Fulneška ulica 6, Ljutomer, na podlagi prodajne pogodbe št. 21/02 z dne 11. 9. 2002,
sklenjene s prodajalcem Factor Leasing
d.o.o., Ljubljana, Slovenska 54, Ljubljana,
ter na podlagi sporazuma izvenzakonskih
partnerjev o delitvi skupnega premoženja
v notarskem zapisu Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 2533/03 z dne 4. 12. 2003,
sklenjenega med dolžnikom in Majo Seršen,
Dolsko 112, Ljubljana, zastavljeno v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
12,650.000 SIT s pripadki.
SV 2689/03
Ob-235/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira
Košaka, opr. št. SV 2689/03 z dne 18. 12.
2003, je bilo 1 2/2 sobno stanovanje št. S 15
v izmeri 57,68 m2 neto v mansardi in kletna
shramba št. S 15a v izmeri 6,60 m2 v kleti,
vse v objektu B2, vhod IV, na naslovu Parmova ulica 5B, Kamnik, stoječem na parc. št.
158, katastrska občina Kamnik, last dolžnice
Agate Krajnik, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 100-012-167/03 z dne 30. 9. 2003,
sklenjene s prodajalcem Zil Inženiring d.d.,
Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Volksbank – Ljudske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 59.100
EUR, v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije, s pripadki.
SV 2709/03
Ob-236/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 2709/03 z dne
23. 12. 2003, so bili poslovni prostor na
Gospodarskem terminalu Obrežje, oznaka
AN II. 20 v izmeri 55,93 m2 in dvoje parkirnih mest v kleti objekta – poslovni objekt »A«, na naslovu Obrežje 79, Občina
Brežice, stoječem na parc. št. 148/1, parc.
št. 148/4, parc. št. 148/6, parc. št. 1893/29,
parc. št. 1893/19, parc. št. 43/1, parc. št.
44/1 in parc. št. 45/1, k.o. Velika Dolina, last
dolžnika Lipa Sped d.o.o. iz Ljubljane, na
podlagi prodajne pogodbe št. 30-111-2003
z dne 5. 8. 2003 in aneksa št. 1 k prodajni
pogodbi št. 30-111-2003 z dne 11. 12. 2003,
sklenjenih s podjetjem Real storitve financiranja, svetovanja in trženja, d.o.o. Novo mesto, Kočevarjeva 2, Novo mesto, zastavljeno
v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 17,000.000 SIT s pripadki.
SV 2714/03
Ob-237/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 2714/03 z dne
23. 12. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
št. 9 v izmeri 54,68 m2, v drugem nadstropju
stanovanjske stavbe na naslovu Plešičeva
ulica 49, Ljubljana, stoječe na parc. št. 1252,
k.o. Dravlje, last dolžnice Sanje Sekač in za-
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stavitelja Predraga Djordjevića, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 3. 12. 2003, sklenjene s prodajalko Mileno Škrabec, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 9,000.000 SIT s pripadki.
SV 600/03
Ob-238/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mojce Tavčar Pasar, opr. št. SV 600/03 z dne 30. 12. 2003,
je bil poslovni prostor v pritličju hiše v Kopru,
Ulica stare pošte 2, v izmeri 36,55 m2, stoječ
na parc. št. 624, vl. št. 159 k.o. Koper, ki ga je
dolžnik in zastavitelj pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene s prodajalcem
Jestvina Koper, trgovina in storitve, d.d., številka 1-2/78-98 z dne 9. 4. 1998, zastavljen
v korist Banke Koper d.d., Pristaniška 14,
Koper, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 2,500.000 SIT s pripadki in stroški.
SV 2354/03
Ob-239/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Borisa Lepše iz
Ljubljane, opr. št. SV 2354/03 z dne 30. 12.
2003, je bilo dvosobno stanovanje št. A41, v
izmeri 48,15 m2, ki se nahaja v 4. nadstropju, s kletnim prostorom št. A-S41 v izmeri
6 m2 in garažnim mestom št. K2G-31 v izmeri 12,30 m2, v drugi garažni kleti, kar vse
se nahaja v stanovanjskem objektu na naslovu Slamnikarska 3b, Domžale, stoječem
na parc. št. 3983/2 k.o. Domžale, kar vse je
last zastaviteljice Andreje Dover, na podlagi
prodajne pogodbe, sklenjene dne 17. 11.
2003 med PA-KZ d.o.o. kot prodajalcem in
Andreje Dover, kot kupcem, zastavljeno v
korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d.,
Slomškov trg 18, Maribor, mat. št. 5706491,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
znaša 12,000.000 SIT, vse s pripadki.
SV 2355/03
Ob-240/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane opr. št. SV 2355/03 z dne 30. 12.
2003, je bilo stanovanje v pritličju stanovanjske hiše Živinozdravska ulica 2, v skupni izmeri 19,30 m2, stanovanjski objekt stoji na
parc. št. 131/9, k.o. Poljansko predmestje,
vl. št. 407, last zastaviteljice Sajme Gredelj,
rojene 23. 3. 1957, Živinozdravska ulica 2,
Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Kijevčanin Marije, rojene 10. 9. 1941, Krimska
15, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 34.200 EUR s pripadki.
SV 2359/03
Ob-241/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane, opr. št. SV 2359/03 z dne 30. 12.
2003, je bila garsonjera št. 18 - D s pripadajočo kletjo v Ljubljani, Polje Cesta XII/2,
v bloku D-3, soseska M-S-6 Slape, k.o.
Slape, last zastaviteljice Jožice Marjetič,
zastavljena v korist upnice Mateje Hari, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 17.460
EUR s pripadki.
SV 1734/03
Ob-244/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz Kopra, opr. št. SV 1734/03 z dne 30. 12. 2003,
je bilo petsobno stanovanje z oznako B 2.6,
v izmeri 131,19 m2, v drugem nadstropju nepremičnine PSO Beblerjeva z naslovom Beblerjeva ulica v Žusterni 3, Koper, s pripadajočo kletno shrambo z oznako KS B 11, v ve-
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likosti 7,75 m2, v prvi kletni etaži, ter parkirno
mesto z oznako PM008 v velikosti 11,57 m2,
v prvi kletni etaži ter parkirno mesto z oznako PM 009 v velikosti 11,57 m2, v prvi kletni
etaži, v skladu s tlorisom v merilu 1:100, ki
je priloga prodajne pogodbe, v skupni neto
površini: predprostor v površini 9,85 m2, kopalnica v površini 6,62 m2, kuhinja v površini
8,78 m2, jedilnica v površini 8,08 m2, dnevna
soba v površini 19,74 m2, spalnica v površini
12,36 m2, soba v površini 9,07 m2, hodnik v
površini 3,06 m2, balkon v površini 9,77 m2,
hodnik v površini 10,29 m2, soba v površini
9,07 m2, soba v površini 7,40 m2, balkon v
površini 17,10 m2, skupaj 131,19 m2 skupaj
s shrambo in dvema parkirnima mestoma
162,08 m2, stavba stoječa na parc. št. 253/4,
vpisana v z.k. vl. št. 3858, k.o. Semedela,
last zastavitelja Perović Slaviše, lastnine
pridobljene na podlagi originalne prodajne
pogodbe št. 09/2003 z dne 25. 9. 2003 in
dodatka št. 1 v prodajni pogodbi št. 09/2003
z dne 23.12.2003, zastavljeno v zavarovanje
terjatve upnice do dolžnika Perović Slaviše
v višini 23,750.000 SIT glavnice z rednimi in
interkalarnimi obrestmi v višini 7,50% letno,
z zapadlostjo najkasneje 31. 1. 2019 in ostalimi pogoji, kot izhaja iz pogodbe o kreditu
št. 22361452267654 in pogodbe o zastavi
nepremičnin št. 22361452267654, obe z
dne 29. 12. 2003, obe s klavzulo izvršljivosti,
v korist delniške družbe Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, podružnica Koper,
Poslovalnica Koper, matična št. 5860571, s
sedežem v Kopru, Pristaniška ulica št. 45.
SV 1619/2003
Ob-247/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1619/2003 z dne
29. 12. 2003, je stanovanje št. 2, v izmeri
39,23 m2, v pritličju stanovanjske hiše v
Mariboru, Betnavska 18, ki stoji na parc.
št. 1178, pripisani pri vl. št. 1198 k.o. Tabor,
last Smajlović Admira, stanujočega Maribor,
Betnavska 18, na temelju kupoprodajne pogodbe, opr. št. SV 1453/2003 z dne 1. 12.
2003, zastavljeno v korist Probanke d.d.,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 2,000.000 SIT s pp.
SV 1625/2003
Ob-248/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora, opr. št. SV 1625/2003 z dne 29. 12.
2003, je stanovanje št. 1, v izmeri 71,65 m2,
v mansardi, v objektu Tirgot v Slovenski Bistrici, stoječem na parc. št. 106/31, pripisani
pri vl. št. 2085 k.o. Slovenska Bistrica, last
Bigrad d.o.o., kar je razvidno iz kupoprodajne
pogodbe št. PSO 3/2003 z dne 17. 12. 2003,
zastavljeno v korist SKB banke d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
6,640.000 SIT s pp.
SV 1624/2003
Ob-255/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora, opr. št. SV 1624/2003 z dne 29. 12.
2003, je dvosobno stanovanje v mansardi,
identifikacijska št. 5, v izmeri 51,15 m2 in trisobno stanovanje v mansardi, identifikacijska
št. 6, v izmeri 78,35 m2, v stavbi (identifikacijska št. stavbe 251), stoječi na parc. št. 2017
k.o. Koroška vrata, v Mariboru, Koroška 30,
last Poglavc Mitje, stanujočega Straža, Novomeška c. 47, na temelju prodajne pogodbe z
dne 12. 11. 2003, zastavljeno v korist Pro-
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banke d.d., Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 11,500.000 SIT s pp.
SV 1293/2003
Ob-268/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora, opr. št. SV 1293/2003 z dne 16. 10.
2003, je dvosobno stanovanje v mansardi od
stopnišča levo v izmeri 53,93 m2, v Mariboru,
Gregorčičeva 8, ki stoji na parc. št. 1266/1,
k.o. Maribor Grad, last Cencič Avrelije, stan.
Ruše, Industrijska 5, na temelju prodajne
pogodbe z dne 3. 10. 2003, zastavljeno v
korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje den. terjatve v višini
18.300 EUR s pp, v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju BS za EUR na dan plačila
oziroma izterjave.
SV 1633/2003
Ob-269/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1633/2003 z dne
30. 12. 2003, so trije stanovanjski prostori,
identifikacijska št. 1E, 2E in 3E, vsak v izmeri 50,25 m2, v I. etaži hiše Hudinja 105,
Vitanje, ki stoji na parc. št. 1069/5 in 1069/6,
k.o. Hudinja, last Buser Zvonka, stan. Loče,
Slomškova 10, kar je razvidno iz kupoprodajne pogodbe št. SV 650/2003 z dne 23. 12.
2003, zastavljeni v korist SKB banke d.d.
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 425.000 EUR s pp.
SV 1634/2003
Ob-270/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1634/2003 z dne
31. 12. 2003, je poslovni prostor na severni
pritlični strani ob poslovnem objektu Partizanska 36 v Mariboru, z dostopom iz Mlinske ul.,
v skupni izmeri 51,10 m2, kar v naravi predstavlja lokal v izmeri 44,64 m2, predprostor
v izmeri 2,64 m2, prostor v izmeri 2,57 m2 in
vhod v izmeri 1,25 m2, ki stoji na parc. št.
1142/2, 1143 in 1141/2, pripisanih pri vl. št.
1327, k.o. Maribor Grad, last Trnjanin Marije,
stan. Šentilj v Slovenskih goricah, Maistrova
15, na temelju kupoprodajne pogodbe z dne
19. 4. 1996, zastavljen v korist Banke Koper
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 4,000.000 SIT s pp.
SV 3/2004
Ob-271/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV SV 3/2004 z dne
6. 1. 2004, je dvosobno stanovanje št. 8/I
v izmeri 60,3 m2, v Mariboru, Ul. Šercerjeve
brigade 5, ki stoji na parc. št. 339, pripisani
pri vl. št. 2506, k.o. Tezno, last Klinger Nataše, stan. Maribor, Panonska 4 in Kovačec
Roberta, stan. Miklavž, Ul. Nade Kovačič 16,
na temelju prodajne pogodbe z dne 22. 12.
2003, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt, za zavarovanje denarne terjatve
v višini za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 25.630 EUR s pp., v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju BS za EUR na
dan plačila oziroma izterjave.
SV 01/04
Ob-272/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. 01/04 z dne 6. 1.
2004, je bilo dvosobno stanovanje z oznako
10B3, ki se nahaja v 3. nadstropju objekta
B, ki bo zgrajen na zemljišču parc. št. 75/4,

80/1 in 80/12, vse k.o. Poljansko predmestje, z bivalno površino v izmeri 54,95 m2, s
pripadajočo kletno shrambo z oznako 10B3,
velikosti 4,35 m2, v drugi kletni etaži ter parkirnim prostorom z oznako 48/2 K, velikosti
18,65 m2, v drugi kletni etaži, last zastavitelja
Zorana Hartmana, na podlagi prodajne pogodbe št. PSKG-52-03-019, sklenjene dne
9. 12. 2003 z Gradis Inženiring d.d. Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Kärntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 102.000
EUR, v SIT protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 753/03
Ob-273/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana
iz Domžal, opr. št. SV 753/03 z dne 29. 12.
2003, sta bili pisarni št. D-P15 v izmeri
32,10 m2 in št. D-P16 v izmeri 49,75 m2, ki
se nahajata v prvem nadstropju objekta na
naslovu Slamnikarska cesta 1d, Domžale,
stoječega na parc. št. 3973 v k.o. Domžale, s
pripadajočima parkirnima mestoma št. I-135
v izmeri 12,50 m2 in I-136 v izmeri 12,50 m2,
ki se nahajata v prvi garažni kleti, ki ležijo na
parcelni št. 3973 v k.o. Domžale, zastavljeni
v korist zastavne upnice Banke Domžale
d.d., Domžale, bančna skupina Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska 62, Domžale,
v zavarovanje kreditne denarne terjatve v
znesku 15,000.000 SIT s pripadki.
SV 11/04
Ob-279/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Andreja Škrka
iz Ljubljane, opr. št. SV 11/04 z dne 7. 1.
2004, je bilo zastavljeno stanovanje z oznako A 1.5, s parkirnim mestom št. 18 v kleti
in pripadajočo kletno shrambo K.A. 1.5 ter
s pripadajočimi skupnimi prostori, v objektu
A – stanovanjsko poslovnega objekta Zeleni gaj, ki stoji na parc. št. 512/3, parc. št.
512/2, parc. št. 512/1, parc. št. 511 in parc.
št. 529/3, vpisanih pri vl. št. 1468 k.o. Spodnja Šiška, ki je last zastavitelja LAST SL,
gradbeni inženiring, posredništvo in storitve, d.o.o., Merharjeva 10, Ribnica, matična
št. 5650283, na podlagi prodajne pogodbe
št. N-50-00-0152 N00 z dne 20. 12. 2000,
sklenjene z RUDIS poslovno združenje za
inženiring in izgradnjo objektov d.d., Trbovlje. Stanovanje je zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, matična št.
5026237, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 55,000.000 SIT s pripadki.
SV 6/04
Ob-280/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška,
Ljubljana, opr. št. SV 6/04 z dne 7. 1. 2004,
je bil poslovni prostor, to poslovna enota
št. 17 v izmeri 141,19 m2, identifikacijska
številka 19, ki se nahaja v etaži 2 poslovno-trgovskega centra na naslovu Ljubljana,
Tbilisijska cesta 57 b, to je stavbe z identifikacijsko številko 3887, last zastavitelja
MICRO GRAMM, podjetje za inženiring,
consulting in zastopanje, d.o.o., Ljubljana, Poklukarjeva 90, (matična številka
5425719, vl. št. 1/08962/00 Okrožnega sodišča v Ljubljani), zastavljen v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg
republike 2 (matična številka 5860571, vl. št.
1/25578/00 Okrožnega sodišča v Ljubljani),
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
185.000 EUR, z obrestmi in stroški.
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Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 98/2003
Os-12/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 98/2003 sklep z dne 22. 12. 2003:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Zdravko Lipošek s.p., Avtoprevoznik, Olimje 52, Podčetrtek (matična številka: 1222333).
Odslej se firma glasi: Zdravko Lipošek
s.p., Avtoprevoznik, Olimje 52, Podčetrtek
(matična številka: 1222333) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register
pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene
terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni
postopek v teku, se v prijavi navede sodišče,
pred katerim teče postopek in označba spisa.
Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del
dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega
njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico.
Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2.000 točk (38.000 SIT)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na žiro račun 01100-1000339014 (sklic na
št. 11-42153-7110006).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
24. marca 2004 ob 13. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 22. 12. 2003.
Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 12. 2003
St 63/2001
Os-13/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 63/2001 sklep z dne 24. 12. 2003:
V stečajni zadevi nad stečajnim dolžnikom: Inntal, Tovarna montažnih hiš d.d.,
Petrovče 21, Petrovče – v stečaju, opr. št.
St 63/2001, se na predlog stečajnega upravitelja z dne 17. 12. 2003, razpiše II. narok
za preizkus terjatev, ki bo dne 18. februarja
2004 ob 8.30, v sobi št. 106/I pri tukajšnjem
sodišču.
Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 12. 2003
St 45/2003

Os-14/04

To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 45/2003 sklep z
dne 29. 12. 2003:

Poravnalni senat na osnovi načrta finančne reorganizacije in vseh priloženih
dokumentov po 47. členu ZPPSL, ugotovljenih terjatev po 43. in 44/II členu ZPPSL,
v skladu z določili 52. člena ZPPSL razpisuje narok za prisilno poravnavo med
dolžnikom: Alea Group d.o.o., Gradbeništvo, Glavni trg 12, Celje, ki bo dne 18.
februarja 2004 ob 9. uri v sobi št. 106/I.
tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog finančne reorganizacije vpogledajo pri tukajšnjem sodišču v sobi št. 123/a, v času uradnih ur.
Upniki, ki bodo v prisilni poravnavi
glasovali pisno (54/II člen ZPPSL), naj
glasovnico z originalnim podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu senatu; upniki
– pravne osebe naj glasovnici priložijo dokazilo, da jo je podpisal zakoniti zastopnik
oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje upnika. Pri glasovanju se bodo štele
samo tiste glasovnice, ki jih bo poravnalni
senat prejel do zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Celju
dne 29. 12. 2003
St 50/2003
Os-15/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St 50/
2003 z dne 23. 12. 2003 sklenilo:
Stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom: Skladiščne storitve MA-GU Mavricij Gunjač s.p., Prešernova c. 3/a, Izola,
matična številka 5099092, šifra dejavnosti
63.120, se začne in takoj zaključi.
Občini Izola se izročijo terjatve podjetnika,
ki so izkazane in specificirane v seznamu terjatev (list. št. 16 spisa), ki je sestavni del tega
sklepa, brez prevzema obveznosti.
Občini Izola se izročijo osnovna sredstva
podjetnika, ki so izkazana in specificirana v
spisku osnovnih sredstev (list. št. 15 spisa),
ki je sestavni del tega sklepa, brez prevzema
obveznosti.
Po pravnomočnosti tega sklepa se odreja
izbris navedenega podjetnika iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 23. 12. 2003
St 1/2003
Os-16/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St 1/2003
z dne 27. 11. 2003 ki je postal pravnomočen
dne 11. 12. 2003, potrdilo prisilno poravnavo
nad dolžnikom NENO M. podjetje za trgovino, prevoz in prekladanje d.o.o., Prisoje
9, Koper ter njegovimi upniki.
Terjatve upnikov so razdeljene v naslednje razrede:
1. razred: terjatve upnikov iz naslova
obveznosti do dobaviteljev, glede katerih je
predvideno 20% poplačilo v enem letu z obrestmi T+0%.
2. razred: terjatve upnikov iz naslova obveznosti do Republike Slovenije iz naslova
davčnih dajatev, glede katerih je glede zamudnih obresti predviden odpis terjatev, glede glavice pa je predvideno poplačilo v višini
20% v enem letu z obrestmi T+0%.
3. razred: terjatev upnika Marka Mitroviča
v višini 11 mio SIT, ki se bo konvertirala v
kapital dolžnika.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se postopka
niso udeležili, ter proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 29. 12. 2003
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St 50/2003
Os-17/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St 50/
2003 z dne 22. 12. 2003 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Dom
oprema, oprema stanovanj, poslovnih
prostorov in javnih objektov, d.o.o., Železniki, Na Plavžu 77, Železniki.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Veljko Jan, Blaževa 3f, Škofja Loka.
Upniki, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča, naj
sodišču z obrazloženo vlogo v dveh izvodih
in priloženimi dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve in vlogi
priložijo dokazilo o plačilu predpisane takse
za prijavo.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
Člani upniškega odbora so:
1. Domel Holding, d.d., Otoki 21, Železniki,
2. Zamorc, Škofja Loka, d.o.o., Kidričeva
cesta 1, Škofja Loka,
3. Zavarovalnica Triglav d.d., Območna
enota Kranj, Bleiweisova cesta 20, Kranj,
4. Alples, d.d., Češnjica 48d, Železniki,
5. Zdenka Marin, Zgornja Sorica 14,
Sorica.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 22. 12. 2003.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 22. 12. 2003
St 152/2003
Os-18/04
To sodišče je s sklepom St 152/2003 dne
22. 12. 2003 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Geemge proizvodnja, trgovina
in storitve d.o.o. Zagorje ob Savi, Šklendrovec 38, matična številka: 5785901, šifra
dejavnosti: 22.220.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Vida
Gaberc 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 17. 3. 2004 ob 10.15, soba 307/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 22.
12. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 12. 2003
St 60/95
Os-19/04
To sodišče je v stečajnem postopku nad
TGP Medijske Toplice d.d., Zagorje ob
Savi – v stečaju s sklepom pod opr. št. St
60/95 z dne 16. 10. 2003 odstavilo stečajno
upraviteljico Veleno Lokar Škerget in imenovalo novo stečajno upraviteljico mag. Suzano
Gale Robežnik, odvetnico iz Ljubljane.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 12. 2003
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St 33/2000
Os-20/04
To sodišče je v stečajnem postopku nad
Par-Plast d.o.o., Ljubljana – v stečaju, s
sklepom pod opr. št. St 33/2000 z dne 16. 10.
2003 odstavilo stečajno upraviteljico Veleno
Lokar Škerget in imenovalo novo stečajno
upraviteljico mag. Suzano Gale Robežnik,
odvetnico iz Ljubljane.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 12. 2003
St 106/2000
Os-22/04
To sodišče je v stečajnem postopku nad
Ecoqueen d.o.o., Ljubljana – v stečaju,
s sklepom pod opr. št. St 106/2000 z dne
16. 10. 2003 odstavilo stečajno upraviteljico
Veleno Lokar Škerget in imenovalo novo stečajno upraviteljico mag. Suzano Gale Robežnik, odvetnico iz Ljubljane.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 12. 2003
St 141/2003
Os-23/04
To sodišče je s sklepom z opr. št. St
141/2003 z dne 5. 12. 2003 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad stečajnim
dolžnikom ŽE ŽE d.o.o. Maribor, Vinogradniška pot 26, Maribor, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne
vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi.
Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri
tukajšnjem sodišču v Mariboru.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 12. 2003
St 187/2003
Os-25/04
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
187/2003 dne 19. 12. 2003 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Gumarna, podjetje za proizvodnjo gumijastih
izdelkov, trgovina in storitve d.o.o., Milenkova 9, Maribor.
Odslej firma glasi Gumarna, podjetje za
proizvodnjo gumijastih izdelkov, trgovina
in storitve d.o.o., Milenkova 9, Maribor – v
stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Elij Rijavec, Golarjeva 11, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
20. 2. 2004 ob 9. uri, soba 253 tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 19. 12. 2003.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 12. 2003
St 42/2003
Os-27/04
1. Z dnem 23. 12. 2003 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Zidarstvo
in fasaderstvo Zakojč Anton s.p., Gornja
Bistrica 84, Črenšovci.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
dr. Štefan Ščap, Ulica ob progi 53, Murska
Sobota.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo
svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh
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mesecev od dneva objave začetka tega stečajnega postopka. Vsaki prijavi je potrebno
priložiti sodno takso v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljene terjatve, vendar
najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Vsi
dokazi morajo biti priloženi v dveh izvodih. Ne
plača se taksa za prijavo terjatev delavcev iz
drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe na
račun sodnih taks št. 01100-1000339014, fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih
taks št. 01100-1000338529, sklic na številko
11 42200-7110006-51100423.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 22. 3. 2004 ob 13. uri pri tukajšnjem sodišču, v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka se
dne 23. 12. 2003 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča. Pravne posledice začetka
stečajnega postopka nastanejo z dnem, ko je
oklic o začetku stečajnega postopka nabit na
oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 12. 2003
St 5/2002
Os-28/04
Stečajni postopek nad dolžnikom Stečajna masa Dekor – steklarstvo, Opravljanje
storitev Murska Sobota d.o.o., Kopališka
ulica 2, Murska Sobota, se zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 19. 12. 2003
St 58/2000
Os-30/04
To sodišče je v stečajni zadevi zoper dolžnika Interierji, notranja ureditev prostorov,
Lah Darko, s.p., Kovk 10, Col, zunaj naroka
dne 22. 12. 2003 sklenilo:
Zaključi se stečajni postopek nad dolžnikom Interierji, notranja ureditev prostorov,
Lah Darka, s.p., Kovk 10, Col, matična številka 5559433, šifra dejavnosti 45.410.
Odločba o zaključku stečajnega postopka
se objavi v Uradnem listu RS. Zoper sklep o
zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v 15 dneh od njegove objave.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v register samostojnih
podjetnikov posameznikov pri Ministrstvu za
finance, DURS, Davčnem uradu Nova Gorica, Izpostava Nova Gorica.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 12. 2003
St 39/2002
Os-31/04
To sodišče je v stečajni zadevi nad dolžnikom Lemut Transport, d.o.o., Gradišče
31/a, Ajdovščina, izven naroka dne 18. 12.
2003 sklenilo:
Skrajšani stečajni postopek nad dolžnikom Lemut Transport, d.o.o., Gradišče 31/a,
Ajdovščina se zaključi.
V sodni register tega sodišča se pri reg.
vl. št. 1-3169-00 vpiše pravnomočni sklep o
zaključku stečajnega postopka.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa
v sodni register dolžnik preneha in se izbrišejo predhodni vpisi v zvezi s stečajnim
postopkom.
Pravni pouk: zoper ta sklep se lahko
upniki pritožijo na Višje sodišče v Kopru v
15 dneh od objave tega sklepa. Morebitno
pritožbo se vloži pisno v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 12. 2003

St 18/2003
Os-32/04
To sodišče je v stečajni zadevi nad dolžnikom Copro Consulting, zastopstvo, trgovina d.o.o., Šempeter, Pod Lazami 1, izven
naroka dne 18. 12. 2003 sklenilo:
Skrajšani stečajni postopek nad dolžnikom Copro Consulting, zastopstvo, trgovina
d.o.o., Šempeter, Pod Lazami 1, se zaključi.
V sodni register tega sodišča se pri reg.
vl. št. 1/3292/00 vpiše pravnomočni sklep o
zaključku stečajnega postopka.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa
v sodni register dolžnik preneha in se izbrišejo predhodni vpisi v zvezi s stečajnim
postopkom.
Pravni pouk: zoper ta sklep se lahko
upniki pritožijo na Višje sodišče v Kopru v
15 dneh od objave tega sklepa. Morebitno
pritožbo se vloži pisno v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 12. 2003
St 34/2003

Os-34/04

To sodišče je na seji senata dne 23. 12.
2003 pod opr.št. St 34/2003 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Bar
Dolenjka, Majda Kastelec s.p., Goliev trg
1, Trebnje, matična številka 1635999, šifra
dejavnosti 55.400, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Bar
Dolenjka, Majda Kastelec s.p., Goliev trg 1,
Trebnje, izbriše iz vpisnika samostojnih podjetnikov.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 23. 12. 2003
St 11/2002

Os-35/04

To sodišče je s sklepom opr. št. St 11/2002
z dne 24. 12. 2003 začelo postopek prisilne
poravnave v stečaju nad dolžnikom Emona
Merkur Ptuj, družba za trgovino, proizvodnjo, gostinstvo, inženiring in storitve d.d.,
Murkova ulica 2, Ptuj – v stečaju.
Dolžnosti upravitelja prisilne poravnave
bo opravljal stečajni upravitelj Ignac Marinič,
univ. dipl. ek., Svetozarevska 10/II, Maribor.
Upniški odbor sestavljajo:
– Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj,
– Alfonz Zavrnik, Ulica 5. prekomorske
2, Ptuj,
– Mapetrol d.o.o., Linhartova 17/a, Maribor,
– Podjetje za stanovanjske storitve, Vošnjakova 6, Ptuj,
– Ivanka Bezjak, Placerovci 4/a, kot predstavnica delavcev.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 24. 12. 2003.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 24. 12. 2003
St 20/2003

Os-36/04

1. To sodišče je s sklepom opr. št. St
20/2003 z dne 3. 12. 2003, ki je postal pravnomočen dne 17. 12. 2003, potrdilo prisilno
poravnavo med dolžnico Peca Commerce
d.o.o., Ob Šumcu 5, Mežica in njegovimi
upniki.
Terjatve upnikov so razdeljene v naslednje razrede:
Razred I: terjatve upnikov dobaviteljev in
nezavarovanih upnikov, ki se poplačajo v viši-
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ni 20% v roku enega leta od pravnomočnosti
potrjene prisilne poravnave, s 5,5% letno obrestno mero v času poplačila.
Razred II: terjatve upnikov iz naslova davkov in prispevkov, ki se poplačajo v višini 20%
v roku enega leta od pravnomočnosti potrjene
prisilne poravnave, brez obresti.
Zamudne obresti od teh terjatev, natekle
do dneva začetka postopka prisilne poravnave, se na podlagi tretjega odstavka 16. člena
ZFPPod odpišejo.
Razred III: terjatve delavcev iz drugega odstavka 160. člena ZPPSL, na katere prisilna
poravnava ne učinkuje.
Razred IV: terjatve ločitvenih upnikov na
katere prisilna poravnava ne učinkuje.
2. Seznam upnikov, katerih terjatve so bile
ugotovljene, z navedbo višine prijavljenih in
ugotovljenih terjatev ter % poplačila terjatev
po potrjeni prisilni poravnavi, je sestavni del
tega sklepa.
3. Potrjena prisilna poravnava ima za vse
upnike, katerih terjatve so bile ugotovljene,
moč izvršilnega naslova.
4. Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka, ter proti upnikom, ki so se postopka
udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane,
če se naknadno ugotovijo.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 19. 12. 2003
St 24/2003
Os-37/04
To sodišče vabi v postopku prisilne poravnave St 24/2003, začetim nad dolžnikom
L & P Reico, Družba za izdelavo preciznih
kovinskih predmetov in naprav d.o.o., Kovaška ulica 19, Muta, upnike na narok za
sklenitev prisilne poravnave, ki bo dne 4. 2.
2004 ob 9. uri, v sobi št. 38 tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne reorganizacije pogledajo pri naslovnem sodišču
v sobi št. 9, in sicer ob uradnih urah, ki so v
ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure in
v sredo od 14. do 16.30.
Upniki lahko o predlagani prisilni poravnavi glasujejo tudi pisno po pošti (54/II člen
ZPPSL). V tem primeru naj glasovnico z originalnim podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu senatu. Če je upnik pravna oseba, mora
h glasovnici priložiti dokazilo, da jo je podpisal
zakoniti zastopnik pravne osebe oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje upnika. Pri
glasovanju se bodo upoštevale samo pravilne
glasovnice in samo tiste, ki jih bo poravnalni
senat prejel do zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 29. 12. 2003
St 205/2003
Os-71/04
To sodišče je s sklepom St 205/2003 dne
5. 1. 2004 začelo stečajni postopek nad dolžnikom D.P.I., družba za trgovino in storitve,
d.o.o., Zvezna ulica 2A, Ljubljana, matična
številka 1674579, šifra dejavnosti 51.900.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Maksimiljan Gale iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
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 421887110006).

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 22. 3. 2004 ob 10.20, soba 321/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 5. 1.
2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 1. 2004
St 206/2003
Os-72/04
To sodišče je s sklepom St 206/2003 dne
5. 1. 2004 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Juliana trgovina, družba za prodajo
pijač, d.o.o., Gosposvetska 10, Ljubljana,
matična številka 1585444, šifra dejavnosti
51.170.
Za stečajnega upravitelja se imenuje odvetnik Andrej Razdrih 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 421887110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 22. 3. 2004 ob 10.30, soba 321/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 5.
1. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 1. 2004
St 105/2003
Os-256/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St 105/
2003 dne 6. 1. 2004 v stečajnem postopku
nad dolžnikom Year podjetje za prehrambeno, gostinsko, trgovsko in proizvodno
dejavnost ter finančno komercialni marketing d.o.o. Ljubljana, Rudnik II 11, predlog za
uvedbo stečajnega postopka zavrnilo. Hkrati
pa preklicuje narok za preizkus terjatev, ki je
bil razpisan za dne 20. 1. 2004 ob 10. uri v
sejni sobi v 9. nadstropju na Slovenski c. 41
(bivša Gospodarska zbornica Slovenije).
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2004

Izgubljene listine
preklicujejo
Priglasitveni list
Dević Boško, Laze 75, Logatec, priglasitveni list, opravilna št. 30-0534/97, izdan dne
1. 1. 1998. gnh-140818
Domazet Džemat, Cesta svobode 5,
Bled, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
014846/2575/00-54/1995, izdana dne 6. 3.
1995. gni-141242
Granda Andrej, Vilenska cesta 64,
Orehova vas, priglasitveni list, opravilna
št. 064-5527/98, izdan dne 23. 3. 1998.
gny-140951
Koren Maks, Bevkova 39, Ankaran
- Ankarano, priglasitveni list, opravilna št.
17/II/3-2126/96, izdan dne 9. 11. 1998.
gns-140857
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Kralj Sandra, Ulica bratov Učakar
124, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 27-0940/94, izdan dne 1. 6. 1994.
gnw-140928
Okrepčevalnica, Mihaela Žagar s.p., Potok v Črni 1, Stahovica, odločbo o obrtnem
dovoljenju, št. 041147/0910/00-25/1995 in
obrtno dovoljenje z isto številko, izdana dne
6. 3. 1995. gnl-141335
Ovčar Angelca s.p., Okrepčevalnica "Na
klancu", Ul. Lackovega odreda 18, Muta,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 007384/
0156/00-53/1995 in obrtno dovoljenje z isto
številko, izdana dne 6. 3. 1995. gnr-141004
Pečenko Andreja, Sajovčevo naselje 12,
Šenčur, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
016099/3480/00-28/1995, izdana dne 6. 3.
1995. gnu-140855
Posredništvo, Franc Zabavnik s.p.,
Špitalič 18, Motnik, priglasitveni list, opravilna št. 15-1675/03, izdan dne 17. 2. 2003.
gns-141032
Potočnik Marko, Bočna 102, Gornji grad,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 057964/
0799/01-45/1996, izdana dne 5. 7. 1996.
gnc-140798
Rant Alenka, Prešernova 20, Jesenice,
priglasitveni list, opravilna št. 14-0827/96,
matična št. 5633790, izdan dne 20. 4. 2000.
gnr-140858
Rutar Andreja s.p., Zatolmin 43/d, Tolmin, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
068318/1277/01-65/2002, izdana dne 4. 3.
2002. gnt-140856
Vozlič Lenka s.p., Šmartno v Rožni dolini 13, Šmartno v Rožni dolini, priglasitveni
list, opravilna št. 03-0288/94, izdan dne 2. 4.
1994. gnq-140859
Žuman Drago, Ulica dr. Franca Kovačiča
22, Ljutomer, priglasitveni list, opravilna št.
29-0460/94. -gnn141308

Potne listine
Ahlin Aleksander, Bevkova 48, Kamnik,
potni list, št. P00175177. gny-140897
Ahlin Dragotin, Bevkova 48, Kamnik, potni list, št. P00175173. gnn-140783
Ahlin Sonja, Bevkova 48, Kamnik, potni
list, št. P00175176. gnm-140784
Berra Slavica, Brdo 27, Bovec, potni list,
št. P000270731. gnp-141231
Bogataj Damijan, Selo 69, Žiri, potni list,
št. P00005310. gnk-141111
Boreholm Nenad, Škapinova 4, Celje,
potni list, št. P00789119. gnm-140884
Bračika Matej, Milana Majcna 11,
Novo mesto, potni list, št. P00874820.
gnx-141398
Bradeško Urška, Rožna dolina, Cesta
I/1, Ljubljana, potni list, št. P00282903.
gnn-141408
Bratož Mirjana, Sp. Škofije 33/i, Škofije,
maloobmejno prepustnico, št. AI 31253, izdala UE Koper. gnb-141070
Bulc Violeta, Ulica na grad 9, Ljubljana,
potni list, št. P00078511. gnm-140984
Čivčija Marko, Kidričeva 16/b, Nova Gorica, potni list, št. P00782075. gnf-141341
Čotar Martin, Tabor 5, Dornberk, maloobmejno prepustnico, št. AI 000033156.
gnb-141195
De Reya Igor, Cesta Andreja Bitenca
170, Ljubljana, potni list, št. P00426615.
gnl-140735
De Reya Oktavijan Gabrijel, Cesta Andreja Bitenca 170, Ljubljana, potni list, št.
P00426613. gnm-140734
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De Reya Radmila, Cesta Andreja Bitenca 170, Ljubljana, potni list, št. P00426614.
gnn-140733
Đukarič Srečko, Prešernova 11, Orehova
vas, potni list, št. P00212223. gno-140982
Eber Štimac Milena, Ogrinčeva 9/a, Ljubljana, potni list, št. P00706354. gnt-140952
Fink Blaž, Malgajeva 2/a, Celje, potni list,
št. P00627738. gno-141182
Giassi Mario, Strunjan 124, Portorož Portorose, maloobmejno prepustnico, št. AI
113918, izdala UE Piran. gnj-140762
Glunec Ivan, Hudalesova 48, Maribor, potni list, št. P00187101. gng-141040
Grabenšek Karol, Jurčičeva 5, Celje, potni
list, št. P00518636. gnr-140804
Gregorčič Anton, Strelac 9, Šmarješke Toplice, potni list, št. P00379423. gnf-140966
Hren Katja, Sp. Pirniče 50/b, Ljubljana Šmartno, potni list, št. P00147486.
gnh-140964
Hren Martina, Sp. Pirniče 50/b, Ljubljana Šmartno, potni list, št. P00147483.
gnk-140961
Hren Petra, Sp. Pirniče 50/b, Ljubljana Šmartno, potni list, št. P00147484.
gnj-140962
Hren Tibor, Sp. Pirniče 50/b, Ljubljana Šmartno, potni list, št. P00147477.
gni-140963
Hren Tine, Sp. Pirniče 50/b, Ljubljana Šmartno, potni list, št. P00147487.
gng-140965
Hrgota Viktor, Koželjskega ulica 3, Velenje,
potni list, št. P00672827. gnc-140969
Hvastija Ajda, Okiškega 17, Ljubljana, potni list, št. P00663152. gni-140788
Iršič Adelbert, Brdo 25, Slovenske Konjice,
potni list, št. P00451441. gnu-140976
Jezeršek Jure, Sora 36/a, Medvode, potni
list, št. P00483988. gnq-141405
Kalan Magda, Šutna 26, Žabnica, potni list,
št. P00393372. gnu-141301
Kalan Nina, Šutna 26, Žabnica, potni list,
št. P00393373. gnv-141300
Kovše Karl Drago, Resnik 33, Zreče, potni
list, št. P00138766. gnz-141396
Kurnik Ivan, Spodnja Voličina 106, Voličina, potni list, št. P001024505. gnv-141225
Lazić Janina, Gradiška 463, Zgornja Kungota, potni list, št. P00983224. m-2813
Leban Maja, Prekmorskih brigad 6, Tolmin,
potni list, št. P000868309. gnd-141193
Lenič Miša, Škrilje 54, Ig, potni list, št.
P00269815. gnz-141421
Marsič Janez, Oljčna pot 23/b, Koper
- Capodistria, potni list, št. P00639952.
gni-141213
Matić Srečko, Vaše 24/f, Medvode, potni
list, št. P00161090. gnv-141400
Mijoč Nena, Švabičeva 1, Ljubljana, potni
list, št. P00006544. gnt-140827
Naraks Iztok, Ob Koprivnici 55, Celje, potni
list, št. P00450797. gnr-140979
Osmanović Denis, Jakčeva 2, Novo mesto, potni list, št. P00070606. gnf-140916
Pavlica Jure, Valvazorjev trg 9, Litija, potni
list, št. P00889350. gnh-141164
Pavšič Emil, Šempas 75/d, Šempas,
maloobmejno prepustnico, št. AI000023132.
gnb-140920
Pirih Metka, Begunje 167, Begunje
na Gorenjskem, potni list, št. P00894309.
gnk-141061
Plestenjak Jasna, Poklukarjeva ulica
37, Ljubljana, potni list, št. P00572094.
gnq-140880
Podboj Matjaž, Na jami 11, Ljubljana, potni
list, št. P00692288. gnn-140958
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Podboj Tanja, Cesta na postajo 4, Brezovica pri Ljubljani, potni list, št. P00658163.
gno-140957
Podgoršek Brane, Utik 92, Vodice, potni
list, št. P00040546. gnc-141019
Poljak Tina, Seidlova cesta 38, Novo mesto, potni list, št. P00694928. gnf-141416
Ravnik Bojan, Gregorčičeva ulica 5, Bled,
potni list, št. P00823711. gnb-141395
Robin Milica, Ul. 5. prekomorske 11,
Ptuj, potni list, št. P 861542, izdala UE Ptuj.
gno-140882
Samardžić Bahrudin, Rusjanov trg 6, Ljubljana, potni list, št. P00833114. gnj-140887
Stepič Zdravko, Vrbovec 22, Ljubljana, potni list, št. P00603768. gne-140742
Svetina Mitja, Titova 74, Jesenice, potni
list, št. P00121411. gne-141067
Štavar Edvard, Borisa Kalina 13, Solkan,
potni list, št. P00322649. gnj-140766
Tratnik Mirjam, Preški vrh 50, Kotlje, potni
list, št. P00349444. gns-141203
Valentinčič Nataša, Na Pristavi 28/a, Šempeter pri Gorici, maloobmejno prepustnico, št.
AI 63081. gnr-141054
Vogrinčič Aleksandra, Leherje 62, Puconci,
potni list, št. P01023859. gnh-141189
Vračević Zora, Papirniški trg 16, Ljubljana,
potni list, št. P00325808. gnb-141095
Zabukovnik Sergej, Zaliže 72, Polzela, potni list, št. P00001095. gnw-140974
Zdešar Jernej, Podpeč 43/a, Preserje, potni list, št. P00715485. gnw-141149
Zonta Marjo, Kozlovičeva 5/a, Koper
- Capodistria, potni list, št. P00903146.
gny-141222
Žokš Anton, Kovačevci 16, Grad, potni list,
št. P00758206. gnd-141343

Osebne izkaznice
Ahlin Dragotin, Bevkova 48, Kamnik, osebno izkaznico, št. 187801. gnk-140786
Ahlin Miha, Bevkova 48, Kamnik, osebno
izkaznico, št. 994447. gnj-140787
Ahlin Sonja, Bevkova 48, Kamnik, osebno
izkaznico, št. 131556. gnl-140785
Ajtič Goran, Cesta na Zlato polje 15,
Kisovec, osebno izkaznico, št. 993207.
gnr-141204
Albreht Anica, Dol pri Borovnici 53,
Borovnica, osebno izkaznico, št. 271080.
gnh-141089
Albreht Ivana, Dol pri Borovnici 53, Borovnica, osebno izkaznico, št. 1367483.
gng-141090
Albreht Tatjana, Šarhova 34, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 524238. gny-141072
Alešević Emina, Vidovdanska cesta 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1512868.
gnq-141080
Angelović Irena, Škapinova 6, Celje, osebno izkaznico, št. 731824. gnt-140877
Arnež Tine, Ribniška 5, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 284788. gnm-140759
Banko Bela Josip, Ciril Metodova 50/a,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 503325.
gnj-141187
Bečaj Branka, Trubarjeva 8, Domžale,
osebno izkaznico, št. 1396657. gnf-141291
Benčič Damjan, Dekani 85/d, Dekani,
osebno izkaznico, št. 929034. gnb-141345
Benčič Primož, Vodopivčeva 18, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 1080465.
gnq-141205
Beranič Ana, Lovrenc na Dravskem polju
128/b, Lovrenc na Dravskem polju, osebno izkaznico, št. 843718. gnm-140909
Bernetič Branka, Pod Videžem 14, Kozina,
osebno izkaznico, št. 1052117. gnl-141185

Blatnik Uroš, Goriška cesta 51, Velenje,
osebno izkaznico, št. 795794. gnm-141384
Blaznik Gorazd, Prušnikova ulica 50, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št. 1083819.
gnu-141101
Bobnič Maja, Rožno 55, Blanca, osebno
izkaznico, št. 921373. gns-140978
Bonač Stane, Rimska 7, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 1205376. gnx-141073
Boreholm Nenad, Škapinova 4, Celje,
osebno izkaznico, št. 1172535. gnn-140883
Borinc Marija, Archinetova 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 507189. gnx-140898
Bosina Zdravko, Grajska pot 20, Leskovec
pri Krškem, osebno izkaznico, št. 1638509.
gnu-141201
Božič Karolina, Šaleška 18/a, Velenje,
osebno izkaznico, št. 512282. gny-141347
Bratina Marjan, Selo 90, Črniče, osebno
izkaznico, št. 829972. gnj-140912
Bratož Mirjana, Sp. Škofije 33/i, Škofije,
osebno izkaznico, št. 306769. gnc-141069
Brdajs Marjan, Simona Jenka 8, Domžale,
osebno izkaznico, št. 309227. gnv-140700
Brenčič Petra, Hotedršica 9/c, Hotedršica,
osebno izkaznico, št. 143911. gnn-140837
Bric Miha, Plešičeva ulica 41, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 507049. gnd-141418
Bulović Peter, Vodovodna cesta 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1114322.
gnm-141109
Cerkvenik Janja, Merče 9/a, Sežana,
osebno izkaznico, št. 224475. gnw-141299
Ciglar Renata, Sebeborci 29, Martjanci,
osebno izkaznico, št. 981603. gno-140907
Cimerman Klaudija, Komanova 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 828326.
gno-140757
Crljenica Biserka, Naselje S. Rozmana
18, Metlika, osebno izkaznico, št. 502634.
gni-140763
Čas Roman, Šolska cesta 70, Mislinja,
osebno izkaznico, št. 394681. gnj-141337
Čermelj Ana, Bresterniška 42, Bresternica,
osebno izkaznico, št. 806542. gng-140815
Černe Nataša, Ziherlova 41, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 987394. gny-141022
Černilogar Polona, Idrsko 34, Kobarid,
osebno izkaznico, št. 1516664. gnh-140914
Černivec Alojzija, 5. Prekomorske 6, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 1273810. gnw-140724
Černivec Katja, 5. Prekomorske 6, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 1273819. gnv-140725
Čimžar Franc, Nova vas 92, Zgornja
Besnica, osebno izkaznico, št. 133040.
gnn-141058
Čufer Janez, Adamičeva ulica 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 477559. gnc-140894
Dedić Đulaga, Oktobrske revolucije 27/b,
Izola - Isola, osebno izkaznico, št. 325617.
gno-141207
Dimec Alenka, Studence 7/a, Žalec, osebno izkaznico, št. 1364620. gnp-140806
Dolčič Rozina, Jakčeva 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1232262. gnf-141041
Dominik Vinko, Pot na Rakovo jelšo 129,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1169515.
gnh-140864
Dretnik Simona, Vošnjakova ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1558907.
gnj-141087
Drobnak Sašo, Efenkova 15, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1305333. gnz-140796
Elender Marjan, Avče 106, Kanal, osebno
izkaznico, št. 38184. gns-140903
Erčulj Kobal Saša, Ul. bratov Bezlajev 65,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1430075.
gnh-140789
Erklavec Leja, Dragomelj 24, Domžale,
osebno izkaznico, št. 1355833. gnw-141374
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Ferčec Stanislav, Pokoše 40, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 1575787.
gnn-141333
Ferš Boris, Sečovlje 6, Sečovlje - Sicciole,
osebno izkaznico, št. 1028267. gnf-141216
Fornezzi Igor, Starše 76/a, Starše, osebno
izkaznico, št. 934032. gnn-141183
Frece Cvetka, Zaloška cesta 39, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 932998. gnx-140773
Germ Karolina, Remihova ulica 24,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 1063066.
gnk-140886
Glažar Gašper, Brodarjev trg 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 796542. gnj-141237
Glažar Matjaž, Dolnja Košana 12, Košana,
osebno izkaznico, št. 1662610. gnq-140930
Gmeiner Zdeno, Novo Naselje 27, Bistrica ob Dravi, osebno izkaznico, št. 413164.
gng-140890
Gomivnik Anton, Regentova 10, Maribor,
osebno izkaznico, št. 665585. gnu-140876
Gorkič Aljoša, Bilje 158, Miren, osebno izkaznico, št. 734491. gnb-141228
Gračner Zoran, Gimnazijska cesta 15,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 1620992.
gnq-140905
Gradišnik Damjana, Ulica bratov Vošnjakov 20, Celje, osebno izkaznico, št. 76806.
gni-141238
Grašič Hana, Ul. Rezke Dragarjeve 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 836174.
gnt-141277
Grašič Stanka, Ul. Rezke Dragarjeve
1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 836153.
gny-141276
Grdadolnik Ladislav, Cesta na Bokalce
18, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 131206.
gnt-140927
Gregorn Miroslav, Jakčeva 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 116017. gnf-141316
Hajdinjak Matej, Gorkičeva 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 941542. gnj-141112
Hanželič Darjan, Ksaver Meška 7, Ormož,
osebno izkaznico, št. 934483. gnj-141012
Hološević Daša, Alešovčeva 25, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1109653. gnj-141412
Hrvat Marica, Einspielerjeva 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 505390. gnu-140701
Hudorovič Darka, Rosalnice 84, Metlika,
osebno izkaznico, št. 965456. gns-141178
Hudorovič Dušan, Gazice 29, Cerklje
ob Krki, osebno izkaznico, št. 212619.
gnl-140885
Humar Robert, Kal nad Kanalom 69, Kal
nad Kanalom, osebno izkaznico, št. 340557.
gnc-141344
Indihar Milena, Čušpek 14/a, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 1289616. gnj-140737
Indihar Simona, Gradišče nad Pijavo Gorico 142/a, Škofljica, osebno izkaznico, št.
577877. gnq-140730
Ivanuša Jolanda, Čadram 5, Oplotnica,
osebno izkaznico, št. 987228. gnq-141380
Jakaj Mrika, Šmarje 33, Šmarje, osebno
izkaznico, št. 1730607. gnw-141199
Jaksetič Katja, Podgraše 63/b, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 964873.
gnd-141218
Jelen Anita, Slovenski trg 2, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 1623917. gnl-140910
Jenko Marija, Oražnova 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 453690. gnr-141154
Jereb Marija, Streliška 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 125948. gnt-140702
Jerman Barbara, Praše 19, Mavčiče, osebno izkaznico, št. 261433. gnl-140985
Jeseničnik Romana, Vrunčeva 8, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 1725701.
gnw-141224
Jevšnik Tomaž, Šalek 104, Velenje, osebno izkaznico, št. 258384. gnh-140989

Jovanović Bojan, Stantetova 18, Velenje,
osebno izkaznico, št. 1061411. gnw-141049
Jovanović Mateja, Vojkova ulica 4, Celje,
osebno izkaznico, št. 1220403. gnc-140694
Jugovec Jovanka, Poštna ulica 7/b,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 1194965.
gnz-141046
Jugovec Vesna, Poštna ulica 7/b, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 1194933. gny-141047
Juhant Veronika, Vir, Zoisova 6, Domžale,
osebno izkaznico, št. 1342075. gns-140778
Jurović Bojan, Celovška 106, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 380849. gnp-141156
Kac Anita, Šentjanž 30, Šentjanž pri
Dravogradu, osebno izkaznico, št. 1217545.
gnt-141177
Kahteran Jolanda, Ul. Slavka Gruma 6,
Novo mesto, osebno izkaznico, št. 688966.
gnd-140918
Kajzer Uršula, Malejeva 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 84691. gnw-141324
Kalister Marijan, Dolenje 2/a, Jelšane,
osebno izkaznico, št. 661629. gno-141232
Karanović Breda, Ulica bratov Učakar 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1254349.
gnb-141220
Karanović Đuro, Ulica bratov Učakar 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1620313.
gnz-141221
Karlo Sonja, Breznikova ulica 6, Benedikt,
osebno izkaznico, št. 290038. gne-140992
Kastelic Marko, Okiškega 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1720005. gnf-141016
Kaučič Angela, Brezje 40, Brezje, osebno
izkaznico, št. 1162920. gnf-141191
Kavaš Dejan, Mladinska ulica 36, Odranci,
osebno izkaznico, št. 834989. gne-141392
Klemenčič Anton, Dol. Suhor pri Metliki
11/a, Suhor, osebno izkaznico, št. 1427001.
gnv-141175
Klemenčič Lidija, Krška vas 41/e, Krška vas, osebno izkaznico, št. 176699.
gnp-141360
Klepec Eva, Ul. bratov Mravljakov 7,
Velenje, osebno izkaznico, št. 961094.
gnj-140987
Kljun Vida, Na jami 9, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 475895. gnj-140862
Klun Vincencij, Kosovelova 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1115949. gnl-141410
Knez Marijan, Zg. Selnica 57, Selnica
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 1484234.
gnp-141206
Kobal Gregor, Kot 24, Bovec, osebno izkaznico, št. 420918. gnm-141209
Kocjančič Romana, Mirje 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 672273. gno-140832
Kodrič Uroš, Veliki Podlog 7, Leskovec
pri Krškem, osebno izkaznico, št. 1467963.
gnj-141212
Kolbl Gregor, Ljubljanska 25/a, Maribor,
osebno izkaznico, št. 995233. gne-140792
Končnik Tatjana, Apače 103, Apače, osebno izkaznico, št. 840512. gnx-140748
Koren Jakob, Trške njive 1, Žužemberk,
osebno izkaznico, št. 147481. gnw-140899
Korenika Tanja, Montinjančevo naselje
18, Pobegi, osebno izkaznico, št. 348986.
gni-141363
Korošec Frančiška, Dobja vas 87, Ravne
na Koroškem, osebno izkaznico, št. 319973.
gnd-140968
Kos Valentin, Gašperšičeva ulica 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1480456.
gnz-140746
Kotnik Vesna, Podkraj 10, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 1081586.
gne-140967
Kovač Iztok, Vodnikova ulica 6, Koper
- Capodistria, osebno izkaznico, št. 559067.
gnx-141223
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Kranjc Franci, Plešivica 57, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, št. 263060.
gni-140863
Kranjc Jaka, Brodarjev trg 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 238152. gnx-141098
Krapež Miran, Otlica 31, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 189913. gnq-141055
Kreutz Tomaž, Vrtna ulica 20, Brestanica,
osebno izkaznico, št. 509626. gnq-141305
Krivec Peter, Volčja Draga 35/a, Volčja Draga, osebno izkaznico, št. 1195491.
gnu-141401
Križaj Barbara, Koroška cesta 82, Tržič,
osebno izkaznico, št. 277092. gnt-141327
Križaj Martin, Koroška cesta 82, Tržič,
osebno izkaznico, št. 276344. gnr-141329
Križaj Meta, Koroška cesta 82, Tržič, osebno izkaznico, št. 1225544. gnq-141330
Kryštufek Urban, Seškova 20, Medvode,
osebno izkaznico, št. 1710200. gnb-140870
Kunaver Roman, Rožna dolina, Cesta
X/3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 67574.
gnr-140904
Kuzma Marcel, Renkovci 51, Turnišče,
osebno izkaznico, št. 581784. gnf-140791
Kuzmič Mihael, Zadružna 27, Komenda,
osebno izkaznico, št. 824396. gnl-141060
Lesar Branko, Mozelj 33, Kočevje, osebno
izkaznico, št. 1252589. gnd-140868
Levpušček Martin, Seniški breg 3, Kanal,
osebno izkaznico, št. 19171. gnx-141198
Lipnik Martin, Jelovškova ulica 2/f,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 689467.
gni-140738
Lipold Špelca, Gregorčičeva 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 794035. gnk-140861
Lončar Marija, Gubčeva 17, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 45904. gnb-141370
Lučić Borivoje, Grinška pot 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. AH 23792 - za tujce.
gnu-141226
Maglica Peter, Belokriška 70, Portorož
- Portorose, osebno izkaznico, št. 146665.
gnf-141170
Majstorović Slavica, Slavka Gruma 48,
Novo mesto, osebno izkaznico, št. 1739722.
gnu-141180
Mali Anže, Žiganja vas 83, Križe, osebno
izkaznico, št. 1436790. gnp-141306
Malnar Marko, Laze pri Borovnici 30/a,
Borovnica, osebno izkaznico, št. 1124469.
gnu-141376
Marcola Branko, Ul. 25. maja 20, Prestranek, osebno izkaznico, št. 1444031.
gnk-140911
Marter Uroš, Sp. Rudnik 1/25, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1004594. gnc-140994
Martinović Ljubica, Puhova 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 413153. gnr-140729
Marušič Fedja, Pot na Drage 4, Solkan,
osebno izkaznico, št. 852517. gnj-141062
Matić Peter, Nanoška 20, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 84910. gni-141413
Matjašič Katica, Tomšičeva ulica 14, Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št. 1152711.
gni-141188
Mazi Marija Terezija, Ilovški štradon 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 435803.
gnn-141083
Meglič Anamarija, Rusjanov trg 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 148530.
gnj-141162
Mencinger Ester, Falndrova ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1542114.
gng-141315
Mikulič Karol, Tolstojeva 49, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 442677. gnv-141025
Minić Marko, Šerkova 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1610040. gng-141165
Mrak Andrej, Sostrska cesta 34, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1439524. gnr-141304
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Mujič Smajil, Cesta svobode 9, Radovljica,
osebno izkaznico, št. 1624775. gnk-141190
Muller Marko, Kapelska cesta 35, Radenci,
osebno izkaznico, št. 1389744. gny-140922
Murovec Alja, Dergomaška ulica 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 6324.
gnx-141423
Murovec Nika, Dergomaška ulica 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1122648.
gnw-141424
Naglič Magdalena, Jazbečeva pot 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 679645.
gni-141038
Nahtigal Anton, Padežnikova 11, Maribor,
osebno izkaznico, št. 241601. gng-140740
Nahtigal Slavka, Potoče 15, Preddvor,
osebno izkaznico, št. 784764. gnh-141364
Novak Alojz, Herbersteinova 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 370398. gnf-141166
Novak Nika, Papirniški trg 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 187446. gny-141172
Novak Pavla, Litostrojska 23, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 295789. gnc-141319
Novak Stojan, Palmejeva ulica 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1120821.
gnb-140745
Oblak Miha, Ulica bratov Hvalič 149,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 965543.
gnb-140749
Obrovnik Milan, Žabljek 35, Laporje, osebno izkaznico, št. 152197. gns-140878
Oder Adam, Movže 4, Mislinja, osebno izkaznico, št. 98638. gnv-140750
Ortar Blaž, Obloke 2/a, Grahovo ob Bači,
osebno izkaznico, št. 374273. gni-140913
Osojnik Viljem, Kozjak nad Pesnico 77,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
001004792. m-2832
Ostojič Tina, Aškerčeva 33/a, Domžale,
osebno izkaznico, št. 1721464. gnh-140889
Pajntar Vekoslav, Hočevje 59, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 1723967. gnp-141235
Pan Peter, Kardeljev trg 9, Velenje, osebno
izkaznico, št. 1686683. gnm-140988
Papić Stanislav, Dobrovnik 245, Dobrovnik
- Dobronak, osebno izkaznico, št. 733186.
gnp-141381
Pavlič Janez, Krakovska 19, Domžale,
osebno izkaznico, št. 1546315. gnl-140860
Pavšič Emil, Šempas 75/d, Šempas, osebno izkaznico, št. 808598. gnz-140921
Peček Katarina, Puhova 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 241105. gne-141167
Pečjak Anica, Bučarjeva 6, Škofljica, osebno izkaznico, št. 392981. gnh-140839
Pečnik Miha, Zavrh pod Šmarno goro 13/
c, Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
1576529. gnx-141173
Peršič Davorin, Trg borcev NOB 16, Dol
pri Hrastniku, osebno izkaznico, št. 34464.
gng-141215
Petrić Mojca, Klemenova ulica 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1589942. gny-141297
Pintarič Marjeta, Stantetova 17, Velenje,
osebno izkaznico, št. 99555. gnh-140793
Pirkmajer Dešman Katarina, Ažbetova
6/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 788934.
gnv-140775
Platiše Ivan, Poljane 27, Cerkno, osebno
izkaznico, št. 490754. gno-141307
Platovšek Simona, Glinsko 4, 3202
Ljubečna, osebno izkaznico, št. 205644.
gnq-141355
Podgoršek Brane, Utik 92, Vodice, osebno
izkaznico, št. 369541. gnb-141020
Popit Janez, Kurirska pot 2, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 1014645. gnt-140727
Popovič Antonija, Linhartova 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 337583. gnh-141139
Popovič Marina, Linhartova 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1398662. gni-141138
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Popović Zoran, Log 20, Hrastnik, osebno
izkaznico, št. 870213. gns-141053
Posavec Toni, Cesta padlih aktivistov
NOV 6, Rogaška Slatina, osebno izkaznico,
št. 666736. gnw-141074
Potočnik Maja, Gasilska pot 26, Uršna sela, osebno izkaznico, št. 451356.
gnc-140919
Praznik Ožbolt, Zg. Jezersko 49, Zgornje
Jezersko, osebno izkaznico, št. 1090129.
gnp-140981
Prebil Marija, Lošča 48, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 1099228. gnd-141168
Prebil Oto, Lošča 48, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 128483. gnw-141174
Prelesnik Frančiška, Ljubljanska cesta
3/d, Kamnik, osebno izkaznico, št. 751248.
gne-141142
Prevec Eugenio, Gruberjevo nabrežje
20, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 704795.
gnn-141158
Primon Žaneta, Log 28/d, Hrastnik, osebno izkaznico, št. 1090932. gne-140767
Prinčič Bojan, Neblo 8/a, Dobrovo v Brdih,
osebno izkaznico, št. 247405. gnt-141227
Prunk Igor, Dantejeva 2, Piran - Pirano,
osebno izkaznico, št. 1312396. gnj-140812
Prvinšek Barbara, Ulica borca Petra 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1122768.
gnw-140999
Pugelj Mirko, Breg 18, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 1431514. gnz-141071
Puh Martin, Preglov trg 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1213172. gnh-141389
Puhman Pia, Ulica bratov Greifov 9,
Maribor, osebno izkaznico, št. 121846.
gni-141338
Repas Boštjan, Klanc 21, Dobrna, osebno
izkaznico, št. 363069. gnu-141051
Repič Ana, Zaloška 83, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 32583. gnm-140959
Repovž Drago, Smetanova 34, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1268449. gnb-140970
Roginić Miroslav, Poljanska cesta 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1375741.
gnx-141273
Rojc Štefan, Malo Črnelo 7, Ivančna Gorica, osebno izkaznico, št. 741632.
gng-140715
Rokavec Barbara, Dol 27/h, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 223189.
gnx-141323
Rotar Franc, Ravnikova ulica 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1005458. gnj-141037
Rovan Ivan, Knaflov trg 10, Ribnica, osebno izkaznico, št. 836589. gnf-140895
Sabol Anja, Cilenškova 31, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 824593. gnc-140719
Samardžić Bahrudin, Rusjanov trg 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1513559.
gni-140888
Samardžić Husein, Cesta na Brdo 109,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 153259.
gny-140722
Santros Yan, Predjamska 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1240694. gnp-140731
Simončič Rok, Žabljek 34, Laporje, osebno
izkaznico, št. 980109. gnd-141243
Sinčič Kristina, Plemljeva 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1256869. gnv-141425
Sinjur Jože, Na klancu 5, Ivančna Gorica,
osebno izkaznico, št. 37751. gno-141057
Skok Ljudmila, Nanoška 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 39602. gni-141163
Slokar Luka, Goriška 45, Ajdovščina,
osebno izkaznico, št. 211264. gne-141217
Sluga Bojan, Parecag 39, Sečovlje
- Sicciole, osebno izkaznico, št. 150390.
gng-140915
Srebotnik Jože, Kajuhova cesta 9, Velenje,
osebno izkaznico, št. 1398478. gnl-141035

Stepančič Iztok, Pucova 1, Celje, osebno
izkaznico, št. 1226622. gnv-140800
Stepič Zdravko, Vrbovec 22, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 302397. gnd-140743
Strmljan Janez Dušan, Dane pri Sežani
36/c, Sežana, osebno izkaznico, št. 686958.
gnq-141155
Strnad Milena, Kriška vas 11, Višnja Gora,
osebno izkaznico, št. 1519872. gnr-140954
Šalamun Adrijana, Žikarče 24, Zgornja
Korena, osebno izkaznico, št. 1397285.
gnz-140971
Šalić Petar, Loke 33, Kisovec, osebno izkaznico, št. 226894. gnt-140977
Ščap Franc, Turjaško naselje 2, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 641537. gnd-141318
Štern Marija, Dobja vas 84, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 985818.
gnd-140993
Šubic Petra, Horjul, Vrtna ulica 12, Horjul,
osebno izkaznico, št. 472156. gnu-141326
Šumandl Gvido, Igriška ulica 14, Maribor,
osebno izkaznico, št. 176115. gnk-140811
Šušmelj Igor, Renški podkraj 39, Renče,
osebno izkaznico, št. 1261053. gnu-140751
Šuštaršič Maja, Jezero 134/a, Preserje,
osebno izkaznico, št. 1428432. gnx-140698
Tajnikar Janja, Preloge 1, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 1423715.
gnz-140871
Tašner Milan, Zg. Bačkova 14/b, Sv.Ana
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št. 700071.
gnk-141211
Tefera Eyachew, Novo polje, Cesta XVI/
11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1038708.
gnw-141024
Tekavec Karmen, Zeletelova 3, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št. 234658.
gnm-141184
Toplak Benko Edita, Gosposka 1, Maribor,
osebno izkaznico, št. 556867. gno-140932
Trček Ivan, Bevke 139, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 1721543. gnf-141091
Tundo Aristovnik Salvatore, Šalešica 2/
b, Velenje, osebno izkaznico, št. 1624169.
gno-140807
Turšič Matilda, Prušnikova 4, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št. 556738.
gnm-141334
Ule Matej, Cesta 9. avgusta 56, Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št. 751176.
gnl-141210
Verbič Stanislav, Trebanjski vrh 21, Velika Loka, osebno izkaznico, št. 131275.
gnv-140900
Vouri Urška, Šolsko naselje 10, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 401780.
gnh-141064
Vračko Nenad, Plač 41, Zgornja Kungota,
osebno izkaznico, št. 856894. m-2808
Vrečar Tatjana, Pokljukarjeva 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 316422. gnr-141029
Vrhovnik Peter, Depala vas 25, Domžale,
osebno izkaznico, št. 412996. gng-141415
Vrhovnik Tomaž, Pokopališka pot 5, Naklo,
osebno izkaznico, št. 1176347. gnt-140802
Vrhunc Stanislav, Dolenjska cesta 164,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 829634.
gno-141082
Vujovič Damir, Pohorskega odreda 3, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št. 395149.
gnr-140879
Zagajšek Lucija, Marija Dobje 18, Dramlje,
osebno izkaznico, št. 1527573. gnp-141031
Zagoričnik Bogdan, Kvedrova ulica
17, Žalec, osebno izkaznico, št. 984135.
gnf-141391
Zahorik Irena, Medvedova 19, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 680435. gnr-140754
Zajc Peter, Jurčkova cesta 79, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 829762. gns-141078
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Zajec Tina, Podboršt 7, Šentvid pri Stični,
osebno izkaznico, št. 974941. gnp-141081
Zakoč Jožef, Kupšinci 33, Murska Sobota,
osebno izkaznico, št. 440425. gnk-141065
Zalokar Barbara, Gorenja vas pri Šmarjeti
4/b, Šmarješke Toplice, osebno izkaznico, št.
1673687. gnt-141027
Zdešar Nina, Ob Drobtinki 1, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, št. 1579572.
gnf-140866
Zdešar Simona, Ob Drobtinki 1, Notranje Gorice, osebno izkaznico, št. 970944.
gng-140865
Zgojznik Luka, Praprotnikova 3, Mozirje,
osebno izkaznico, št. 406029. gnh-141339
Zupan Petra, Kantetova 79, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1079353. gnv-140925
Zupančič Darja, Podvine 13, Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št. 812548.
gnp-140931
Zupančič Drago, Metelkova 7/b, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1055236. gnp-140956
Zvonar Alojzij, Zgornje Roje 8, Šempeter v Savinjski dolini, osebno izkaznico, št.
1605776. gnv-141350
Žerdin Martina, Kersnikova 37, Velenje,
osebno izkaznico, št. 76684. gnc-141394
Žgajnar Jurij, Mala čolnarska ulica 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 173756.
gnt-140902
Žnidarčič Aljaž, Vojkova 29, Kanal, osebno
izkaznico, št. 1641241. gnp-141056
Žužel Mateja, Tomaška vas 12, Šmartno pri Slov.Gradcu, osebno izkaznico, št.
1211905. gnr-141229

Vozniška dovoljenja
Adamlje Alojzij, Bratovševa ploščad 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 22011, reg. št. 56922, izdala UE Ljubljana. gnt-141427
Adamović Janko, Panonska 2, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1544570, reg. št. 32452, izdala UE Maribor.
gnv-140875
Ahlin Dragotin, Bevkova 48, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
19505, izdala UE Kamnik. gno-140782
Ahlin Miha, Bevkova 48, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 20823,
izdala UE Kamnik. gnq-140780
Ahlin Sonja, Bevkova 48, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 24326,
izdala UE Kamnik. gnp-140781
Alašević Dragan, Krožna pot 1, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50, BFGH, št.
1630, izdala UE Vrhnika. gnu-141076
Aleksič Jožica, Novosadska ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1481661, reg. št. 153782, izdala UE
Ljubljana. gnc-141419
Aleksić Jurij, Možinova 10, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12613,
izdala UE Vrhnika. gny-140747
Balja Alen, Veliki Obrež 46/a, Dobova,
vozniško dovoljenje, št. S 1362355, reg. št.
14492, izdala UE Brežice. gnz-141346
Bavčar Goran, Gregorčičeva ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1096350, reg. št. 203310, izdala UE
Ljubljana. gnl-141110
Bavčar Umberto, Kostanjevica na Krasu
30, Kostanjevica na Krasu, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 16126, izdala UE
Nova Gorica. gnr-141104
Belič Viktorija, Maroltova cesta 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
61737, reg. št. 30118, izdala UE Ljubljana.
gnu-140726

Beranič Ana, Lovrenc na Dravskem polju
128/b, Lovrenc na Dravskem polju, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 223174, izdala
UE Ptuj. gnc-140844
Bergant Alja, Zikova 12, Kamnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 22854, izdala
UE Kamnik. gnl-140960
Bezgovšek Adolf, Kovk 14, Dol pri Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
3137, izdala UE Hrastnik. gnx-140848
Bezjak Matjaž, Ruska 15, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1177465, reg.
št. 112247, izdala UE Maribor. gnp-141181
Bizjak Marko, V Mlinu 45, Šempeter pri
Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
40156, izdala UE Nova Gorica. gnx-140823
Blagotinšek Andrej, Partizanska pot 10,
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. 9062, izdala UE Slovenj Gradec.
gni-141288
Blaj Barbara, Titova ulica 78, Radeče, vozniško dovoljenje, št. S 1316855.
gnn-141358
Blaznik Gorazd, Prušnikova ulica 50,
Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S 1795121, reg. št.
259918, izdala UE Ljubljana. gnt-141102
Bratina Marjan, Selo 90, Črniče, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 123724, reg. št.
10990, izdala UE Ajdovščina. gnw-140924
Bratož Mirjana, Sp. Škofije 33/i, Škofije,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. SI 29576,
reg. št. 14792. gno-141007
Bregar Edi, Kogojeva ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BCEGH, št. S 1672125, reg. št. 9317, izdala
UE Ljubljana. gnh-141014
Brejc Beno, Brezje 67/a, Brezje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 606760, reg. št.
22498. gnc-140944
Brenčič Petra, Hotedršica 9/c, Hotedršica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7075,
izdala UE Logatec. gnm-140838
Breskvar Anže Metod, Stranska pot 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1364982, reg. št. 231666, izdala UE Ljubljana. gnv-141275
Breznik Matejka, Črešnjevci 106, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13027, izdala UE Gornja Radgona.
gnh-141289
Bric Miha, Plešičeva ulica 41, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1482539, reg. št. 240872, izdala UE Ljubljana. gne-141417
Brulc Anica, Dobrava 30, Otočec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 16387.
gnp-140706
Bucik Bohak Tanja, Pod lazami 51, Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 25053, izdala UE Nova Gorica. gnk-140836
Bukovšek Demitri, Cesta na Markovec 3,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. SI 58823, reg. št. 7518, izdala UE
Koper. gnm-140709
Ceglar Robert, Sejenice 9, Velika
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1478048, reg. št. 12378, izdala UE Trebnje.
gnc-140769
Cvetnič Andrej, Na grebenu 18, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
100418, izdala UE Maribor. gnt-141377
Čermelj Ana, Bresterniška 42, Bresternica, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BFGH, št. S 1690683, reg. št. 5014, izdala
UE Maribor. gnh-140814
Čimžar Franc, Nova vas 92, Zgornja
Besnica, duplikat vozniškega dovoljenja, kat.
BFGH, št. S 1308186, reg. št. 10273, izdala
UE Kranj - duplikat I. gnq-141059
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Čufer Janez, Adamičeva ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1707144, reg. št. 64645, izdala
UE Ljubljana. gnd-140893
Damše Ana, Laporje 52, Laporje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 1376270, reg.
št. 22593, izdala UE Slovenska Bistrica.
m-2820
Danev Maša, Partizanska cesta 66, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
18313, izdala UE Sežana. gnz-140821
Dolenc Marjanca, Dolenji Boštanj 140,
Boštanj, vozniško dovoljenje, št. S 1655587,
reg. št. 12527. gns-141378
Domitrovič Eva, Kosovelova 5, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1758325,
reg. št. 50732. gnn-141383
Dretnik Simona, Vošnjakova ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 720795, reg. št. 13165, izdala UE Ravne
na Koroškem. gni-141088
Drobnak Sašo, Efenkova 15, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1221103, reg. št. 113195, izdala UE Maribor.
gny-140797
Erker Slavica, Žabljek 16, Laporje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1235282,
reg. št. 21002, izdala UE Slovenska Bistrica.
gng-141115
Fabris Ladislav, Lipica 15, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 3768,
izdala UE Sežana. gnl-140835
Ferati Fakim, Celjska cesta 26, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
reg. št. 18678, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnz-140696
Fischer Katja, Pomjan 1, Šmarje, vozniško dovoljenje, št. S 1900131, reg. št. 29612,
izdala UE Koper. gnj-141287
Florjančič Armando, Dravinjska cesta 20,
Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 210484, reg. št. 9508, izdala UE Slovenska Bistrica. m-2816
Forbici Jernej, Strnišče 6, Kidričevo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1332635,
izdala UE Ptuj. gnb-140845
Fortuna Marija, Kovačičeva 7, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 601996, reg.
št. 12169. gnh-140939
Frece Cvetka, Zaloška cesta 39, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1525252, reg. št. 143358, izdala UE Ljubljana. gny-140772
Furlan Vid, Prade, Lovorova 2, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 50632, reg. št. 14001. gnp-141006
Furlanič Branka, IX. korpus 17, Izola Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8095, izdala UE Izola. gne-141121
Gaborovič Zoran, Vrbanska cesta 14/b,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1291101, reg. št. 3256. gnd-140768
Galić Nikola, Sv. Mateja 3, Zagreb, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1593292, reg.
št. 253939, izdala UE Ljubljana. gnp-141331
Gašparič David, Prežihova 8, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1771179,
izdala UE Ptuj. gny-140847
Gavrič Goran, Hraše 22/a, Lesce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1267168, reg.
št. 26187. gnu-140851
Godec Benedikt, Zgornja Jevnica 9, Kresnice, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1061190, izdala UE Litija. gnv-141100
Gomivnik Mojca, Arnolda Tovornika 6,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1127609, reg. št. 110708, izdala UE Maribor.
gne-140867
Goršek Branko, Lokovina 2, Dobrna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21652.
gnv-141200
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Gospodjinački Marko, Podmilščakova
ulica 57, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 1190908, reg. št. 152469, izdala
UE Ljubljana. gny-140997
Gračner Zoran, Gimnazijska cesta 15, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 7973, izdala UE Trbovlje. gnt-140906
Gradišnik Damjana, Ulica bratov Vošnjakov 20, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 374083, reg. št. 28563. gnh-141239
Granfol Darja, Murski črnci 10, Tišina, vozniško dovoljenje, št. 11777. gnm-141009
Grgurić Anita, Generala Levičnika 60, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. SI 241, reg. št. 24184. gnb-140945
Groznik Filip, Zagradišče 5, Ljubljana-Dobrunje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1025980, reg. št. 171948, izdala UE Ljubljana.
gnc-141119
Gutman Blaž, Sokolji trg 6, Dolenjske
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 35202, izdala UE Novo mesto.
gnh-141114
Hadžić Nevenka, Bukovica 96, Volčja
Draga, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
31480, izdala UE Nova Gorica. gnu-140826
Hari Marijan, Krašči 63, Cankova, vozniško dovoljenje, št. 15861. gnn-141008
Hlupič Zlatko, Bevkova 9, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1448432, izdala
UE Žalec. gnc-140869
Hrastnik Klavdija, Cesta v Šmartno 11,
Vojnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
620939, reg. št. 38812. gny-140872
Hribar Jožica, Udje 11, Grosuplje, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1755732, reg. št.
12139, izdala UE Grosuplje. gnu-141284
Hribernik Roman, Kongresni trg 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1549865, reg. št. 207204, izdala UE Ljubljana. gnn-141108
Hrovatin Borut, Bukovica 90, Volčja Draga,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 48964,
izdala UE Nova Gorica. gng-141140
Jaksetič Katja, Podgraje 63/b, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1814797, reg. št. 11259. gnz-141125
Jamnik Matija, Podreča 104, Mavčiče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1027282,
reg. št. 45124, izdala UE Kranj. gnt-141131
Jazbec David, Prade, Cesta X, št. 22,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGD, št. SI 12506, reg. št. 14977, izdala UE
Koper. gnv-140825
Jelen Anita, Slovenski trg 2, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1750805, izdala
UE Ptuj. gnd-140843
Jerman Barbara, Praše 19, Mavčiče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1056173,
reg. št. 40150, izdala UE Kranj. gnq-140980
Jug Silva, Šolska ulica 12/a, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
477769, reg. št. 17589, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnl-141285
Juhant Veronika, Vir, Zoisova 6, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h GH, št.
S 1894726, reg. št. 40240, izdala UE Domžale. gnt-140777
Kac Anita, Šentjanž 30, Šentjanž pri
Dravogradu, vozniško dovoljenje, št. 3578.
gnr-141179
Kadunc Maja, Peske 3, Trzin, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1464875, reg. št.
35927, izdala UE Domžale. gnz-140996
Kalister Marijan, Dolenje 2/a, Jelšane, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S 127029,
izdala UE Ilirska Bistrica. gnn-141233
Kamenik Lučka, Gospejna 14, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
154168, reg. št. 60426, izdala UE Maribor.
gnc-141194
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Kapun Iztok, Kraljeva 17, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
31734, reg. št. 22138. gnf-140841
Karanović Breda, Ulica bratov Učakar 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 150049, izdala UE Ljubljana. gnc-141219
Karlaš Miro, Tomaj 71, Dutovlje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 17074, izdala UE
Sežana. gny-140822
Kavazović Alma, Cesta maršala Tita 87,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1750518. gnb-141120
Kelc Anton, Sarajevska 5, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1690282, reg.
št. 65217, izdala UE Maribor. gnk-141361
Klarica Elvis, Cesta na Markovec 19,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 1771653, reg. št. 43154.
gns-141132
Klemenc Anton, Doliška 1, Vitanje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11061.
gnb-140795
Klepec Eva, Bratov Mravljakov 7, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1735438, reg. št. 32517, izdala UE Velenje. gnd-141068
Kocjančič Romana, Mirje 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 633411, reg.
št. 189378, izdala UE Ljubljana. gns-140753
Kodrič Mojca, Vilharjeva ulica 24/b, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1157060, reg. št. 15311, izdala UE Ajdovščina. gnh-140764
Kodrič Uroš, Veliki Podlog 7, Leskovec
pri Krškem, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
20872. gnh-141214
Kokalj Jan, Jarčeva 8, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1472075, reg. št.
119268, izdala UE Maribor. gnm-141359
Kolar Darko, Logarovci 15/a, Križevci pri
Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat. A do 350
BCEFGH, št. S 1510654, reg. št. 11279, izdala UE Ljutomer. gnk-140761
Komerički Teja, Špengova ulica 25, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7714,
izdala UE Ruše. m-2825
Kopitar Irena, Škapinova 9, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 832340, reg.
št. 26428. gns-141353
Kos Uroš, Drapšinova 17, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. ABCGH, št. S 1786851, reg.
št. 31026. gnr-141354
Košak Gregor, Pokopališka ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
973870, reg. št. 179097, izdala UE Ljubljana.
gnz-141146
Kotnik Urška, Frankovo naselje 68, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
30651, izdala UE Škofja Loka. gnd-141393
Kovačič Nina, Ul. Sergeja Mašere 3, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 50795, reg. št. 46478. gng-140840
Kranjc Urška, Koseč 7, Kobarid, vozniško
dovoljenje, št. S 1474027, izdala UE Tolmin.
gny-141122
Kreutz Tomaž, Vrtna ulica 20, Brestanica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 18577.
gnt-141302
Kristan Tomaž, Verd, Jagrova 1/b, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9901,
izdala UE Vrhnika. gng-140790
Križaj Barbara, Koroška cesta 82, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1568536,
reg. št. 4484, izdala UE Tržič. gns-141328
Kukovec Barbara, Markovci 32/b, Markovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1295921, izdala UE Ptuj. gnv-140950
Kutnik Voranc, Kotlje 133, Kotlje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 13580, izdala UE
Ravne na Koroškem. gnq-141130
Laharnar Ivan, Bukovski vrh 16, Cerkno,
vozniško dovoljenje, št. S 526337, izdala UE
Tolmin. gno-140707

Lapornik Karla, Celjska cesta 53, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 229,
izdala UE Laško. gnv-141075
Lavrič Uroš, Nušičeva ulica 12, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S1787188,
reg. št. 24155, izdala UE Celje. gnt-141077
Lepša Boris, Ulica bratov Komel 60/b,
Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 927467, reg. št. 23137, izdala UE
Ljubljana. gnw-141274
Levpušček Bruna, Modrej 54, Most na
Soči, vozniško dovoljenje, št. S 834520, izdala UE Tolmin. gnj-140712
Levpušček Martin, Seniški breg 3, Kanal,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 38635.
gns-141128
Lipold Špelca, Gregorčičeva ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1524601, reg. št. 241958, izdala UE Ljubljana. gne-140892
Logar Rok, Pot na Hreše 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1367229, reg.
št. 213274, izdala UE Ljubljana. gnw-141349
Lovrenčič Tomaž, Alpska 13, Bled, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1317629, reg.
št. 26431. gnd-140943
Lučić Borivoje, Grivška pot 6, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1335378, reg. št. 16281, izdala UE Ajdovščina. gnq-141230
Magdič Mitja, Pokoše 34/a, Zgornja Polskava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
790523, reg. št. 18602, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnl-141135
Makovec David, Dalmatinska 46, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1221871, reg. št. 113104, izdala UE Maribor.
gnw-140799
Malnar Marko, Laze pri Borovnici 30/a, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11854, izdala UE Vrhnika. gnv-141375
Marcijuš Dragutin, Dolnja Bistrica 75/a,
Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 7179. gng-141365
Marcola Branko, Ul. 25. maja 20, Prestranek, vozniško dovoljenje, kat. AGH, reg. št.
11725, izdala UE Postojna. gnw-140849
Marinčič Jožica, Hudenje 2, Škocjan, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH, št.
24794, izdala UE Novo mesto. gnk-141011
Marinič Tomaž, Biljana 23, Dobrovo v Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
38406. gnc-140744
Mavri Milan, Triglavska ulica 3, Idrija,
vozniško dovoljenje, št. S 1345277, reg. št.
11718. gnk-141286
Meglič Anamarija, Rusjanov trg 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1864724, reg. št. 136809, izdala
UE Ljubljana. gnk-141161
Mešić Asmir, Cesta v Pečale 46, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1352374, reg. št. 232004, izdala UE Ljubljana. gns-141403
Mežek Ladislav, Kropa 72, Kropa, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1536767, reg.
št. 28381. gne-140942
Mijoč Nena, Švabičeva ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1491781, reg. št. 241602, izdala UE Ljubljana. gnc-140819
Mišič Marko, Mali log 37/a, Loški Potok,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7983,
izdala UE Ribnica. gnl-141160
Mlivić Larisa, Koželjskega ulica 4, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1889183, reg. št. 33279, izdala UE Velenje.
gnx-140973
Mrak Andrej, Sostrska cesta 34, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
845536, reg. št. 140052, izdala UE Ljubljana.
gns-141303

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Muhić Marta, Terbegovci 10/a, Sveti Jurij
ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 4126, izdala UE Gornja Radgona.
gnk-140936
Muratović Elvisa, Polica 10, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
963105, reg. št. 17520, izdala UE Grosuplje.
gnc-141369
Murovec Alja, Dergomaška ulica 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1433263, reg. št. 209075, izdala UE Ljubljana. gny-141422
Musizza Bojan, Belokranjska 47, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
31602, izdala UE Novo mesto. gnt-140852
Nahtigal Anton, Padežnikova 11, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1378654, reg. št. 107806, izdala UE Maribor.
gnh-140739
Nahtigal Slavka, Potoče 15, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 21717.
gnj-141362
Novak Vili, Oktobrske revolucije 27/c, Izola
- Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
611, izdala UE Izola. gns-140853
Okanović Omer, Berdajsova ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1453456, reg. št. 135145, izdala UE Ljubljana. gnv-141150
Okanović Suad, Povšetova ulica 59, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1824286, reg. št. 212753, izdala
UE Ljubljana. gnz-141196
Ošlak Borut, Pod gradom 29, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 15207, izdala UE Slovenj Gradec.
gnf-140941
Pajmon Anton, Pod Stolnim vrhom 9, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGHE, št. S
1632162, reg. št. 79936, izdala UE Maribor.
gne-141192
Pajntar Vekoslav, Hočevje 59, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BCEGH, št. S 1852810, reg. št. 29224, izdala
UE Grosuplje. gnq-141234
Pavić Ksenija, Srednje Gameljne 23/b,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1503872, reg. št. 246073, izdala
UE Ljubljana. gnw-140774
Pavšič Emil, Šempas 75/d, Šempas, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 6566, izdala UE Nova Gorica. gnq-140830
Perhoč Mario, Tomšičeva 10, Lendava Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 14463, izdala UE Lendava. gny-141397
Peršič Davorin, Trg borcev 16, Dol pri
Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 5821, izdala UE Hrastnik. gnx-141123
Petak Dajana, Kozlovičeva 27, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
50897, reg. št. 46526. gng-140940
Petermanec Mirko, Ul. Kirbiševih 4, Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 718654, reg. št. 43263, izdala
UE Maribor. gnk-141386
Petrić Mojca, Klemenova ulica 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
850708, reg. št. 161008, izdala UE Ljubljana.
gnb-141295
Pintarič Marjeta, Stantetova 17, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1257859, reg. št. 26930, izdala UE Velenje.
gng-140794
Pirc Deja, Kacova 6, Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1181257,
reg. št. 16932, izdala UE Slovenska Bistrica.
m-2824
Plestenjak Jasna, Poklukarjeva ulica 37,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1566067, reg. št. 252070, izdala UE Ljubljana. gnt-140881

Podgoršek Brane, Utik 92, Vodice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1459285, reg.
št. 17349, izdala UE Ljubljana. gnd-141018
Polak Dragica, Mali vrh 10, Šmartno ob
Paki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1855708, reg. št. 15168, izdala UE Velenje.
gng-140990
Popit Janez, Kurirska pot 2, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 5907, izdala
UE Vrhnika. gns-140728
Prebil Mateja, Betajnova 44, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 14418, izdala UE Vrhnika. gnp-140756
Prelesnik Frančiška, Ljubljanska cesta 3/d,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S001518880, reg. št. 23099, izdala UE Kamnik. gnd-141143
Prevec Eugenio, Gruberjevo nabrežje
20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. S 1592596, reg. št. 107373, izdala
UE Ljubljana. gns-141157
Primožič Janez, Jezerska 22, Žiri, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 5151,
izdala UE Škofja Loka. gnp-140831
Prinčič Bojan, Neblo 8/a, Dobrovo v Brdih, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
46583, izdala UE Nova Gorica. gnr-141129
Prinčič Danijel, Nikole Tesle 35, Šempeter
pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
46038, izdala UE Nova Gorica. gnl-140935
Privšek Gregor, Črtomirova 7/a, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 46607.
gnf-141066
Prvinšek Barbara, Ulica borca Petra 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1609639, reg. št. 249696, izdala UE Ljubljana. gnx-140998
Pušavec Janez, Dobrava 22, Otočec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 28490,
izdala UE Novo mesto. gnw-140949
Pušlar Andreja, Grm 13, Trebnje, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1732202, reg. št.
10100, izdala UE Trebnje. gnl-141385
Pušpan Suzana, Čečovje 15, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10904, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnd-141293
Ramšak Leon, Lindek 3, Frankolovo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1404381,
reg. št. 47151. gnn-140808
Ravnikar Sabina, Prapretno 40/b, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7935.
gnz-140946
Rems Petra, Spodnja Rečica 29, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1217916.
gno-141357
Rijavec Jožef, Šmihel 46, Šempas, vozniško dovoljenje, št. 2217, izdala UE Nova
Gorica. gnl-141010
Robič Nataša, Sp. Grušovje 3, Šempeter v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 1330344, izdala UE Žalec.
gnc-141169
Roblek Barbara, Bašelj 25/c, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1673051,
reg. št. 51781, izdala UE Kranj. gnl-140710
Ročnik Lazarević Eva, Bruna Gobca 6,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/
h BGH, št. S 1692686, reg. št. 114733, izdala
UE Maribor. gnb-140695
Roginić Miroslav, Poljanska cesta 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1418024, reg. št. 236573, izdala UE Ljubljana.
gny-141272
Rojc Štefan, Malo Črnelo 7, Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1856883, reg. št. 23609, izdala UE Grosuplje.
gnh-140714
Rojko Adolf, Ptujska cesta 80, Rače, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 669990, reg. št.
65364, izdala UE Maribor. gni-140813
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Rotar Franc, Ravnikova ulica 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. S
596859, reg. št. 6908, izdala UE Ljubljana.
gnk-141036
Rozman Primož, Bevkova 36, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1220150,
reg. št. 25822. gnk-141136
Samardžić Husein, Cesta na Brdo 109,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1618331, reg. št. 93275, izdala UE Ljubljana. gnx-140723
Santros Yan, Predjamska 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1215755, reg. št. 138236, izdala UE Ljubljana. gno-140732
Savić Davor, Kunaverjeva ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
219713, reg. št. 219713, izdala UE Ljubljana.
gnn-140908
Selan Rok, Šarhova ulica 30, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1820474, reg. št. 124418, izdala UE
Ljubljana. gnf-140995
Slavec Janez, Jaka Platiše 19, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 259299, reg.
št. 23165, izdala UE Kranj. gng-141240
Srebočan Peter, Gorica pri Šmartnem 62,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 19832. gnw-140803
Srebotnik Jože, Kajuhova cesta 9, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BFGH,
št. S 1735647, reg. št. 3120, izdala UE Velenje. gnm-141034
Stare Boštjan, Pečinska ulica 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1050074, reg. št. 208383, izdala UE Ljubljana. gnx-140923
Stepančič Iztok, Pucova 1, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1786824, reg. št.
51111. gnu-140801
Stepič Zdravko, Vrbovec 22, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1827727, reg. št. 155602, izdala UE
Ljubljana. gng-141015
Sterniša Stanislav, Cankarjeva cesta 18,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, reg. št. 9689, izdala UE Gornja
Radgona. gnt-141127
Strnad Milena, Kriška vas 11, Višnja
Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
648162, reg. št. 3551, izdala UE Grosuplje.
gnq-140955
Šabani Abdulhalim, Detelica 8, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1320878,
reg. št. 10213, izdala UE Tržič. gnd-140718
Šafarič Matevž, Gorica 60, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BFG, št. S 1686250, reg. št.
46779. gnf-140891
Šavle Primož, Škocjan 5/f, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. ABCE, reg. št.
21785. gnn-140708
Šikovc Matej, Zeljarska ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1612568, reg. št. 162594, izdala UE Ljubljana. gny-141151
Školč Franci, Soča 110, Soča, vozniško
dovoljenje, št. S 220294, izdala UE Tolmin.
gnj-141137
Škrabelj Anže, Cesta Jaka Platiše 5, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1437485,
reg. št. 53361, izdala UE Kranj. gnb-140820
Škulj Primož, Podkogelj 3, Velike Lašče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1369911, reg. št. 175405, izdala UE Ljubljana. gnt-140752
Šlatau Mitja, Cesta Kozjanskega odreda
5, Štore, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
745216, reg. št. 34457. gny-140972
Štavar Edvard, Ul. Borisa Kalina 13, Solkan, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
reg. št. 17593, izdala UE Nova Gorica.
gnv-140829
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Štrukelj Velinka, Modrej 18, Most na Soči,
vozniško dovoljenje, št. S 1676662, izdala UE
Tolmin. gnv-140850
Šubic Petra, Horjul, Vrtna ulica 12, Horjul, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1503433, reg. št. 221527, izdala UE Ljubljana. gnv-141325
Šušmelj Igor, Renški Podkraj 39, Renče, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
26351, izdala UE Nova Gorica. gnb-140720
Tajnikar Janja, Preloge 1, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15564. gnx-140873
Tašner Milan, Zgornja Bačkova 14/b, Benedikt, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 1619293, izdala UE Lenart. gnu-141126
Tefera Eyachew, Novo polje, Cesta XVI/11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1594825, reg. št. 254079, izdala UE Ljubljana.
gnx-141023
Terčič Stanislav, Jazbine 7, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 7603, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gne-140817
Tomažič Darko, Maistrova ulica 23, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1888471, reg. št. 26707. gni-141063
Toplak Benko Edita, Gosposka 1, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1128209, reg. št. 38837, izdala UE Maribor.
gnn-140933
Trček Ivan, Bevke 139, Vrhnika, vozniško
dovoljenje, kat. ABCFGH, reg. št. 5844, izdala
UE Vrhnika. gns-141028
Ule Matej, Cesta 9. avgusta 56, Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1559384, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnn-141208
Velam Martina, Rečica 132, Rečica ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11362, izdala UE Mozirje. gnf-140991
Velam Tomaž, Zavodice 2, Nazarje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9798.
gnw-140874
Verlič Robert, Hraše 43/b, Smlednik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1076128, reg.
št. 180871, izdala UE Ljubljana. gny-140947
Veselič Vlasta, Regrča vas 37, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
23842, izdala UE Novo mesto. gne-140917
Vezjak Tomislav, Ulica sbobode 65, Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1290338, reg. št. 115125.
gnx-141048
Videmšek Marija, Kajuhova 11/a, Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
858788, reg. št. 24877, izdala UE Velenje.
gnk-140986
Vilman Mateja, Aljaževa 19, Mojstrana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1423836.
gng-141290
Višnjevec Leonora, Merče 39, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50, BGH, št.
11361, izdala UE Sežana. gnn-141283
Voga Branko, Javorje 27, Gorica pri
Slivnici, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 107764, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnq-140805
Vogrinec Štefan, Gerečja vas 95, Hajdina, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1245801, izdala UE Ptuj. gnf-141241
Vouri Urška, Šolsko naselje 10, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. 38011.
gni-141013
Vračević Zora, Papirniški trg 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
888715, reg. št. 135943, izdala UE Ljubljana.
gnz-141096
Vrhovnik Peter, Depala vas 25, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH,
št. S 001780688, reg. št. 39711, izdala UE
Domžale. gnh-141414
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Vuk Jožef, Trebče 89, Bistrica ob Sotli,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 19758,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnu-140926
Zagoričnik Bogdan, Kvedrova ulica 17,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
792442, izdala UE Žalec. gng-141390
Zajc Peter, Jurčkova cesta 79, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
927325, reg. št. 50765, izdala UE Ljubljana.
gnr-141079
Zalokar Barbara, Gorenja vas pri Šmarjeti
4/b, Šmarješke Toplice, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 31885, izdala UE Novo mesto. gnu-141026
Zdešar Jernej, Podpeč 43/a, Preserje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 849954, reg.
št. 176882, izdala UE Ljubljana. gnx-141148
Zorko Milena, Selo 2, Podbočje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1280865, reg. št.
18517, izdala UE Krško. gns-141428
Zupan Petra, Kantetova ulica 79, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1707904, reg. št. 255080, izdala
UE Ljubljana. gnz-141371
Zupančič Ivan, Cankarjeva cesta 75, Senovo, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
15570. gnp-141356
Zvonar Alojzij, Zgornje Roje 8, Šempeter v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 1242304, izdala UE Žalec.
gnu-141351
Žagar Sabina, Županje njive 43, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 16740,
izdala UE Kamnik. gnm-140934
Žerdin Drago, Velika Polana 51, Velika
Polana, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, reg. št. 6400, izdala UE Lendava.
gnt-141052
Žgajnar Jurij, Mala čolnarska ulica 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 545350, reg. št. 137415, izdala UE Ljubljana. gnu-140901
Žnidaršič Silva, Začret 64, Škofja vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 504007, reg.
št. 24904. gnu-141176

Zavarovalne police
Anžur Mojca, Bratov Brglez 2, Pragersko,
zavarovalno polico, št. 00101639036, izdala
zavarovalnica Slovenica. m-2826
Babuder Miloš, Jamska cesta 25, Postojna, zavarovalno polico, št. AO 1087855, izdala
zavarovalnica Adriatic d.d. gnx-141298
CEBORT d.o.o., Brdnikova 13/b, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0954309, izdala zavarovalnica Tilia. gni-141313
CEBORT d.o.o., Brdnikova 13/b, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 562607, izdala zavarovalnica Slovenica. gnh-141314
Črta M d.o.o., Mlakarjeva 1/a, Kamnik,
zavarovalno polico, št. 553958, izdala zavarovalnica Slovenica. gnm-140809
Čuček Milivoj, Štefanova 1, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 1068476, izdala zavarovalnica Triglav. gnj-141387
Erbežnik Igor, Kidričeva cesta 3, Kranj,
zavarovalno polico, št. 187804, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnl-140810
Fajfar Maja, Gregorčičeva 33/a, Maribor,
zavarovalno polico, št. 2740194, izdala zavarovalnica Maribor. gne-140842
Glavak Andrija, Efenkova 7, Maribor, zavarovalno polico, št. 00101248908, izdala
zavarovalnica Slovenica. m-2815
Harmandič Mari, Ragovska 12, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. 979440.
gns-141003

Jerič Bogdan, Valburga 46/d, Smlednik,
zavarovalno polico, št. 650974, izdala zavarovalnica Slovenica. gnk-140711
Jezernik Božidar, Pod hrasti 12, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 915987, izdala zavarovalnica Tilia. gny-141372
Juršič Jasna, Stranska pot 17, Logatec, zavarovalno polico, št. AO 1141758.
gnc-141294
Koren Tanja, Zidanškova ulica 6, Pragersko, zavarovalno polico, št. AO 459094, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnj-140937
Leban Aleš, Cankarjeva 20, Nova Gorica, zavarovalno polico, št. AO 653006.
gnw-140824
Mujič Sejfudin, Ulica Tončka Dežmana 10,
Kranj, zavarovalno polico, št. 223732, izdala
zavarovalnica Tilia. gno-141282
Pungartnik Konrad, Topolšica 192/a, Šoštanj, zavarovalno polico, št. 542081, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnm-141134
Reibenschuh Anton, Metava 40/a, Malečnik, zavarovalno polico, št. 6072810882,
izdala zavarovalnica Maribor. m-2828
Rojec Janez, Vrstna ulica 4, Notranje Gorice, zavarovalno polico, št. AO 547234, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnv-140975
Tratar Nataša, Zg. Jablanica 5, Šmartno
pri Litiji, zavarovalno polico, št. 531822, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnr-141279
VEMA AA & DRUŽABNIKI d.n.o., Letališka 32, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AK
00001196678, AO št. 00101589868 in AO
00101603684, izdala zavarovalnica Slovenica. gnq-140755
Žižek Stanislav, Gornja Bistrica 7, Črenšovci, zavarovalno polico, št. AO 1248487 in
zeleno karto, št. 0930518, izdala zavarovalnica Adriatic d.d. Koper. gnf-140816

Spričevala
Abram Janez, Dobrava pri Kostanjevici 9,
Kostanjevica na Krki, spričevalo o zaključnem
izpitu Kmetijske šole Grm Novo mesto, izdano
leta 1969. gnp-141106
Adler Bianka, Jelenče 27, Pesnica pri
Mariboru, letno spričevalo 4. letnika Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta 1997.
m-2806
Arnež Tine, Ribniška 5, Ljubljana, indeks,
št. 41200092, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnl-140760
Beganović Zlatija, Klopčičeva ulica 2,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. razreda OŠ Janeza Levca, izdano na ime Nuhanović Zlatija.
gne-141042
Benković Mijo, Ulica Metoda Mikuža 10,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Dopisne
delavske univerze v Ljubljani, izdano leta
1985. gnu-141001
Benković Mijo, Ulica Metoda Mikuža 10,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Šole
za voznike motornih vozil na Ježici, izdano
leta 1970. gnt-141002
Bizjak Mateja, Grabče 15, Zgornje Gorje,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje ekonomske
in upravno administrativne šole v Kranju, izdano leta 1992 in 1993, izdano na ime Gajič
Mateja. gnd-140776
Brence Franc, Oplotniška cesta 2/a, Slovenske Konjice, diplomo Srednje zdravstvene šole Juga Polak Maribor, izdana leta 1985.
m-2811
Bric Bruna, Veliki vrh 2, Cirkulane, spričevalo 3. letnika Trgovske ekonomske šole Nova
Gorica. gnt-141152
Bric Bruna, Veliki vrh 2, Cirkulane, spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske ekonomske
šole Nova Gorica. gns-141153
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Čeligoj Daniela, Dolnji Zemon 1, Ilirska Bistrica, spričevalo 1. letnika Klasične gimnazije
Ljubljana Šentvid. gnz-140721
Divjak Janez, Levec 21, Petrovče, spričevalo PKMŠ Štore, št. 2000193, izdano leta
1981. gni-140938
Dželadini Arzihan, Ljubljanska cesta 30(b,
Ivančna Gorica, spričevalo o končani OŠ Stična, izdano leta 1993, izdano na ime Rustemi
Arzihan. gnk-141086
Hodžić Samir, Ragovska ulica 8, Novo mesto, diplomo Srednje šole tehniške in zdravstvene usmeritve Boris Kidrič Novo mesto,
izdana leta 1987. gnm-140834
Ilić Ratkai Marjana, Lepodvorska 22, Ljubljana, potrdilo o dokončani pedagoški -andragoški izobrazbi, izdano leta 1990 s strani Filozofske fakultete v Ljubljani. gnz-140771
Ilić Verica, Cesta na Ježah 30, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za
faramcijo in zdravstvo v Ljubljani, izdano leta
1993/94. gnr-141404
Jelenc Nino, Roška cesta 11, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Ledina v Ljubljani,
izdano leta 1997. gnw-140699
Jugovac Mladen, Dolinska cesta 4/d, Koper - Capodistria, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje kovinarske in poklicne šole
v Kopru - avtomehanik, izdano leta 1981.
gnk-140736
Juhant Antonija, Štangarske Poljane 3/a,
Šmartno pri Litiji, spričevalo o končani OŠ Velika Štanga, izdano leta 1967, izdano na ime
Trčon Antonija. gnm-141159
Kajnih Sabina, Anželova 8, Ptuj, diplomo
Srednje tekstilne šole Maribor - smer frizer,
izdana 30. 6. 1987. m-2817
Kmetič Andrej, Stara gora pri Šentilju 11,
Šentilj v Slov.goricah, diplomo Strojne kmetijske šole Maribor, izdana leta 1984. m-2807
Konečny Petra, Novo Polje, Cesta X/16,
Ljubljana-Polje, indeks, št. 7237, izdala Fakulteta za družbene vede. gns-141103
Korenč Cecilija, Žibrše 11, Logatec, spričevalo o končani OŠ Edvarda Kardelja, Gornji
Logatec, izdano leta 1969, izdano na ime Nagode Cecilija. gny-141426
Korenjak Martin, Gregorčičev drevored 13,
Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske
šole za prodajalce na Ptuju, izdano leta 1975.
gnz-141296
Kremenič Katja, Gosposvetska 39, Maribor, indeks, št. 21018060, FDV. m-2827
Lampič Tess, Vrtna ulica 9, Zreče, spričevalo od 1 do 4. razreda OŠ Jožeta Krajca v
Rakeku. gne-141092
Lekšan Tomaž, Vilharjeva ulica 25, Postojna, indeks, št. 41039539, izdala Fakulteta za
organizacijske vede v Mariboru. gnr-141379
Meze Samo, Martinj hrib 16, Logatec, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za poklicne
voznike Ježica, izdano leta 1976. gnl-141310
Mlinarič Marjan, Slovenska 51, Središče
ob Dravi, diplomo Višje ekonomske šole Maribor, izdana leta 1982. m-2818
Mrzlikar Frančiška, Podlipa 5/a, Vrhnika,
spričevalo o končani OŠ Janeza Mraka, izdano leta 1968, izdano na ime Ribič Frančiška.
gnz-141171
Nosan Mateja, Prigorica 34, Dolenja vas,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole
Ljubljana, izdano leta 2003. gnp-141406
Novak Marija, Zg. Velka 56, Zgornja Velka, spričevalo o končani OŠ Sladki vrh, izdano
leta 1980. m-2823
Novak Renato, Testenova ulica 89, Mengeš, zaključno spričevalo Poklicne gradbene
šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano leta
1981. gne-141017
Omerović Alija, Šalek 88/58, Velenje, diplomo Rudarske šole. gne-141342

Peroša Bruno, Nova vas 14, Sečovlje - Sicciole, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
kmetijske šole Nova Gorica. gne-141367
Petelinšek Lidija, Oplotniška cesta 2/a,
Slovenske Konjice, diplomo Srednje zdravstvene šole Juga Polak Maribor, izdana leta
1985. m-2810
Plavec Ivan, Ptujska cesta 15, Ormož, spričevalo 1. in 2. letnika ter zaključno spričevalo
Poklicne gumarske šole Kranj. gnq-141280
Rabzelj Polde, Smlednik 10, Raka, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje strojne
šole - strojni mehanik, izdano leta 24.6.1991.
gnf-141366
Roblek Martin, Bašelj 30, Preddvor, obvestilo o uspehu 5. letnika Ekonomske šole v
Kranju, izdano leta 2003. gny-141097
Samardžić Vitomir, Dolnji Smrtiči, Prnajvor,
diplomo Šole za poklicne voznike na Ježici, št.
VII/1202. gno-141332
Schmitzberger Blaž, Vošnjakova ulica 10,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu ŠC
tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta 1972.
gnd-141043
Šribar David, Pariške komune 21, Maribor,
spričevalo 3. letnika III. gimnazije Maribor, izdano leta 2003. m-2809
Trontelj Jaka, Povšetova ulica 68, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Nižje poklicne šole, izdal CPI Cene Štupar v Ljubljani,
poklic pomočnik peka in slaščičarja, izdano
leta 2002. gne-141317
Uršič Valerija, Verače 27, Podčetrtek, indeks, št. 71078442, izdala Pravna fakulteta.
gnt-141352
Vesel Milena, Knafljev trg 10, Ribnica,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
v Ljubljani, izdano leta 1978, izdano na ime
Tanko Milena. gnc-141094
Vesel Milena, Knafljev trg 10, Ribnica, spričevalo o končani OŠ dr. Franceta Prešerna v
Ribnici, izdano leta 1975, izdano na ime Tanko
Milena. gnd-141093
Vuković Ana, Trebušakova 6, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Poljane, IO
- 689, izdano leta 1997. gnt-141202
Zabukovšek Karmen, Kovinarska ulica
6, Štore, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
živilske šole Maribor, izdano leta 1994/95 in
1995/96. gnb-141320
Zagorac Saša, Clevelandska ulica 29,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika SŠTSŠ Ljubljana, izdano leta 2000. gnk-141411
Zavašnik Robert, Sp. Pirniče 56, Ljubljana
Šmartno, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje strojne šole Litostroj. gnf-140741
Završnik Zlatko, Bezenškova ulica 1,
Ljubljana, diplomo Srednje gradbene šole
Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdana leta 1986.
gnd-141368
Zupan Darko, Pajerjeva 2, Šenčur, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gostinske
šole, izdano leta 1973. gnv-141000

Ostali preklici
ADRIATIC ZAVAROVALNA, Ljubljanska
cesta 3a, Koper - Capodistria, polico za preizkusne tablice AA-PT, št. 19542, police za
zavarovanje blaga med prevozom, št. 12911300 in št. 3246-3250 in zeleno karto, št.
0956535. gnn-140983
Albert Nives Špela, Taborska cesta 24,
Domžale, delovno knjižico. gnb-141045
Aleksič Jožica, Novosadska ulica 10, Ljubljana, preklic delovne knjižice, objavljen v Ur. l.
RS, št. 88/2000. gnb-141420
Ambrož Alenka, Ob Ljubljanici 120, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnb-141145
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Anžič Edvard, Bišče 1, Domžale, delovno
knjižico. gnn-140758
Beharić Amer, Novi dom 32/a, Trbovlje,
študentsko izkaznico, št. 41970173, izdala
Medicinska fakulteta v Ljubljani. gny-141147
Beranič Jožica, Brunšvik 83, Rače, delovno knjižico, št. 20677, izdala UE Maribor.
m-2829
Blažko Uroš, Vodmatska ulica 34, Ljubljana, delovno knjižico. gnh-141039
Bolčina Gorazd s.p. - prevozništvo Bolčina, Cankarjev trg 4/b, Ajdovščina, dveh italijanskih bilateralnih dovolilnic, št. 2003/026082
in 2003/026083 ter jugoslovansko bolateralno
dovolilnico, št. 03 SLO y 00450. gnm-141309
Bračun Boštjan, Črešnjice 70, Cerklje ob
Krki, delovno knjižico. gnn-140833
Bric Lara, Potoče 52, Dobravlje, vozno
karto, št. 546, izdal Avrigo d.d., Nova Gorica.
gne-141292
Bukovec Denis, Malgajeva ulica 4, Ljubljana, službeno izkaznico, št. 01520, izdalo
Ministrstvo za obrambo. gnq-141105
Cafuta Nina, Jurovci 22, Videm pri Ptuju,
vozno karto, št. 74014, relacija Jurovci - Maribor. m-2819
Cerovič Metka, Ivanjkovci 80, Ivanjkovci,
študentsko izkaznico, št. 41950160, izdala
Medicinska fakulteta v Ljubljani. gnq-141084
Čander Eva, Irgoličeva 20/c, Hoče, študentsko izkaznico, št. 41950118, izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani. gnl-141085
Dolar Gašper, Kosovelova 5, Domžale,
dijaško mesečno vozovnico, št. 380267, izdal
Kam bus Kamnik. gnf-141141
Dolinšek Ivan, Presika 3, Ljutomer, študentsko izkaznico, št. 71001352, izdala Biotehniška fakulteta. gnc-141144
Grašič Gregor, Pivola 38/a, Hoče, avtobusno mesečno vozovnico, št. 88146, smer
Maribor - Poh. dvor. m-2833
GREMO d.o.o., Stantetova 24, Ljubljana,
licenco, št. 0010143 za kombinirano vozilo
Citroen Jumper, reg. št. Lj C9 - 41M, izdana
19.6.2000. gnr-140929
Hauptman Andrej, Valvazorjeva ulica
29, Šmartno pri Litiji, študentsko izkaznico,
št. 01002357, izdala Pedagoška fakulteta.
gnz-141321
Idrizi Imer, Titova 33, Jesenice, delovno
knjižico. gnd-141118
Ilić Ratkai Marjana, Lepodvorska 22, Ljubljana, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, izdalo Ministrsvo za šolstvo, izdano leta
1991. gnb-140770
Janežič Luka, Ropretova cesta 45, Mengeš, vozno karto, št. Š 380059, izdal Kam bus
Kamnik. gnn-141033
Jerot Domen, Hočko Pohorje 75/a, Hoče,
vozno karto, št. na relaciji Reka - Maribor.
m-2822
Jeseničnik Marijan, Škapinova 4, Celje,
delovno knjižico. gni-141388
Jezerak Belma, Ilirska 12, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja ekonomska šola
v Ljubljani. gnk-141336
Juhant Veronika, Vir, Zoisova 6, Domžale,
mesečno vozovnico, št. 331045, izdal Kam
bus Kamnik. gnr-140779
Klinc Monica, Spuhlja 25, Ptuj, vozno karto, št. 72760, relacija Spuhlja Strelci Ormož.
m-2814
Kodžić Semir, Ljubljanska 102, Domžale,
dijaško mesečno vozovnico, št. 330669, izdal
Kam bus Kamnik. gno-141382
Kokolj Boštjan, Ulica Metoda Mikuža 10,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Ljubljana Šiška. gno-141407
Kondič Ranko, Planina 1, Kranj, delovno
knjižico. gnq-140705
Kornelija David, Spodnja ulica 8, Lendava
- Lendva, delovno knjižico, zap. št. 35/97, ser.
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št. 0372449, izdana 10. 3. 1997 pri UE Lendava. gnk-141186
Krajnc Denis, Ranca 30/a, Pesnica pri Mariboru, avtobusno vozovnico,št. 88898, smer
Ranca - Maribor. m-2831
Kranjc Jaka, Brodarjev trg 14, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18020202, izdala FF
v Ljubljani. gnw-141099
Krivec Peter, Volčja Draga 35/a, Volčja
Draga, študentsko izkaznico, št. 22051370,
izdala Fakulteta za šport. gnt-141402
Križman Sonja, Tublje 14/c, Kozina, delovno knjižico. gny-140697
Križnik Sabina, Vransko 48, Vransko, delovno knjižico. gnk-141236
Krznar Izidor, Šmiklavž 8, Gornji grad, delovno knjižico, reg. št. 5482, ser. št. 944434.
gnj-141312
Kuzmin Delgiusto Manuela, Sečovlje 3/a,
Sečovlje - Sicciole, enotno carinsko listino št.
K4-67948, izdana 1. 10. 2003, za vozilo Fiat
multipla 1.9 JTD. gnw-141124
Majhenič Sara, Sp. Velka 1, Zgornja Velka,
vozno karto, št. 86333, narelaciji Zg. - Maribor.
m-2821
Musizza Bojan, Belokranjska 47, Novo
mesto, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-465/02, VČ-7624, izdano
29.3.2002 v Kopru. gnz-140846
Osredkar Marko, Veliki breg 22, Mojstrana,
delovno knjižico. gnf-140716
Pajntar Ana, Dolje 11, Tolmin, mesečno
vozovnico, št. 456, izdal Avrigo d.d. Nova
Gorica. gni-140713
Perger Srečko, Mestni vrh 47/a, Ptuj, licenco, št. 01002300 za vozilo TAM 170 T 14,
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z reg. oznako MB F5-605, izdana 10.9.2002.
gns-140828
Podgorelec Jure, Breznikova cesta 94,
Domžale, vozno karto, št. 330530, izdal KAM
BUS. gnm-141409
Polenčič Sara, Krasno 17, Dobrovo v Brdih, mesečno vozovnico, št. 396. gne-141117
PORSCHE INTER AUTO d.o.o., Bravničarjeva ulica 5, Ljubljana, carinsko deklaracijo, št. šasije TMBGP41U832778672, za vozilo
Škoda Oktavia 1,9 TDI Combi. gne-140717
Potočnik Maja, Gasilska pot 26, Uršna
sela, študentsko izkaznico, št. 20990208.
gnr-140854
Prevoz tovora in oseb - Jazbec Zoran s.
p., Stranska vas 17/a, Dobrova, izvod licence, št. 7959 za vozilo z reg. št. LJ 27 - 62E.
gnw-140953
Rajh Božo, Šalovci 21, Središče ob Dravi,
delovno knjižico. gnf-141116
Rogelj Angela, Veliki štradon 1, Ljubljana,
vozno karto, št. 1564 - invalidska, izdal LPP.
gnv-141050
Rojac Tadej, Strma pot 26, Izola - Isola,
študentsko izkaznico, št. 30010851, izdala
Fakulteta za kemijo in kemjsko tehnologijo v
Ljubljani. gnc-141044
Salihović Asmir, Tavčarjeva 3/b, Jesenice,
delovno knjižico. gnx-140948
Serafini Saša, Prešernova 5, Ribnica, vozno karto, št. 128, izdal INTEGRAL STOJNA
KOČEVJE d.o.o. gnq-141005
Shaar Alja, Streliška 6, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 25006282, izdala Fakulteta
za arhitekturo. gny-141197
Siječić Sanel, Goriška 3, Šempeter pri Gorici, delovno knjižico. gnr-140704

Sirk Vesna, Tovsto 7, Laško, študentsko
izkaznico, št. 18020161, izdala FF v Ljubljani.
gnx-141373
Stanonik Damjan, Pustnice 52, Vodice,
delovno knjižico. gnn-141133
Širič Emil, Badovinčeva 10, Laško, študentsko izkaznico, št. 93462285, izdala FERI
v Mariboru. m-2812
Šmigoc Ciril, Medribnik 4, Cirkulane, delovno knjižico. gni-141113
Štraus Dimitrijevič Zoran, Slamnikarska 6,
Mengeš, vozno karto, št. 340225, izdal KAM
BUS. gne-141021
Štucin Alenka, Podhom 46/a, Zgornje Gorje, delovno knjižico. gng-141340
Taliga Janez, Doklece 30, Ptujska Gora,
delovno knjižico, izdano v Ptuju. gnp-141281
Tomazo Marko, Frankopanska ulica 24,
Ljubljana, vozno karto, št. 2386, 100% invalidska, izdal LPP. gnw-141399
Transport M Miklavc, Marjan Miklavc s. p.,
Cvetlična ulica 2, Nazarje, CEMT dovolilnico
št. 0111/1, izdalo Ministrstvo za promet in zveze. gnx-141348
Trstenjak Aleš, Dolnja Počehova 19, Pesnica pri Mariboru, delovno knjižico, št. 2514.
m-2830
TT -TrgoTehna d.o.o., Sermin 7/a, Koper
- Capodistria, potrdilo za registracijo vozila za vozilo Iveco Daily 50C13V, št. šasije
ZCFC5090005426703, izdanega po carinski
deklaraciji K4-3863 z dne 28.2.2003 s strani
Carinskega urada Koper. gnz-140896
Zgojznik Luka, Praprotnikova 3, Mozirje,
študentsko izkaznico, št. 12090040588, izdala Višja strokovna šola. gnk-141311
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